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Bab 0 Arc 3 Bab 0 -- Gadis Suci Kekaisaran 

«TN: Jadi judul diubah untuk versi LN, halaman syosetu asli (dengan judul lama) sudah 
diturunkan beberapa waktu yang lalu, posting baru penulis di pixiv menggunakan judul 
baru (-ish), dan Yukkuri juga mulai memposting terjemahan di bawah judul baru juga. Jadi 
saya pikir saya harus mengikuti dan menggunakan judul baru, juga » 

[Grand Chaos Empire]. Itu adalah kerajaan besar yang tak ada bandingannya di antara 
negara-negara benua dalam hal populasi, kekuatan perang, teknologi, dan kemakmuran 
rakyatnya. Bahkan dibandingkan dengan yang terbesar kedua di total wilayah kecuali 
Wilayah Demon Lord, Elfrieden, itu adalah negara yang bisa diledakkan oleh Kekaisaran 
sesuka hati. Jika Elfrieden berpikir untuk melancarkan perang melawan Kekaisaran, itu 
akan membutuhkan dua hingga tiga kali kekuatan nasional yang dimilikinya bahkan jika itu 
mencaplok keseluruhan Kerajaan Amidonia (seperti sekarang, itu hanya menduduki 
ibukota). Memang, angka-angka ini hanya memperhitungkan kasus melawan Kekaisaran 
sendiri; jika ingin membuat musuh sekutu Kekaisaran juga, tidak diragukan lagi akan 
kehilangan tempatnya di benua. 

Mungkin satu-satunya hal di mana Kekaisaran Kekacauan Besar lebih rendah daripada 
Elfrieden akan menjadi panjang sejarahnya, karena Kekaisaran sedikit lebih muda dari 
Elfrieden. Di senja [Chaotic Periode] di mana berbagai ras benua akan saling bertarung, di 
mana negara-negara akan tiba-tiba bangkit untuk berkuasa, Elfrieden membangun negara 
bersatu dari berbagai ras. Di sisi lain, [Chaos Kingdom] pada masa itu membangun apa 
yang disebut kediktatoran, di mana pemerintahan terpusat di bawah satu raja dan 
kekuasaan terkonsentrasi di tangan manusia. 

Di masa yang bergejolak, negara-negara terpusat seperti ini yang lebih kuat. Karena 
keputusan itu dibuat oleh satu orang dan dapat segera diterapkan, itu mampu merespons 
situasi lebih cepat daripada yang bisa dilakukan negara lain. Ketika Periode Chaotic 
berakhir, Kerajaan Chaos adalah kepala di atas negara-negara lain, tetapi masih satu-
satunya kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan, dan tak seorang pun dari 
waktu itu akan membayangkan bahwa itu akan menjadi kerajaan besar yang hari ini. 
Perubahan besar dikatakan telah dimulai sekitar seratus tahun yang lalu, ketika seorang 
pahlawan lahir di Kerajaan Chaos. 

Manus Chaos. Pria yang nantinya disebut [Chaos Emperor]. Manus pada waktu itu lahir 
sebagai putra kedua dari Raja Kerajaan Kekacauan, tetapi ia mewarisi tahta ketika Raja dan 
putra pertama terbunuh dalam suatu pertempuran dalam perang dengan Kerajaan 
Euphoria di barat lautnya. Ketika Manus naik takhta, semua orang mengharapkan 
pertandingan balasan melawan Kerajaan Euphoria, tetapi Manus tidak melakukannya. Jauh 
dari itu, ia malah mengambil seorang putri Raja Euforia sebagai istrinya, dan menjalin 
hubungan keluarga dengannya. Dia bahkan mengubah namanya menjadi Manus Euphoria, 
benar-benar menurunkan penjagaan mereka sehubungan dengan Kerajaan Euphoria. 
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Tidak sedikit pemberontakan terjadi di dalam Kerajaan Kekacauan karena hal ini, tetapi 
Manus adalah ahli dalam masalah militer dan menindas masing-masing dari mereka. Ya, 
keajaiban militer Manus mengerti bahwa tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan 
nasional dengan Kerajaan Euforia pada saat itu. Jika mereka pergi berperang, itu hanya 
akan melelahkan negara. Yang berarti bahwa rencananya adalah 'pertama-tama 
menggunakan Euphoria untuk menelan berbagai negara kecil dan begitu negara tersebut 
memiliki kepemimpinan yang kuat dalam kekuasaan, berbaliklah dan menelan Euphoria'. 

Sebenarnya, Manus benar-benar berbalik dan menyerang rumah orang tua Euphoria milik 
istrinya segera setelah dia menelan negara-negara kecil dan memperoleh kekuasaan. 
Namun, dia mungkin memiliki hati nurani yang bersalah dan bahkan setelah Kerajaan 
Euphoria jatuh, dia tidak mengembalikan nama keluarga Chaos dan terus menggunakan 
nama Euphoria¹. Setelah kejatuhan Kerajaan Euphoria, Manus melanjutkan perang 
agresifnya dan tak lama kemudian menjadi negara besar yang menguasai bagian barat 
benua. Sejak saat ini, Kerajaan Chaos telah dinamai [Grand Chaos Empire]. ¹ Keluarga 
Kerajaan Grand Chaos terus menanggung nama Euphoria bahkan sampai hari ini 

Munculnya negara sebesar itu mengguncang tidak hanya negara-negara yang berbatasan 
dengan Kekaisaran. Ini adalah kisah tentang masa-masa selanjutnya, tetapi salah satu 
alasan kebijakan ekspansionis Elfrieden di bawah Raja antepenultim adalah karena 
kecemasan terhadap ancaman Kekaisaran yang akan datang. Dunia sudah maju ke arah 
kerja sama, tetapi sebelum ancaman yang datang adalah Kekaisaran, itu tidak akan 
dilakukan kecuali untuk memperkuat negara sendiri. Namun, karena tidak memiliki 
kemampuan Soma, Raja yang anti -ultultimasi, setelah memiliki setengah dari apa yang 
merupakan wilayah Kerajaan Amidonia, ditikam sampai mati oleh salah satu pengikutnya 
karena penderitaan yang disebabkan oleh pemiskinan yang ditimbulkan oleh 
ekspansionisme yang tidak masuk akal. Setelah itu, Keluarga Kerajaan berjuang di antara 
mereka sendiri untuk mendapatkan hak atas mahkota² dan hampir saja musnah. Pada 
akhirnya, Ibu Liscia, masih seorang gadis muda pada saat itu, selamat dengan menghindari 
seluruh cobaan, dan mewarisi takhta. Dengan mengambil Alberto yang biasa-biasa saja 
sebagai suami, dia agak menenangkan negara itu. ² Tiga Duke pada waktu itu tidak ingin 
ikut campur dalam pertempuran dan mengurung diri di wilayah mereka 

Iklan Untuk kembali ke Kekaisaran, meskipun ia memiliki visi untuk menyatukan benua 
setelah memperoleh kekuatan besar, Manus yang krusial telah meninggal pada usia lima 
puluh tahun, masih seorang pria yang mampu bergerak. Ada teori tentang dia yang 
dibunuh, tetapi kenyataannya dia jatuh sakit. Bahkan para pahlawan tidak bisa menang 
melawan penyakit. Setelah Manus meninggal, situasi Kekaisaran menjadi diragukan. Sering 
terjadi bahkan di Bumi bahwa sebuah negara yang dibangun oleh orang dengan karakter 
kuat akan runtuh begitu orang itu pergi. Kekaisaran Alexander, Kekaisaran Mongol, Qin 
Cina ... Kerajaan yang tumbuh terlalu cepat dan bahkan tidak bertahan tiga generasi 
sebelum hancur berantakan. Grand Chaos tidak berbeda. 

Kaisar kedua, sebagian karena rekan dekat Manus masih hidup, memegang pemerintahan 
yang mantap. Namun, pada saat Kaisar ketiga, rekan-rekan itu sudah meninggalkan koil 
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fana; sebagai bangsa superioritas manusia, mereka tidak memiliki pengikut ras lain yang 
dapat mendukung beberapa generasi penguasa seperti Ecksel. Karena itu, Kaisar ketiga 
mengobarkan perang agresif untuk memenangkan dukungan pengikut-pengikutnya, 
menunjukkan kepada mereka baik di dalam maupun di luar Kekaisaran bahwa ia akan 
mewarisi proyek Manus untuk menyatukan benua. 

Namun, perang yang terjadi sekitar enam puluh tahun yang lalu ini tumbuh dalam skala 
perang global, yang menyebabkan banyak negara hancur. Untuk itu, Kekaisaran tidak 
terkecuali, pengeluaran perang yang lebih tinggi dari yang diharapkan memiskinkan 
negara dan sebaliknya menyebabkan Kaisar kehilangan dukungan. Pemberontakan 
menjadi sering terjadi di Kekaisaran, dan selama salah satu dari itu, Kaisar ketiga jatuh ke 
tangan bandit dan meninggal. Kerusakan yang disebabkan oleh Kaisar ketiga yang ingin 
mewarisi proyek menyatukan benua telah secara sinis dikatakan telah menggeser dunia 
menuju jalur kerja sama. 

Kaisar keempat yang mewarisi tahta Kekaisaran yang bermasalah meninggalkan jalan 
penyatuan dan memusatkan upayanya pada urusan dalam negeri. Dikatakan sebagai 
langkah yang bijak, tetapi kali ini, ia menerima penghinaan dari para pangeran karena 
terlalu konservatif. Pada saat Kaisar kelima, Kekaisaran sudah kehilangan kekuatan 
pemersatu dan dianggap hampir bubar dalam waktu dekat. 

Namun sekitar sepuluh tahun yang lalu, hal yang paling tak terduga terjadi: munculnya 
[Raja Iblis Wilayah]. Kekaisaran kehilangan sebagian besar wilayah utara karena serangan 
dari tuan rumah yang aneh, termasuk bekas Kerajaan Euphoria. Namun, hal yang sama 
dapat dikatakan tentang negara lain; situasi ini menyerukan agar sisi manusia bersatu. 
Tugas menjadi pemimpin dicari dari Kekaisaran terbesar dan paling kuat secara militer. 
Akibatnya, Kekaisaran mampu menghindari pembubaran. 

Bahkan setelah Kekaisaran menjadi pemimpin sisi manusia, mereka dipaksa untuk 
bertarung keras oleh Tentara Raja Iblis, sebagian karena fakta bahwa sisi manusia masih 
belum mendapatkan tindakan mereka bersama. Kaisar kelima adalah seorang sastrawan 
yang tidak unggul dalam masalah perang. Medan perang yang tidak dikenal berlalu ke 
dalam tubuh dan pikirannya dan sebagai hasilnya, dia meninggal dunia ini lima tahun yang 
lalu. Kaisar kelima tidak memiliki putra, dan tahta jatuh ke tangan seorang gadis muda 
yang berumur empat belas tahun. 

Maria Euphoria. Saat ini berusia sembilan belas tahun, ia adalah Permaisuri Kerajaan 
Kekaisaran Besar saat ini. Ada banyak yang memiliki keraguan untuk menyerahkan tahta 
kepada gadis muda saat itu, tetapi setelah dinobatkan, ia menunjukkan karisma alami. 
Pertama-tama, dia mengubah kebijakan human-centric dari Kekaisaran dan mulai 
menunjuk orang-orang berbakat dari ras lain untuk jabatan. Jika masa damai, akan ada 
oposisi dari manusia, tetapi sekarang keadaan darurat karena ancaman dari Tentara Raja 
Iblis. Pangkat dan kehormatan adalah hal-hal yang dapat dipegang seseorang jika masih 
hidup, dan kebijakannya yang sangat sesuai dengan semangat saat itu mendapat dukungan 
dari rakyat. ³ Gelar Kaisar diperuntukkan bagi pria, jadi gelar baru harus dilembagakan 
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Di antara kebijakan yang dilembagakan Maria, di antara yang terbesar adalah advokasi 
[Deklarasi Koalisi Kemanusiaan melawan Demonkind], atau singkatnya "Deklarasi 
Kemanusiaan" Itu adalah panggilan untuk sebuah front bersama untuk seluruh umat 
manusia melawan ancaman yang akan datang dari Tentara Raja Iblis. Dengan tiga poin 
utama [Untuk memungkinkan tidak ada perubahan perbatasan karena perang atau operasi 
militer antara manusia], [Untuk menghormati hak atas kesetaraan dan penentuan nasib 
sendiri semua orang di semua negara], dan [Untuk negara yang jauh dari Setan Wilayah 
Raja untuk mendukung benteng yang merupakan negara-negara dekat Wilayah], Deklarasi 
Kemanusiaan adalah deklarasi inovatif yang tidak hanya menciptakan [Front Bersama 
melawan Tentara Raja Iblis], tetapi juga [Penghentian perang] dan [Larangan etnis 
diskriminasi]. 

Juga, Maria mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan, 
wajah cantik dan hati lembut yang menyentuh semua orang kaya dan miskin 
memenangkan hati rakyat, dan di suatu tempat di sepanjang jalan membuatnya 
mendapatkan sebutan [Gadis Suci Kekaisaran] 

◇ ◇ ◇ 

Gadis Suci Kekaisaran itu sekarang membungkuk sedih di kamarnya di Ibukota Kekaisaran 
[Valois]. Saat itu malam hari, gadis muda Maria dengan garis tubuh feminin yang 
terbungkus gaun putih dan rambut emas bergelombang berkeliaran di jendela di mana 
cahaya bulan menyaring ke dalam ruangan yang tidak diterangi cahaya, tampak sedih di 
luar. Tidak ada yang akan percaya dia berdiri di puncak negara paling kuat di dunia dalam 
kondisinya saat ini. Saat dia melihat bulan yang bersinar terang di luar jendela, dia 
menghela nafas lagi. 

Tepat pada saat itu, pintu kamar itu mengetuk. Maria menegakkan tubuhnya dan berkata, 
"masuk". 

"Permisi" 

Seorang gadis yang sendirian membuka pintu dan masuk, mengenakan seragam militer. 
Wajahnya adalah gambar Maria yang meludah, satu-satunya perbedaan adalah rambutnya 
yang panjang diikat kuncir kuda dan dia memiliki pandangan yang lebih gagah di matanya. 
Tidak heran, karena dia adalah adik perempuan Maria yang berumur dua tahun, Jeanne 
Euphoria. Jeanne berdiri tegak di depan saudara perempuannya dan membungkuk tajam. 

"Jeanne Euphoria, sebagai Panglima Angkatan Darat, akan menuju ke ibukota Kerajaan 
Amidonia, Vannes sekarang." 

Jeanne melaporkan. Dia memiliki bakat yang membuatnya mendapat julukan "She-Manus", 
dan saat ini adalah yang pertama dalam barisan Kaisar Takhta, dan juga panglima tertinggi 
yang memimpin seluruh pasukan. Dengan membagi pekerjaan -- urusan administrasi untuk 
Maria dan yang militer untuk Jeanne -- para suster mengelola bisnis kekaisaran yang 
menyebabkan Kaisar sebelumnya runtuh karena terlalu banyak pekerjaan. Kebetulan, 
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mereka memiliki adik perempuan setelah Jeanne, tetapi karena desas-desus bahwa dia 
menjadi eksentrik yang aneh, dia tidak muncul di depan umum. Jeanne berkata kepada 
Maria dengan nada meminta maaf. 

"Aku mengerti ... Kamu akan bertemu dengan pahlawan, kan" "... ya. Saya tidak suka bahwa 
kita digunakan oleh orang Amidonia, tetapi kita harus menegosiasikan kembalinya Vannes 
yang saat ini sedang diduduki " 

Jeanne meringis seolah dia hanya menggigit serangga. Beberapa hari yang lalu seorang 
utusan datang dari 'Pangeran' Julius Amidonia. Mereka menyatakan tanpa basa-basi: 

[Pendudukan Elfrieden atas Vannes merupakan tantangan terhadap negara-negara 
penandatangan Deklarasi Kemanusiaan yang melarang perubahan perbatasan nasional. 
Kami meminta Yang Mulia Maria Euphoria sebagai pemimpin untuk mengambil kembali 
Vannes dari mereka] 

Tentu saja, Kekaisaran sudah tahu bahwa Kerajaan Amidonia-lah yang memulai semuanya. 
Ketika ditanya seperti itu, utusan itu dengan menantang memberikan alasan "itu adalah 
Pangeran Gayus sebelumnya yang bertindak sendiri dan tidak mendengarkan Pangeran 
Julius ketika dia memprotesnya. Yang Mulia Julius tidak ada hubungannya dengan itu ". 
Jeanne ingin menarik pedangnya keluar mendengar nada suara mereka, tetapi sebagai 
perwakilan militer Kekaisaran, dia menahan diri dan menanggungnya. Begitulah dia tidak 
mau bertanggung jawab atas negosiasi. 

Meskipun kesalahan terletak pada Kerajaan, dia harus menjunjung tinggi Deklarasi 
Kemanusiaan, karena Deklarasi Kemanusiaan adalah martabat Kekaisaran itu sendiri. Ini 
adalah keputusan yang paling memalukan bagi Maria. 

"Maaf, aku membuatmu gelisah" "Apa yang kamu katakan? Kaulah yang paling berduka, 
Penatua Sis. Kami pasti akan membuat Julius Amidonia membayar untuk ini " 

Merasakan Jeanne memuntahkan perasaannya yang sebenarnya, Maria mencoba 
membujuknya setenang mungkin. 

"Aku pikir itu akan baik-baik saja. Raja Soma baru Elfrieden adalah orang bijak dari apa 
yang saya dengar. Aku tidak bisa berpikir dia begitu bodoh sampai berperang melawan 
negara kita. " " Begitukah? Kami memang menuntut orangnya sekali sebelumnya, meskipun 
... " " Benar ... kita mungkin meninggalkan kesan buruk padanya " 

Sekitar setengah tahun yang lalu, Kekaisaran mengirimkan permintaan kepada Elfrieden 
untuk [uang dukungan anti perang setan], dan jika mereka tidak bisa, klausul tambahan 
ditambahkan yang mengatakan [gunakan ritual pemanggilan pahlawan yang diwariskan di 
Kerajaan Elfrieden dan transfer kendali dia kepada kami]. Pada akhirnya, Elfrieden dalam 
situasi keuangannya yang keras memilih untuk memanggil pahlawan. Pahlawan Soma 
Kazuya yang mereka panggil sekarang adalah Raja Elfrieden. Ada banyak poin yang tidak 
jelas seperti mengapa Raja Alberto sebelumnya dengan mudah menyerahkan tahta 
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kepadanya, tetapi Soma memulihkan situasi keuangan Elfrieden dan memberikan 
[Dukungan Uang]. 

Setelah itu, Raja Soma akan menyelesaikan masalah makanan mereka, membersihkan Tiga 
Dukes pemberontak, dan menyerang kembali Kerajaan Amidonia yang menggunakan celah 
untuk menyerang mereka, dan menduduki ibu kota mereka Vannes. Dia adalah seorang 
pria muda yang kira-kira sama dengan usia Maria, tetapi mampu melakukan ini dalam 
waktu yang singkat. Dia adalah bakat luar biasa yang dia inginkan bahkan jika dia bukan 
pahlawan. Sebenarnya, alih-alih Julius yang hanya melakukan apa pun yang dia suka, dia 
lebih suka mengikat ikatan persahabatan dengan Raja Soma, tetapi karena insiden 
Kekaisaran sebelumnya menuntut orangnya, hubungan persahabatan tampaknya tidak ada 
harapan. "Namun," kata Maria, tidak mengabaikan harapannya. 

"Berdasarkan apa yang aku dengar, kupikir Tuan Soma adalah orang yang mau 
mendengarkan alasan" "Benarkah? Saya pikir Anda dan dia akan bergaul seperti minyak 
dan air, meskipun, Penatua Sis ... " 

Namun Jeanne, membantah pendapatnya. Melalui semua laporan bahwa dia mendengar 
tentang Soma, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia akan menjadi lawan Maria dalam 
permainan. Jika dalam menghadapi invasi Demon Race, Maria akan menyerukan umat 
manusia untuk bersatu, Soma akan berpikir untuk membuat negaranya sendiri berdiri di 
atas kaki mereka sendiri. Juga, di mana Maria akan menghormati hukum dan konvensi 
bahkan di masa-masa sulit, melakukan hal-hal dengan alasan seperti permaisuri, dan 
dianggap tidak bergerak, Soma akan mempertimbangkan otoritas kerajaan, Tiga Dukes, 
hukum, dan konvensi sebagai alat belaka dan memilihnya berdasarkan miliknya. kepekaan 
"jika bisa digunakan saya akan menggunakannya, jika tidak saya akan membuangnya". 

Maria yang bergerak dengan alasan dan Soma yang bergerak dengan indera⁴. Dengan kata 
lain, Maria idealis dan realis Somaist. Jeanne berpikir bahwa keduanya tidak mungkin bisa 
saling memahami. ⁴ «TN: i. e. Maria melakukan hal-hal berdasarkan pada apa yang 
menurutnya seharusnya, sedangkan Soma melakukannya berdasarkan pada bagaimana dia 
melihat sesuatu adalah »» Dalam hal ini, istilah filosofis moral naturalisme lebih relevan, 
tetapi untuk membedakan mereka akan membuat hal-hal yang tidak perlu tidak jelas jadi 
saya membuat itu realisme untuk mencocokkan idealisme mitranya. 

"Aku pikir kalian berdua akan menghadap ke arah yang berlawanan tepat ..." 

Demikian kata Jeanne. Maria menatap kosong sesaat, tetapi kemudian tersenyum. 

"Ya ampun, jika kita berdua melihat ke arah yang berlawanan, maka itu berarti kita tidak 
akan memiliki titik buta, bukan?" 

Mengatakan itu dengan senyum nakal, Maria terlihat manis bahkan kepada saudara 
perempuannya Jeanne. 

«TN: ugh, saya mendapat dorongan untuk bermain CK2 lagi>. <» 
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Vol. 3 - 1.1 
Bab 1.1 Penterjemah: 

Yukkuri Oniisan Editor: So-Chintzy Arc Pascaperang Bab 1 Proyek Lorelei A 

Beberapa hari setelah serangkaian pertempuran .: Di dalam ruang urusan militer di Kastil 
Van, peta daerah sekitarnya dibuka di atas meja besar, sementara Liecia, Ludwin, 
sementara Panglima Tertinggi Angkatan Darat Glaive, Hakuya -- yang telah kembali setelah 
selesai dengan urusan di Crimson Dragon Castle Town, dan aku sedang melihat foto-foto 
peta. Melihat peta, Kerajaan hanya mendapatkan kendali atas ibukota musuh 『Van』 dan 

daerah sekitarnya, sehingga perbatasan barat laut Kerajaan hanya bergeser sedikit ke 
barat. Setiap tanah di luar daerah ini saat ini masih menjadi wilayah Pangkat Amidonia. 
Saya kemudian bertanya kepada Ludwin. 

Bağlantı 

「Apakah ada gerakan kontra dari pihak Pangeran Amidonia?」 (Souma) 「...... Tidak ada 

Yang Mulia, tidak ada gerakan yang mencolok.」 (Ludwin) 

Menghina segala yang dimiliki oleh orang-orang bijak yang sekarang miliki. Setelah 
menjawab, Ludwin menempatkan beberapa bagian kecil di kota-kota di sekitar 『Van』 

yang masih di tangan Amidonia. Ini mungkin posisi penempatan Tentara Amidonia saat ini. 

「Silakan lihat ini, mereka berhenti di posisi ini dan hanya memperkuat pertahanan kota-

kota yang ada di sekitar Van. Mungkin kerusakan yang mereka derita dalam pertempuran 
terakhir begitu parah, sehingga mereka menyerah merebut kembali Van dengan kekuatan 
mereka sendiri ...... 」(Ludwin) 「 Jadi mereka menunggu kedatangan Tentara Kekaisaran, 

ya?? (Souma) 

Selanjutnya, saya mengirim pandangan saya ke arah Hakuya. 

「Ngomong-ngomong, berapa perbedaan potensial perang antara Kekaisaran dan 

Kerajaan?」 (Souma) 「Mereka melampaui kekuatan nasional, populasi, jumlah tentara, 

teknologi, dan kekayaan negara kita. Jika kita hanya menghitung jumlah prajurit, mereka 
memiliki pasukan lima kali lebih banyak daripada kita. Jika jumlah peralatan 
diperhitungkan dalam perhitungan, maka bam! Kekuatan mereka akan meningkat dua kali 
lipat. 」(Hakuya) 「 Tingkatkan Bam! Selanjutnya dua kali! Bukankah ini Quiz Derby? [1] 

」(Souma) 「? Apa maksudmu? 」(Hakuya) 「 ...... Tidak, tidak apa-apa. Saya mengerti 

bahwa mereka adalah negara yang tidak boleh kita lawan. Kami entah bagaimana dapat 
melakukan sesuatu tentang hal ini sampai sekarang, tetapi akan perlu untuk memikirkan 
apa yang harus dilakukan mulai sekarang. 」(Souma) 

Aku mengangkat bahu dan Glaive menghela nafas. 
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「Fuh, sangat disesalkan. Meskipun mungkin bagi kita untuk merebut semua Amidonia 

sekarang. 」(Glaive) 「Begitukah ? Saya tidak benar-benar menginginkannya. 」(Souma) 

Aku duduk di kursiku dan meletakkan daguku di tanganku. [2] 

「Meskipun negara ini memiliki banyak sumber daya penambangan yang melimpah, ia 

terlalu miskin. Negara kita juga baru saja diselamatkan dari kekurangan makanan. 
Bagaimanapun, kami dapat mengelola jika hanya kota ini dan sekitarnya, tetapi kami tidak 
memiliki sumber daya sisa untuk mendukung keseluruhan Amidonia. Di sisi lain, itu akan 
menimbulkan permusuhan yang tidak perlu jika kita hanya merebut tambang. 」(Souma) 

Nah, jika Kekaisaran datang, maka pilihannya akan sama. Tidak peduli berapa banyak 
upaya yang kami lakukan atau wilayah yang kami rebut, ketika Kekaisaran muncul, kami 
tidak bisa membantu tetapi mengembalikan rampasan kami. Itu akan sama dengan kota ini, 
Van. 

「Selanjutnya, kebencian terhadap Elfrieden di Amidonia terlalu dalam. Tampaknya 

ideologi ini telah diindoktrinasi selama beberapa generasi. Bahkan dengan pendudukan 
militer, akan sulit untuk memerintah tanah ini dengan aman. 」[3] (Souma) 「 Itu benar 

...... Kami telah berhasil sampai sekarang karena ada pasukan besar di sini, tetapi dengan 
asumsi bahwa kami menempatkan gubernur kemudian untuk memerintah tanah ini, rakyat 
mungkin tidak akan mematuhi pemerintahannya. 」(Liscia) 

Aku mengangguk pada apa yang ditunjukkan Liscia. 

"Ya. Itu sebabnya saya berencana untuk "menjinakkan" kebencian itu terlebih dahulu. 」

(Souma) 「 Menjinakkan kebencian itu? 」(Liscia) 「 Ya. Saya sudah memanggil orang 

yang berbakat untuk tujuan itu. 」(Souma) 

Iklan 

Kemudian, ada suara ketukan dari pintu ruang urusan militer. Saya berkata, 「Masuk」 

dan kemudian seorang gadis berambut biru memasuki kamar setelah berkata, 「Permisi」. 

Hari ini, dia tidak mengenakan pakaian penyanyi biasa di Café Lorelei, tetapi seragam 
Angkatan Laut putih yang memberinya penampilan seorang perwira militer. Si cantik 
berambut biru berdiri di depan saya dan bukannya memberi hormat yang tegas, dia 
memberi busur yang elegan. 

Menghindari segala kebijakan yang dimiliki pria sekarang, ordin Bawahan Grand Admiral 
Excel, Juna Doma, telah tiba untuk menjawab panggilan Yang Mulia. 」(Juna) 「 Baiklah, 

Juna-san. Terima kasih sudah datang. Penampilan Anda dalam seragam sangat luar biasa. 
」(Souma) 「 Untuk menunjukkan penampilan memalukan bagi Yang Mulia untuk dilihat, 

saya merasa sangat malu.. (Juna) 「Tidak-tidak, saya ingin Anda menunjukkan lebih 

banyak variasi Anda sisi lain. 」(Souma) 「 Ya ampun, Yang Mulia, itu cara berbicara yang 
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cukup lancar. 」(Juna) 「 Hahaha 」(Souma) 「 Fufufu 」(Juna) 「 ...... Ya ampun. Kalian 

berdua tidak pernah bosan melakukan ini ...... 」(Liscia) 

Kami melakukan percakapan kata-kata seperti biasa dan Liscia menatap kami dengan mata 
dingin. Ya, itu klise. Mungkin tidak disukai oleh Liscia, tetapi saya menemukan pertukaran 
layanan bibir saya yang sopan dengan Juna-san menjadi sangat menyenangkan. Bagaimana 
saya harus mengatakannya, tetapi untuk diperingatkan dengan lembut oleh seorang wanita 
dewasa agak menyenangkan. Usia kita bahkan tidak berbeda satu tahun pun. 

「Jika Juna-san tidak keberatan, maka saya bisa melanjutkan ini tanpa batas.」 (Souma) 「

Ya. Selamanya. 」(Juna) 「 ...... Aku ingin tahu kenapa? Tapi aku merasa sangat kesal ketika 

melihat kalian berdua seperti ini. 」(Liscia) 

Jadi-entah bagaimana, saya melihat aura yang tidak biasa dari Liscia untuk pertama 
kalinya, jadi mari kita lanjutkan pembicaraan serius, karena saya tidak memanggil Juna-san 
dari daerah selatan hanya untuk bertukar kata-kata seperti itu. Juna-san menunjukkan 
senyum ketika dia melihat Liscia dan situasiku. Juna-san sangat dewasa ...... well, tentu saja 
dia. 

Menghina segala kebijaksanaan yang dimiliki pria sekarang 「* batuk * Apa yang ingin saya 

katakan adalah bahwa saya telah memanggil Juna-san. Lalu, t -- 」(Souma) 「 Untuk 

menjadi pesta bagi mata Souma? 」(Liscia) 「 Berhenti menggodaku. Tentu saja bukan 

karena alasan itu. 」(Souma) 「 Huh. 」(Liscia) 

Liscia tiba-tiba memalingkan wajahnya. Ah ...... Aku membuatnya sangat marah. Semua 
orang selain Juna-san tersenyum masam. Setelah ini, saya perlu melakukan perbaikan yang 
tepat ...... Yah, dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak pada awalnya, melihatnya 
berperilaku seperti gadis remaja seusianya, membuat saya sedikit bahagia di dalam. 

「Yah, bagaimanapun, alasan mengapa Juna-san dipanggil adalah untuk meletakkan 

rencana yang telah saya buat untuk berlatih.」 (Souma) 「Rencana?」 (Liscia) 

Ketika Liscia bertanya kepada saya, saya menjawab dengan penuh keyakinan. 

"Iya. Saya menyebutnya 『Project Lorelei』 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Kami pindah dari ruang kantor ke ruang tahta, di mana tiga wanita sudah berlutut 
menunggu. Ketiga wanita itu memiliki ras, penampilan, dan usia yang berbeda. Salah 
satunya adalah peri dengan rambut coklat gelap. Salah satunya adalah seorang gadis 
dengan penampilan cantik dan imut. Salah satunya adalah gadis beastkin bertelinga kucing 
ramping. Mereka bertiga memiliki penampilan yang hanya dapat digambarkan sebagai 
cantik (bijo dan bishoujo). Setelah melihat saya duduk di tahta, Juna-san mulai 
memperkenalkan mereka. 
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「Sesuai keinginan Yang Mulia, saya telah membawa serta orang-orang berbakat.」 (Juna) 

Saya berkata, 「Tidak perlu bertindak terlalu formal. Harap tenang. 」, Dan keempat 

wanita itu berdiri dan membungkuk,「 「「 Terima kasih banyak 」」 」. Pada saat itu, 

Liscia yang berdiri di sampingku menunjukkan "senyum manis" ke arahku. [4] 

Menghindari segala kebijakan yang dimiliki pria sekarang 「Nee-nee [5], Souma?」 (Liscia) 

「A-, ada apa?」 (Souma) 「Jangan bilang begitu karena kau sedang dalam suasana hati 

yang baik setelah『 Van 』Menyerah, Anda dianggap memiliki" kyakya-ufufu "dengan 

gadis-gadis menunggu Anda, kan?」 (Liscia) 

Sampah. Wajahnya tersenyum, tetapi hatinya sama sekali tidak tersenyum. 

"Itu salah! Gadis-gadis ini hanya dipanggil karena mereka sangat penting untuk rencana 
kali ini! 」 「 HU ~ MPH ...... 」[6] (Liscia) 「 Maksudku, kamu mengatakan bahwa kamu 

akan mengizinkan 8 orang sebelumnya, kan? 」(Souma) 「Saya benar-benar mengatakan 

itu, tetapi Anda tahu ...... Jika itu Aisha dan yang lainnya, saya tidak akan keberatan, tapi 
perilaku mengumpulkan wanita cantik seperti ini menggunakan otoritas Anda terlalu 
banyak, Anda tahu ......」 (Liscia) 「 Itu sebabnya saya mengatakan itu salah. Anda tahu 

tentang Talent Gathering di mana saya berkata 『Jika Anda memiliki bakat maka saya akan 

menggunakan Anda!』 Dari sebelumnya, kan? 」(Souma) 

Selama Talent Gathering itu, orang-orang yang menerima posisi besar hanya lima orang, 
tetapi di belakang mereka, ada banyak orang yang menerima janji mereka dan negara 
membuat daftar mereka dan menerbitkannya. Sebagai contoh, orang-orang dengan bakat 
aritmatika yang hebat dipekerjakan sebagai birokrat. Seseorang dari ras turtleman (umur 
rata-rata 800 tahun) yang mengatakan, 『Saya telah membaca buku-buku sejak ratusan 

tahun yang lalu. Saya tidak akan kehilangan siapa pun dalam pengetahuan sastra 』telah 

ditunjuk sebagai kepala perpustakaan masa depan kota baru yang saat ini sedang 
dibangun. 

Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi dan kalah oleh orang-
orang dari talenta yang berbeda atau serupa, selama mereka benar-benar memiliki talenta, 
maka saya akan menunjuk mereka. Misalnya, pemenang kompetisi pertempuran, Tour 
Turnamen Bela Diri Seni Nomor Satu Kerajaan [7] 』, adalah Aisha, tetapi jika ada orang-

orang dengan bakat di antara orang-orang yang telah dikalahkan olehnya, maka mereka 
diundang ke dalam Angkatan Darat Kerajaan Penjaga Kehormatan di bawah komando 
langsung saya. Tapi kemudian, Penjaga Kehormatan pada waktu itu hanya dipandang 
sebagai korps dekorasi, jadi jumlah orang yang benar-benar menanggapi undangan itu 
kecil ...... 

Kemudian, gadis-gadis yang berkumpul di tempat ini adalah mereka yang telah dikalahkan 
oleh Juna-san dalam kontes hiburan, 『Kingdom of Talent』 [8] dan kontes kecantikan, 『
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Grand Prix Gadis Cantik Elfrieden』 [9] dan memiliki telah dipastikan memiliki bakat 

dalam menyanyi dan cantik. 

「Setelah Talent Gathering itu, aku memeriksa gadis-gadis ini melalui Juna-san. Nah, 

apakah Anda tidak ingat diskusi tentang bagaimana saya ingin membuat program hiburan 
menggunakan Royal Broadcast? 」(Souma) 「 Ah ...... Ya, Anda memang mengatakan 

sesuatu seperti itu. 」(Liscia) 

Liscia sepertinya mengingatnya. Sekarang setelah dia akhirnya melepaskan sikap tajamnya, 
akhirnya aku bisa melanjutkan diskusi dengan tenang. 

Menghindari segala kebijakan yang dimiliki pria sekarang 「Untuk program hiburan itu, 

saya ingin memulai dengan『 Popular Music Show 』. Karena tidak akan ada orang yang 

akan memiliki perasaan buruk setelah mendengar suara nyanyian yang indah. Gadis-gadis 
ini adalah calon penyanyi lagu pilihan yang akan tampil dalam program itu. Dari setelah 
hari mereka dibina sampai akhir-akhir ini, mereka telah menerima pelajaran dalam 
bernyanyi dan menari di 『Café Lorelei』 tempat Juna-san bekerja. 」(Souma) 

Yah, jadwal program mungkin berakhir menjadi rusak. Awalnya saya ingin memulai 
dengan 『Kontes Menyanyi』 untuk membiasakan Warga dengan hal yang disebut 『

Popular Music Show』. Kemudian, ketika mereka sudah terbiasa dengan konsep itu, maka 

gadis-gadis ini akan memulai debut mereka sebagai "Idol". Namun, jika saya menyiarkan di 
bawah "situasi saat ini" maka saya perlu melangkah ke tingkat berikutnya dan bertujuan 
untuk dampak pertama. Itulah yang diperkenalkan oleh ide saya. 

Ngomong-ngomong, yang saya maksud dengan "Idol" adalah konsep Showa seperti 『

Wanita Cantik dengan Keterampilan Bernyanyi』. [11] Karena mereka saat ini tidak 

memiliki konsep "Idol", mereka tidak akan memahaminya jika saya tiba-tiba membuat grup 
idola yang berurusan dengan banyak hal. [12] Jika itu adalah format penyanyi tunggal, 
maka penduduk dapat mengenalinya karena sudah ada konsep yang serupa seperti 
penyanyi jalanan, kafe musik atau bar penyanyi lagu. 

「Saya mengerti, maka itu adalah『 Proyek Lorelei 』? ...... Tapi, maka itu berarti Anda 

akan melakukannya sekarang?」 (Liscia) 

Saya mengerti keraguan Liscia. Dia mungkin tidak mengerti persis mengapa saya ingin 
memulai program hiburan ketika kami baru saja merebut ibu kota Amidonia ...... Namun, 

「Itu karena saat ini adalah waktu yang tepat. Kalau begitu, Juna-san, mulai perkenalan. 」

(Souma) 「 Terserah Anda, Yang Mulia. 」(Juna) 

Mengesampingkan Liscia yang bingung untuk saat ini, Juna-san membungkuk dan mulai 
memperkenalkan para gadis. Pertama adalah wanita bertelinga elf berambut coklat paling 
kanan. Meskipun saya membayangkan elf memiliki rambut pirang, yang mengingatkan 
saya, saya juga pernah melihat elf dalam film asing yang memiliki rambut berwarna coklat 
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yang sama. Dia berkulit putih dan memiliki iris berwarna safron. Umurnya berdasarkan 
penampilannya mungkin di pertengahan dua puluhan. Sikapnya juga bermartabat dan 
memberikan kesan yang mirip dengan wanita karier. 

「Dia adalah Chris Tachyon-san [13]. Sama seperti penampilannya, dia adalah setengah 

peri. 」(Juna) 「 Salam, Yang Mulia. Saya Chris Tachyon. 」(Chris) 

Chris memberi salam sambil meletakkan tangannya di depan perut dan membungkuk 45 
derajat. Sikap seperti orang dewasa seperti itu mengingatkan saya pada seorang 
pramugari. Juna-san kemudian mulai menjelaskan bakat Chris. 

「Dia adalah mantan penyanyi dengan suara bernyanyi yang indah, tetapi dia juga fantastis 

dalam pembacaan puitis. Suaranya menyenangkan di telinga dan dia bisa melafalkan 
kalimat dengan terampil. Puisi yang diceritakan olehnya memiliki perasaan yang sangat 
jelas seolah-olah itu dipotong dari pemandangan itu sendiri. Saya pikir sementara dia bisa 
debut sebagai penyanyi, dia lebih cocok untuk tugas program berita pelaporan, tetapi 
mungkin ini diizinkan? 」(Juna) 「 Begitu. Jadi mengangkatnya bukan sebagai penyanyi, 

tetapi sebagai penyiar berita. 」(Souma) 

Tentu saja dia memiliki suara yang menyenangkan untuk telinga dan dia juga 
mengucapkan kata-katanya dengan baik. Karena penyiar wanita juga memiliki sisi seperti 
"Idol", maka bukankah ini ide yang luar biasa indah? Saya meminta kertas dan pena dari 
Hakuya dan menulis kalimat di atas kertas sebelum menyerahkannya kepada Chris-san. 

「Bisakah Anda mencoba membaca kalimat yang ditulis di sana sebentar?」 (Souma) 「

Ini? Umm ...... 『Program ini adalah karya fiksi, kemiripan dengan orang, organisasi, lokal, 

atau peristiwa yang sebenarnya, sepenuhnya kebetulan.』 」(Chris) 「 Hm. Suara yang 

luar biasa. Dia sepertinya bisa membaca naskah juga, seperti yang disarankan Juna-san. 
Anda akan ditunjuk untuk program berita. 」(Souma) 「 Terima kasih banyak. 」(Chris) 

Chris-san membungkuk lagi sambil tersenyum. Liscia, yang ada di sampingku, bertanya 
dengan suara rendah, 「Apa arti kalimat yang dia baca tadi?」, Jadi aku menjawab, juga 

dengan suara rendah, 「Itu adalah sesuatu yang diwariskan di duniaku . Anda akan aman 

selama Anda mengucapkan kata-kata ajaib ini. 」[14] Sementara kami berbicara tentang 

ini, Juna-san memperkenalkan orang berikutnya. Kali ini, dia adalah seorang gadis dengan 
penampilan yang lucu dan memiliki usia yang mirip dengan Tomoe-chan. Pakaiannya yang 
bergaya lolita cocok untuknya. 

「Namanya Pamyu Carol-san [15] dari Balapan Youngling [16]」 (Juna) 「Saya Pamyu 

desu. Salam desu. 」[17] (Pamyu) 

Pamiyu membungkuk sedikit. Sikap seperti itu benar-benar lucu, tapi ...... 

「Balapan Muda? Seperti Dwarf? 」(Souma) 「 Tidak, bukan "Dwarf" tetapi "Youngling". 

Sama seperti Elf, ada banyak ras yang berhenti menua secara fisik pada titik tertentu, tetapi 
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sangat jelas dalam Balapan Youngling, karena ketika mereka menjadi dewasa, penampilan 
mereka tidak berbeda dari anak berusia 12 tahun. Meskipun Pamyu-san memiliki 
penampilan ini, dia jauh lebih tua dariku. 」(Juna) 「 Benarkah !? Jadi dunia ini memiliki 

ras seperti ini? 」(Souma) 

Menghindari segala kebijakan yang dimiliki pria sekarang. Bukankah ini ras "shota" dan 
"lolita"? Apa yang harus saya katakan, tetapi balapan ini membuat saya sangat khawatir. 
Mungkin saya harus membuat tempat perlindungan di suatu tempat dan menempatkan 
papan yang bertuliskan 『Ya, Lolishota. Tidak, Sentuh 』di mana mereka akan dilindungi 

oleh berbagai" tuan-tuan ". Juga, meskipun aku mengabaikannya sampai sekarang, tetapi 
dunia ini juga memiliki kurcaci. Saya harap mereka tidak memiliki cincin aneh, meskipun 
...... [18] Sementara saya memikirkan hal ini, saya mengirim pandangan sekilas ke arah 
Juna-san dan dia melanjutkan penjelasannya. 

「Dia adalah seseorang yang memiliki suara nyanyian seperti bel yang indah. Dia sangat 

mahir menyanyikan lagu imut dengan cara yang imut ...... Karena aku sudah melewati usia 
seperti itu, aku tidak cocok lagi dengan lagu semacam itu, jadi aku agak iri dengan 
bakatnya. 」(Juna) 「Tidak mungkin, aku iri pada Juna-san lebih desu. Hari ini, saya 

berencana untuk mengenakan gaun tanpa tali untuk bertemu dengan Yang Mulia, tetapi 
karena tidak bisa bertahan di tempat-tempat tertentu, itu dianggap sebagai desu yang 
mustahil. 」[19] (Pamyu) 

Juna-san dan juga Pamyu-san memiliki tatapan seribu yard di mata mereka. Aku bisa 
mengerti kalau itu Pamiyu, tapi sepertinya Juna-san juga khawatir tentang penampilannya 
yang dewasa. Dari sudut pandang orang biasa, mereka harus puas jika mereka memiliki 
beberapa poin di mana mereka unggul lebih dari orang lain, tetapi ini mungkin yang 
mereka sebut "rumput selalu lebih hijau di sisi lain pagar." Yang mengingatkan saya , dalam 
film yang pernah saya lihat, ada kalimat ini, 「Wanita yang lebih tua ingin diperlakukan 

seolah-olah mereka lebih muda, wanita yang lebih muda ingin diperlakukan seolah-olah 
mereka lebih tua.」 Karena Juna-san hanya sedikit lebih tua dari saya, saya tidak hanya 

ingin dimanjakan seperti anak kecil dengan kebaikannya, tetapi juga memiliki kemampuan 
yang bisa dia andalkan sesekali. 

「Orang berikutnya adalah Nanna Kamidzuki-san [20]. Sama seperti penampilannya, dia 

berasal dari Beastkin Race. 」(Juna) 「 Dia ~ llo  ♪ Ini Nanna linglung  ♪ 」(Nanna) 

Gadis bertelinga kucing berkata begitu dengan senyum lebar. Dia mungkin sekitar 15-16 
tahun? Dia tidak berpakaian seperti dua lainnya, dan mengenakan gaun seperti tabung dan 
ada pendukung sepak bola seperti garis-garis cat di wajahnya. Penampilannya memberi 
kesan yang bisa dikatakan sebagai seorang gadis dari latar belakang nelayan. Glaive ingin 
menegurnya karena perilakunya yang jujur terhadap Royalti, tetapi aku mengangkat 
tangan untuk menghentikannya. Aku merasakan aksen aneh dalam kata-katanya (karena 
The Hero Power memberikan terjemahan otomatis di telingaku, aku tidak akan 
memperhatikan ini jika ini hanya perubahan intonasi). 
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Menghina segala kebijakan yang dimiliki pria sekarang 「Mungkin, dia tidak begitu akrab 

dengan Bahasa Elfrieden.」 (Souma) 「Itu benar, Yang Mulia. Dia bermigrasi dari 

Kepulauan Sembilan Kepala Naga lima tahun lalu dan tinggal di antara para nelayan yang 
kuat di desa tepi laut. Jadi tolong, tunjukkan kelonggaran atas kelakuannya yang tidak 
sopan. 」(Juna) 

Juna-san segera menutupinya dengan argumen yang kuat. Begitu, jadi dia adalah seorang 
emigran dari Kepulauan Sembilan Kepala Naga. Termasuk Elfrieden, banyak negara di 
Benua menggunakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai bahasa internasional selain 
bahasa lokal. Namun, ada juga banyak negara terpencil seperti Kepulauan Sembilan Kepala 
Naga yang hanya menggunakan bahasa asli mereka. 

「Jadi, bisakah dia bernyanyi seperti itu?」 (Souma) 「Tidak ada masalah dalam hal ini. 

Ketika dia menyanyikan lapak pelaut saat memancing, suaranya kuat, menggabungkan 
suara seorang gadis dan anak laki-laki, dan lebih unggul daripada aku menyanyikan lagu-
lagu yang terdengar keren. Saya percaya dia memiliki afinitas yang baik dengan "anisong" 
yang telah diajarkan Yang Mulia saya. 」(Juna) 「 Benarkah ?! Bisakah dia menyanyikan 

sesuatu? 」(Souma) 「 Ya, Yang Mulia. Saya telah mengajarinya nada sebagai ujian. Nanna-

san, boleh aku minta kamu tampil? 」(Juna) 「 Ou ♪! Serahkan pada Nanna 」(Nanna) 

Ketika Juna-san bertanya padanya, Nanna mulai bernyanyi dengan gembira. Yang dia 
nyanyikan adalah Yam Ah! Yamamoto Masayuki-san! Reversal King! 』[22]. Ummm. Juna-

san, mengapa kamu memilih lagu ini? Tentu ini adalah anisong, terdengar keren, dan 
sangat cocok dengan suara nyanyian Nanna. Tapi tahukah Anda, ini ... Saya kemudian 
bertanya kepada Liscia dengan berbisik. 

「Ngomong-ngomong, apakah Anda dan yang lain mengerti arti dari liriknya?」 [23] 

(Souma) 「Saya tidak mengerti . Ini seperti mendengarkan lagu dari bahasa yang tidak 

dikenal. Tapi saya mengerti bahwa ini adalah lagu yang keren. 」(Liscia) 「 Nah, jika Anda 

bisa mengerti itu, maka itu akan baik ...... Mungkin. 」(Souma) 

Menghindari segala yang dilakukan oleh pria yang menurut pertimbangan pribadinya 
Setelah ini, mungkin aku perlu meminta seseorang untuk menulis lirik dalam Bahasa 
Elfrieden. Ketika dia selesai bernyanyi, Nanna berbalik ke arahku dengan senyum lebar. 

「Raja ♪! Bagaimana ini ? 」(Nanna) 「 ...... Ah, ini luar biasa. 」(Souma) 「 Lalu, ini bagus 

ze  ♪ 」(Nanna) 

Setelah mengatakan ini, Nanna berkata, "Giliranku telah berakhir, kan?」 Dan kembali ke 

tempatnya dengan langkah cepat ...... Gadis yang benar-benar unik. Rasa malu, kebaruan, 
dan gerakannya di layar lebar akan bersinar. Mungkin, dia akan menjadi idola nomor satu 
di antara gadis-gadis ini. Nah, karena semua orang sudah selesai dengan perkenalan 
mereka, saya berdiri dan mulai berbicara dengan Juna-san. 
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「Anda telah mengumpulkan orang-orang yang sangat berbakat. Anda memiliki rasa 

terima kasih saya. 」(Souma) 「 Kata-kata seperti itu tidak layak untuk saya. 」(Juna) 

Juna-san membungkuk dengan elegan. Baiklah, dengan ini, semua bagian telah ada. Dengan 
ketiga gadis ini selain Juna-san, yang cocok untuk lagu dewasa mellow, kami akan membuat 
Pertunjukan Lagu Populer pertama Kerajaan Elfrieden. 

Kemudian, itu tidak hanya akan disiarkan ke Kerajaan Elfrieden, tetapi juga ke "Amidonia 
Dukedom". 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Saya pikir judul sekarang dapat diubah menjadi: "Chronicle Master Idol Producer's Master 
Chronicle." Bab selanjutnya: IDOLS ‼! * lakukan wotagei * 

[1] Quiz Derby adalah versi Jepang dari acara kuis Celebrity Sweepstakes. 倍率 ド ン 、 更 

に 倍 adalah slogan ketika peluang pertanyaan akhir meningkat dua kali lipat. Jujur, saya 

tidak tahu bagaimana mengubah permainan kata-kata  lelucon  referensi ini menjadi 
bahasa Inggris. Karena saya tidak pernah menonton pertunjukan permainan bahasa Inggris 
sebelumnya ... [2] Seperti ini: 

[3] Sudahkah Anda membaca laporan Pertanyaan Irak (Pertanyaan Chilcot) Pemerintah 
Inggris? Kurangnya Strategi Pendudukan Paska Perang adalah salah satu poin yang 
dikritik. Bagaimanapun, seorang komandan yang baik selalu berpikir tentang apa yang 
harus dilakukan di masa pascaperang, setidaknya itulah yang saya pelajari setelah bermain 
EU4. [4] Juga dikenal sebagai Yandere Smile! [5] Saya tidak menerjemahkan ini ... Orang-
orang yang menonton anime akan mengerti mengapa. Jika seorang gadis mulai pergi, "nee-
nee XXX-san." Kepada seorang anak laki-laki, Anda tahu itu tidak akan berakhir dengan 
baik. [6] Saya membayangkan dia cemberut. [7] 王国 一 武 闘 会 (Oukokuichi Budoukai) 

adalah parodi 天下 一 武 道 会 (Tenkaichi Budoikai) dari Dragon Ball. Sekarang untuk 

mengganggu pembaca saya, inilah artinya: Diambil dari 
http://thedaoofdragonball.com/blog/martial-arts/the-origin-of-the-tenkaichi-budokai/ 
(toh situs yang menarik) Tenkaichi (天下 一) adalah kombinasi dari 3 Kanji Jepang 

berdasarkan Hanzi Cina. Sepuluh (天) berarti Surga, dan merujuk ke Alam Atas di mana 

para Buddha, Tao dan Dewa tinggal di jajaran Tiongkok, dan merupakan Surga yang sama 
dengan yang dirujuk oleh para tokoh dalam Dragon Ball. Ka (下) berarti Di Bawah, dan 

merupakan karakter untuk Satu (一) dengan garis di bawahnya. Karakter Satu dengan 

sendirinya merujuk pada penyatuan semua hal di Surga, periode waktu sebelum dualisme 
Yin dan Yang. Setelah Bumi diciptakan di sana ada "Di Atas" dan "Di Bawah," sehingga apa 
pun Di Bawah (Surga) dijelaskan dengan Ka, dan secara bersamaan berarti "di Bumi." Ichi (
一) berarti Satu dan mengacu pada penyatuan tunggal atau cukup nomor satu. Jadi 

Tenkaichi (天下 一) benar-benar berarti "Nomor Satu Di Bawah Surga." Budokai (武 道 会) 

juga merupakan kombinasi dari 3 Kanji Jepang berdasarkan Hanzi Cina. Bu (武) adalah 

karakter tunggal yang melambangkan Seni Bela Diri, termasuk etika bela diri, teknik dan 
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sejarah. Do (道) adalah Jalan, atau Jalan. Ini adalah transliterasi dari Dao Cina (道). Ini 

menyiratkan jalan spiritual atau perjalanan bagi para praktisi, dan ketika digabungkan 
dengan Bu menjadi Budo (武 道), Jalan Seniman Bela Diri. Kai (会) berarti pertemuan atau 

konferensi di bawah satu atap. Ini adalah saat di mana orang atau benda disatukan. Jadi 
Budokai (武道会) benar-benar berarti "Seni Bela Diri Praktisi Gathering," atau "A 

Konferensi Mereka yang Berjalan jalan Martial." Jadi terjemahan yang lebih akurat dari 
Tenkaichi Budokai (天下一武道会) adalah "Nomor Satu Di bawah Surga Martial Gathering 

Seni. " [8] Parodi "Kingdom Got Talent" Maksud saya "America Got Talent"? (E  N: Ada juga 
Britain's Got Talent, pertunjukan aslinya.) [9] Parodi "Japan Bishoujo Grand Prix" Ya, Gadis 
Cantik sebenarnya adalah Bishoujo. Para pemenang biasanya menjadi nama besar di industri 
hiburan Jepang. [10] Showa periode (1926-1989) masa pemerintahan Kaisar Hirohito [11] Ya 
ampun, bagaimana saya harus menjelaskan hal ini ... Konsep Jepang tentang "Idol" agak 
rumit, cukup baca artikel Wikipedia tentang Idol Jepang. Sekarang, tidak seperti Idola Jepang 
modern (Heisei Idol) yang meneruskan berbagai "konsep" (lihat saja AKB48). Idola generasi 
lama, atau Showa Idol hanya memiliki konsep sederhana tentang gadis cantik dengan 
kehidupan pribadi yang dijaga ketat  ditulis dengan sangat cermat. [12] Bayangkan AKB48 
dan berbagai subkelompoknya [13] ク リ ス ＝ タ キ キ オ isu Kurisu Takion [14] Saya 

lebih baik menambahkan penafian serupa pada cerita saya ... [15] ami ミ ー ユ ＝ キ ャ ami 

ami Pamiiyu Kyarolu. Jika Anda memiliki ide yang lebih baik tentang bagaimana cara 
mengromanisasi nama, tolong beri tahu saya ... T_T (E  N: Bukankah namanya referensi ke 
Kyary Pamyu Pamyu? Nama panggung lengkapnya adalah Caroline Charonplop Kyary 
Pamyu Pamyu.) Ah ... Berdasarkan pada Google Pencarian gambar Pamyu benar-benar tipe 
Kawaisa Idol sehingga cocok dengan ceritanya. Pamyu kalau begitu. [16] 子 人 族 Kohitozoku 

twist 小人 族 Kohitozoku untuk kurcaci. Kesamaan ini hilang dalam terjemahan bahasa 

Inggris. Karena keduanya terdengar sama, Souma bingung. Tapi saya tidak bisa 
menerjemahkannya dengan baik. [17] Ia menambahkan desu dalam kalimatnya bahkan 
ketika itu tidak diperlukan sehingga ini mungkin tipuan, atau caranya berbicara yang imut? 
[18] Kurcaci dalam mitos Nordik dikaitkan dengan banyak cincin. [19] Dengan kata lain ... 
Dia kekurangan dada. [20] ナ ン ナ ＝ カ her ヅ キ Nanna Mikadzuki (dalam bahasa Jepang 

mungkin namanya 南和 上 月) Seorang pembaca menunjukkan bahwa ia mungkin merujuk 

kepada Nana Mizuki, penyanyi seiyuu (dia adalah Hinata's Seiyuu) [21] Asosiasi Sepak Bola 
atau Sepak Bola . Bukan American Football atau Rugby [22] 嗚呼！ 逆 転 王 (Aa! 

Gyakutenou!) Lagu Pembuka untuk Gyakuten! Ippatsuman! atau Pembalikan! One-Punch  
Charge  Blast Man! http:/www.nicovideo.jp/watch/nm7134587 [23] Liriknya agak ....... 
Lihat sendiri: Terjemahan htm: https://atashi.wordpress.com/2010/07/22/gyakuten-
ippatsuman-opening-theme-gyakuten-ippatsuman-3c/ 
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Vol. 3 - 1.2 
Bab 1.2 Penterjemah: 

Yukkuri Oniisan Editor: So-Chintzy Arc Pascaperang Bab 1 Proyek Lorelei B 

Di antara hal-hal yang kami peroleh setelah Capital Amidonia Dukedom 『Van』 

menyerah, orang yang membuat saya sangat senang adalah Royal Broadcast Orb. Ini adalah 
satu-satunya bola yang dimiliki Pangeran Amidonia dan mampu menyiarkan gambar ke 
setiap receiver di negara ini. Meskipun saya diberi tahu bahwa Royal Broadcast Orb adalah 
artefak sisa dari peradaban kuno dan masih tidak dapat diproduksi oleh teknologi saat ini, 
jumlah bola yang ditemukan sangat banyak sehingga tidak termasuk negara-negara kecil 
konstituen Aliansi Bangsa-Bangsa Timur dan wilayah pemerintahan mandiri sapient Star 
Range Mountain Range, masing-masing negara (jumlah bola per negara berbeda-beda) 
memiliki satu. 

Namun, pada dasarnya siaran tidak akan dapat diterima oleh negara lain. Nah, jika itu 
mungkin, maka informasi yang dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga akan 
diketahui oleh negara lain, jadi tentu saja, itu juga dapat digunakan untuk menghasut 
warga seperti yang saya lakukan di Crimson Dragon Castle Town. Karena set penerima dan 
panjang gelombang bola siaran harus dikonfigurasi sebelum digunakan, maka mungkin itu 
seperti radio AM-FM atau sesuatu yang berkaitan dengan frekuensi. 

Itulah sebabnya ketika saya memperoleh satu-satunya Orbital Penyiaran Amidonia, dapat 
dikatakan bahwa saya sekarang memiliki monopoli hak siar untuk semua set penerima di 
dalam Amidonia Dukedom. Menambahkan Orb Siaran Kerajaan Elfrieden yang saya bawa, 
maka 『Program Hiburan』 pertama Elfireden dapat disiarkan secara simultan ke dua 

negara. Apakah siaran ini akan membawa perubahan pada Pangkat Amidonia? Atau apakah 
itu tidak akan mengubah apa pun? Saya sangat bersemangat untuk itu. Baca di yukkuri-
layanan sastra. blogspot. com. ◇ ◇ ◇ Aku bersumpah aku harus memiliki nama blog yang 
lebih pendek. 『Van』 tidak memiliki apa pun seperti 『Plaza Fountain』 yang dipasang 

dengan penerima yang diatur untuk menampilkan Siaran Kerajaan. Sebagai gantinya, 
perangkat penerima dipasang di sebuah plaza -- hanya dalam nama karena hanya bidang 
kosong -- di satu sisi ujung Van. Di tempat pertama, Siaran Kerajaan di negara ini sendiri 
hanya digunakan pada Tahun Baru untuk menyiarkan Duke mengatakan 『Jangan pernah 

melupakan dendam terhadap Elfrieden. Merupakan kebijakan nasional untuk memulihkan 
wilayah yang hilang 』dan kebijakan nasional negara ini. Karena warga negara harus 

berkumpul untuk menonton siaran Tahun Baru ini atau mereka akan dihukum untuk lese 
majeste, bahkan jika penduduknya sakit atau orang tua yang terbaring di tempat tidur, 
mereka akan diikat dan dibawa ke atas bangku karena mereka tidak boleh ketinggalan 
menonton siaran . 

Dan hari ini, raja muda Elfrieden yang telah membuat 『Van』 menyerah, akan melakukan 

Siaran Kerajaan. Karena sebagian besar warga telah menerima indoktrinasi yang ekstensif 
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selama beberapa dekade, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang Elfrieden. 
Namun, saat ini ada banyak warga berkumpul di lapangan untuk menonton siaran. 
Mungkin ini karena kebiasaan yang dibuat selama bertahun-tahun sehingga mereka harus 
menonton siaran atau dihukum. Tetapi orang-orang yang membawa orang sakit ditolak 
oleh tentara yang menjaga tempat itu, 「Jangan berlebihan. 」 

Saat matahari benar-benar tenggelam di langit senja, setengah dari penduduk 『Van 

gathered yang berkumpul membuat ekspresi bingung, sementara setengah lainnya marah. 
Karena Bangsawan dan Ksatria telah sepenuhnya meninggalkan Van, yang tersisa di Van 
hanyalah warga biasa yang tidak memiliki tempat untuk pergi. Tentu saja mereka belum 
menerima informasi yang layak. Di sana-sini, bisikan dapat didengar ketika warga 
mendiskusikan masa depan mereka dengan cemas. 

「Sialan Raja Elfrieden itu ....... Apa yang ingin dia lakukan dengan mengumpulkan semua 

orang?」 「Aku mengintipnya ketika dia memasuki kastil, dia terlihat seperti pria banci. 」 

「 Jangan menilai dia dari penampilannya. Dia adalah seseorang yang telah memimpin 

Yang Mulia Gayus dengan hidungnya. 」 「 Dia akan menggunakan Siaran Kerajaan, kan? 

Apa yang dia maksudkan untuk membuat kita mendengarkan? 」 Apakah dia 

menginginkan anggota harem lain? Itulah pertanyaannya. Karena kurangnya informasi, 
diskusi berlanjut ke arah yang tidak menentu. 

Iklan 「Dia tidak mungkin ... berniat untuk mengerahkan semua orang sebagai prajurit dan 

mengirim mereka ke garis depan untuk menaklukkan semua Amidonia setelah ini ...... kan?
」 「Tidak mungkin! Saya adalah pencari nafkah keluarga saya. Jika saya wajib militer, lalu 

apa yang akan terjadi pada mereka !? 」 「 Kita adalah orang-orang yang berada di pihak 

yang diduduki. Tidak aneh jika mereka melakukan itu pada kita ... 」 「 Tidak, itu mungkin 

lebih baik. Bagaimana jika mereka memerintahkan kami untuk menyerahkan para wanita 
dan anak-anak sebagai budak ...... 」 「 Nah, jika itu adalah keinginan orang kuat, mereka 

akan melakukannya dengan menggunakan kekuatan daripada meminta kami. Mungkin 
mereka akan memberitahu kita untuk menyerahkan semua gadis cantik di kota ini. 」 「 

Benarkah? Maka saya mungkin harus menyembunyikan istri saya. 」 「 Siapa yang akan 

menginginkan istrimu setelah melihatnya? 」 「Kamu wron- ......! Hei, sepertinya sudah 

dimulai. 」 

Ketika mereka berada di tengah-tengah berbagai percakapan yang tidak masuk akal, 
penerima yang berada di tengah lapangan mulai memproyeksikan gambar. Orang-orang 
berpikir bahwa raja muda dalam seragam militer akan muncul, tetapi bertentangan dengan 
harapan mereka, itu menunjukkan seorang wanita Elf cantik berambut coklat duduk di 
belakang meja. Wanita itu menyilangkan kedua tangannya di atas meja panjang yang 
diletakkan di depannya dan untuk beberapa alasan dia tidak duduk menghadap ke depan, 
tetapi wajahnya sedikit miring ke kiri. Tentu saja, hanya kepala wanita itu yang diputar ke 
depan. Sama seperti hantu dari Cincin. Wanita itu duduk dalam pose Smile Mona Lisa's 
Smile 』, yang membuat kecantikannya lebih bersinar dan terutama menyambar hati para 

pria Amidonia. Para pria merasa seolah-olah mereka sedang duduk di meja di sebuah bar 
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dan bercakap-cakap dengan wanita itu duduk di samping mereka. Kemudian, wanita itu 
mulai berbicara. 

"Selamat malam semuanya . Ini adalah Chris Tachyon. 』 Ini adalah teks putih. ◇ ◇ ◇ Ini 

juga merupakan teks putih. Oke, saya hanya trolling pembaca dengan pembaca teks. 「

Program ini adalah『 BERITA Elfrieden 』sebuah program yang memberikan informasi 

kepada warga tentang berita dari Kerajaan Elfrieden dan negara-negara tetangga. Berita 
pertama adalah ...... 」 

Di ruang urusan pemerintah di Kastil Van, yang dengan tergesa-gesa diubah menjadi studio 
berita sederhana (walaupun kami hanya menempatkan meja panjang dan kursi, karena 
sudah ada perabotan yang tersisa di ruangan itu), Chris-san mulai membaca naskah berita. 
Aisha dan aku mengamatinya dari sudut ruangan yang tidak diproyeksikan oleh bola. 
Setelah mengawasinya sebentar, Aisha menarik lenganku. 

「Apa itu?」 (Souma) 「Umm ... Mengapa kita memproyeksikannya secara diagonal dari 

depan?」 (Aisha) 「Baiklah ...... Gaya kecantikan?」 (Souma) 

Aisha bertanya kepadaku dengan suara kecil, tapi aku hanya bisa menjawabnya dengan 
jawaban seperti itu. Alasannya adalah karena saya ingat bagaimana penyiar berita wanita 
di Jepang dengan 「Ometenashi」 pidato [1] duduk di posisi ini dan saya hanya menirunya. 

Tapi ketika kami mengadakan latihan sebelumnya, Chris-san memohon dengan air mata 
bahwa 「Ugh, leherku sempit」, jadi cara proyeksi diagonal ini mungkin yang pertama dan 

terakhir. 

Isi dari berita tersebut adalah bagaimana dengan detail peristiwa dalam perang ini. Dia 
menjelaskan dengan cara sederhana tentang bagaimana untuk menaklukkan Gayus VIII 
dan Julius yang menghasut gangguan di Kerajaan untuk menginvasi wilayah Kerajaan kita, 
bagaimana Raja Elfrieden, Souma, melakukan invasi balik terhadap Pangeran Dukedom, 
mengalahkan Gayus VIII, dan membuat modal 『Van』 menyerah. Aisha kemudian 

memiringkan kepalanya. 

「Bukankah lebih baik bagi Yang Mulia untuk secara langsung berpidato tentang informasi 

ini? Meskipun ketenaran Yang Mulia mungkin meningkat seperti waktu pengumpulan 
makanan. 」(Aisha) 「 Situasinya berbeda dari waktu itu. Siaran ini juga ditransmisikan ke 

seluruh Pangeran Amidonia. Tidak peduli apa kata Raja negara musuh, warga negara 
pangkat seorang duke tidak akan mau mendengarnya. Tetapi menyampaikan informasi 
melalui pihak ketiga seperti ini akan melakukan trik dengan baik. 」(Souma) 

Ya, ketika kami mendiskusikan isi naskah berita dengan Hakuya dan yang lainnya, mereka 
memberikan ide-ide berlebihan seperti 『Raja Yang Terkasih, Demi Kemakmuran Kami, ......

』, tetapi karena itu memunculkan perasaan "seperti kediktatoran tertentu di suatu tempat 

"[2], saya menolaknya. Ah well, bahkan jika dia mengatakan kalimat seperti itu, Chris-san 
akan tetap lancar membaca naskah berita yang ditulis tangan oleh Juna-san dengan suara 
yang bagus yang menyenangkan di telinga. 
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「...... jadi informasi yang kami terima. Meskipun saat ini, Tentara Kerajaan tetap berada di 

Ibukota Adipati Amidonia 『Van』, untuk saat ini, permusuhan telah berhenti di antara 

kedua belah pihak. Raja Elfrieden, Souma Kazuya, telah merilis pernyataan berikut tentang 
ini. War Perang saat ini adalah perang untuk menaklukkan Gayus dan Julius yang telah 
menginvasi Kerajaan kita, kita tidak akan memperpanjang perang lebih jauh dari ini, tidak 
ada di negara kita yang berniat untuk menyakiti warganegara Dukedom. Mengenai warga 
Van, kami akan memberikan bantuan, sehingga warga akan dapat dengan cepat kembali ke 
kehidupan normal mereka. Selain itu, karena Van dianeksasi sebagai wilayah Elfrieden, 
kami akan berjanji bahwa ia akan menerima bantuan makanan yang sama yang tersedia 
untuk kota-kota Kerajaan dan juga akan melakukan pemeliharaan utilitas penting apa pun. 
』Orang yang bertanggung jawab atas tugas ini, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Poncho 

Ishidzuka, akan membagikan jatah makanan di Van besok. Kami telah diberitahu bahwa 
pemirsa dianjurkan untuk mengundang anggota keluarga dan tetangga mereka untuk pergi 
ke distribusi. 」 Anda dapat melihat saya jika Anda memicingkan mata. ◇ ◇ ◇ 

Bagaimanapun juga itu tidak sepenuhnya putih. 「Sungguh lelucon!」 

Duke Amidonia baru, Julius (itu hanya gelar yang diberikan sendiri, karena seperti Souma, 
ia belum memiliki upacara penobatan), yang sedang menonton siaran dari kota terdekat 
nearby Van 』, berteriak dan menghancurkan gagang telepon unit dengan pedangnya, 

sebelum segera memberi perintah kepada bawahannya. 

「Cepat mengirim utusan ke setiap kota untuk berhenti menonton lelucon siaran ini!」 「

「 「Ya Yang Mulia. 」」 」 

Bawahannya dengan cepat berpencar untuk mengirim tentara utusan. Melihat mereka 
sampai mereka pergi, Julius melotot ke arah 『Van』. 

「Memberitahu kami bahwa ia tidak berniat untuk menyakiti warga negara pangkat 

seorang duke setelah mencuri ibu kota kami, kata-kata yang tidak sopan untuk diucapkan! 
Penjajah bodoh, Van pasti akan diambil kembali! 」 

Jika Souma mendengar ini, dia mungkin berkata 「Kamu adalah orang terakhir yang ingin 

kudengar dari」. Sambil mengucapkan kata-kata seperti itu dengan marah, Julius berteriak 

dengan sikap gelisah. Namun, bahkan jika dia mengatakan untuk memberitahu masing-
masing kota, itu tidak seperti perintah akan segera dikirim ke kota-kota itu, apalagi sejak 
dia dikalahkan dalam pertempuran, Julius kehilangan kekuatan pemersatu dan tidak 
memiliki kekuatan pengendali yang sebenarnya atas setiap kota. Jadi, pada kenyataannya 
perintah itu hanya dilaksanakan di kota tempat Julius tinggal dan kota-kota sekitarnya. 
Dengan kata lain, hampir semua kota di Amidonia Dukedom terus menonton siaran Souma. 
Lagipula, entah ini atau menyaksikan burung gagak terbang. Reaksi warga Amidonia 
Dukedom setelah menonton siaran ini sebagian besar terbagi menjadi dua. Pertama, warga 
Van merasa lega karena tidak mengatakan bahwa mereka akan wajib militer dan dikirim ke 
garis depan atau untuk 「menyerahkan properti, istri, dan anak perempuan Anda」. Hanya 

dengan diduduki, itu sudah cukup menekan. Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di kota-
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kota dan desa-desa di luar Van tidak tertarik dengan 「kematian Gayus VIII」 atau 「

Souma memulai perang ini dengan alasan yang adil」, tetapi sebaliknya dengan 「sebagai 

wilayah Elfieden, ia akan menerima bantuan makanan yang sama tersedia untuk kota-kota 
Kerajaan 」. 

Tentu saja, orang-orang Amidonia setengah ragu atas kata-kata ini dan kebanyakan tidak 
mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah kata-kata Raja dari sebuah negara musuh. 
Semua orang hanya akan berpikir bahwa itu hanya kata-kata untuk memenangkan mereka 
ke sisinya ...... Namun, itu adalah kebenaran bahwa kata-kata Souma telah menembus ke 
dalam hati orang-orang Amidonia yang telah diganggu oleh kekurangan makanan bahkan 
lebih buruk daripada Elfriedens . Bagi mereka yang menderita, itu telah menembus lebih 
dalam. Jika Anda melihat ini, jangan lupa untuk mengunjungi aslinya. 

◇ ◇ ◇ Ngomong-ngomong ada tiga baris troll teks putih. Hati-hati . 「...... untuk situasi saat 

ini, mengenai perawatan medis negara kita ......」 Sepuluh menit telah berlalu sejak 

Program Berita Chris dimulai. Berita yang dia sampaikan sekarang adalah berita utama. 
Setelah Program Berita ini berakhir, akhirnya 『Acara Lagu Populer』 akan dimulai. Aisha, 

yang berdiri di sampingku, memegangi lenganku dengan ekspresi gugup. Tangan yang 
menggenggamku sedikit gemetar. 

「A-apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia. Getaran tidak berhenti. 」(Aisha) 「 Tenang. 

Ini adalah kedua kalinya Anda muncul di siaran, kan? 」(Souma) 「 Tapi terakhir kali, saya 

hanya makan, jadi tidak apa-apa ...... 」(Aisha) 

Iya . Presenter acara musik populer saat ini adalah saya dan asistennya, Aisha. Saya tidak 
punya niat baginya untuk melakukan hosting, tetapi karena orang lain yang bisa didorong 
untuk tugas itu, Poncho, sibuk dengan persiapan untuk distribusi jatah makanan, dan 
Hakuya, yang dengan tegas membantahnya dengan mengatakan dia tidak t cocok untuk ini. 
Karena itulah aku terjebak dengan Aisha yang sedang menggertakkan giginya. 

「Hah ...... Di medan perang, Anda sangat gagah, tetapi di bidang ini mengapa Anda begitu 

mengecewakan?」 (Souma) 

Aku menggaruk kepalaku sambil merasa heran, jadi Aisha hanya menjatuhkan bahunya 
dan mengerang. 

「Uuu ... Aku memiliki keyakinan bahwa aku tidak akan dikalahkan oleh siapa pun di 

medan perang. Namun, saya tidak memiliki kepercayaan di bidang kecantikan. Ada banyak 
orang yang lebih cantik dariku, kan? Seperti Putri-sama atau Juna-dono, mereka adalah 
wanita muda pendek yang cantik dan berkulit halus. Saya berkulit gelap dan berotot ...... 」

[3] (Aisha) 

Bahkan jika dia mengatakan dia berotot, dia tidak berotot seperti pembangun tubuh. Atau 
lebih tepatnya, dia memiliki sosok yang indah sampai-sampai misterius bagaimana dia bisa 
mengayunkan pedang besar tanpa melotot dengan otot. Selain itu, tinggi badannya seperti 
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model dan karena selalu tertutup oleh baju besi, sulit untuk melihatnya, tetapi dia memiliki 
sosok yang lebih baik daripada rata-rata. Sebaliknya, bukankah seharusnya Liscia yang 
akan iri padanya? 

「Hm. Aisha sudah cantik. 」(Souma) 「 A-Benarkah begitu?? 」(Aisha) 

Aisha memerah karena dipuji. Namun, dia dengan cepat tenang. 

「Tapi, Yang Mulia. Seperti yang diharapkan ... seperti yang diharapkan ... pembawa acara 

adalah Juna-san atau Putri-sama ...... 」(Aisha) 「 Juna-san akan bernyanyi, jadi dia akan 

terlalu sibuk untuk menjadi tuan rumah, sedangkan Liscia menjadi asisten ... ... Saya pikir 
akan lebih baik untuk menyerah untuk sementara waktu saat ini. 」(Souma) 「? Apakah 

sesuatu terjadi? 」(Aisha) 「 Mungkin itu karena saya agak ingin menjadi tuan rumah. 

Terus terang, alih-alih kemampuan Aisha sebagai asisten, saya mengharapkan lebih dari 
kemampuan Anda sebagai pengawal. Jika sesuatu terjadi, maka Aisha akan pergi ke sisiku 
dan melindungiku, kan? 」(Souma) 「 Itu pasti ...... Eh !? Akankah ada sesuatu yang 

berbahaya!? 」(Aisha) 

Dengan celepuk, aku meletakkan tanganku di dahi Aisha yang khawatir. 

「Yah, mungkin itu akan baik-baik saja. Ketika waktu itu tiba ...... Tolong lindungi alasan 

sedih seorang pria ini. 」(Souma) 「 Yang Mulia ...... Ya! Saya akan menjadi Perisai Yang 

Mulia! Tubuh ini juga akan  bergumam  bergumam * 」(Aisha) 

Aku cepat-cepat meletakkan tanganku di mulut Aisha. 

「Suara Anda terlalu keras. Kami masih siaran langsung sekarang. 」(Souma) 「  

bergumam  ...... Ma-maaf. 」(Aisha) 

Hurm, seperti yang diduga, dia adalah peri gelap yang mengecewakan. 

「...... atau begitulah informasi yang kami terima. Ini adalah 『BERITA Efrieden』 

melaporkan ...... Program berikutnya adalah siaran program hiburan pertama Elfrieden. 
Untuk pemirsa yang tidak tergesa-gesa, silakan tonton program berikutnya. 」 

Ulps, program Chris-san sepertinya sudah selesai. Nah, sekarang adalah bagian kita. 
Tempat rekaman untuk Acara Song Populer tidak akan berada di ruangan ini, tetapi akan 
dilakukan di aula atrium yang digunakan untuk pesta dansa. Sudah ada meja yang 
disiapkan di mana beberapa prajurit duduk seperti di 『Cable Awards Ceremdeony』. [4] 

Karena ada atau tidak adanya audiens akan mempengaruhi klimaks. Kemudian, saya 
mengulurkan tangan saya di depan Aisha. 

「Sekarang, ayo pergi, Aisha. 」(Souma) 「 Oke, aku akan menemanimu di mana saja! 」

(Aisha) Sampai jumpa minggu depan! ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Baca kelanjutan berikutnya dari A Realist Idol M @ ster di situs Larvyde. 

[1] Souma merujuk pada Christel Takigawa, seorang penyiar berita yang membawa pidato 
Olimpiade "Omotenashi" sebagai Duta Olimpiade Jepang. Dan sekarang kita tahu dari mana 
nama Chris Tachyon berasal. (Kurisuteru = Kurisu. Takigawa = Takion). Omotenashi 
berarti Perhotelan. [2]  batuk  batuk * Utara sesuatu-sesuatu  batuk  batuk * sesuatu-
sesuatu Il  batuk  batuk * (E  N: www. Youtube. Com  playlist? List = PLuKg-
WhduhklQR2uqYCE_aSZgfJLsy4fx) Jangan klik jika Anda sensitif terhadap parodi dan 
lelucon kasar. [3] Jangan tersinggung orang dengan kulit gelap. Harap diingat bahwa 
sebagian besar orang Asia Timur relatif berkulit putih / berkulit putih dan kulit putih 
dianggap sebagai salah satu ciri kecantikan yang diinginkan untuk Asia Timur. [4] Japan 
Cable Awards sama seperti Grammy Awards, yang dianugerahkan pada lagu terbaik tahun 
ini. 
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Vol. 3 - 1.3 
Bab 1 -- Proyek Lorelei C 2016/07/24larvyde Beberapa saat setelah program berita 
berakhir, penerima siaran yang ditempatkan di alun-alun di sudut Vannes menunjukkan 
sepasang pria dan wanita. Pria itu adalah seorang pria muda yang mengenakan tuksedo 
hitam sementara wanita itu adalah seorang gadis elf gelap muda dalam gaun merah. 
Berbeda dengan pria yang berdiri megah, wanita itu terlihat tegang. Saat itu, salah satu 
hadirin berkata, "oi, bukankah orang itu Raja Elfrieden?" Dan sebagai tanggapan, mereka 
yang telah melihat Tentara Elfrieden memasuki Vannes mengatakan hal-hal seperti "itu 
benar! Saya melihatnya ketika dia masuk! ", Atau" itu Raja Soma Elfrieden! "Atau" tidak 
salah lagi dia! ". 

Tidak tahu bahwa dia sedang dibicarakan seperti itu, Soma memasang ekspresi lembut dan 
meletakkan benda sepanjang 20 cm dengan ujung bulat 1 ke mulutnya dan berkata 
[Selamat sore]. 

[Lagu mengiringi dunia dan dunia mengiringi Song. Ada lagu yang diturunkan selama 
berabad-abad] [A, tunggu, apa kalimat itu !? Bukan itu yang kita latih, kan !?] 

Sepertinya kalimat itu terputus-putus dan membingungkan gadis muda itu. 

[Aku presenter acara ini Souma Kazuya] [Aku, aku Aisha Udgard!] [Tunggu, Aisha, jangan 
terlalu tegang. Tersenyumlah, tersenyumlah] [Y, Yang Mulia juga, mengapa Anda berbicara 
dengan sopan !?] [Baiklah, saya seorang presenter di sini. Tidak bisa mengudara hanya 
karena aku rajanya, kan?] [Tapi kamu baru saja kembali ke nada normal ketika kamu 
mengatakan itu!] [Aduh, badku] 

Soma membuat lelucon ringan dan Aisha menjadi sasarannya. Seorang Elfriedenian akan 
memandang keduanya dengan hangat sambil tersenyum, tetapi orang-orang Amidonia 
memiliki wajah yang bingung. Mereka telah mendengar bahwa Soma adalah orang yang 
dengan cerdik memilih Gayus VIII yang berani dan dengan berani membunuhnya 2 . 
Mereka tidak bisa mengaitkan Raja yang berani dan bijaksana dengan pemuda yang 
menggoda peri gelap yang mereka lihat di siaran. 

"Yang Mulia-Nya Pangeran kalah ini ?" "Aku tahu, dia harus mencoba untuk mendapatkan 
kita untuk membiarkan penjaga kami turun!" "Tapi kenapa? Vannes sudah menyerah, kan? 
" " Yah, itu ... hm, aku bertanya-tanya mengapa? " 

Jauh dari penduduk Vannes yang kebingungan, Soma melanjutkan presentasinya. 

[Nah, siaran ini adalah Program Musik pertama Elfrieden. Kami telah mengumpulkan 
banyak wanita dengan berbagai jenis suara bernyanyi untuk siaran ini. Ketiga ini adalah 
talenta yang luar biasa, persis apa yang saya sebut Lorelei] 

Ini adalah saat ketika istilah yang setara dengan idola dunia ini , [Lorelei] dikandung. 
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[Program ini dibawa untuk menghilangkan semua yang lelah setelah seharian bekerja. 
Tolong dengarkan lagu-lagu Lorelei sampai akhir dan 'santai'] [Mengapa kata terakhir 
dalam monoton !?] [Jangan pedulikan itu. Ngomong-ngomong, ini giliranmu selanjutnya, 
Aisha] 

Diminta oleh Soma, Aisha dengan bingung melanjutkan. 

[Ummm ... Kami memiliki tiga penyanyi hari ini, tetapi Elfrieden saat ini merekrut kalian 
yang bangga dengan suara bernyanyi Anda. M, myananyawyomya 3 ...] [Aisha, pengucapan] 
[Q, harap tenang. Umm ... pria dan wanita dari segala usia, direkomendasikan sendiri atau 
tidak diizinkan] [Yah, kami memang menginginkan beberapa penyanyi pria. Hum, tetapi 
Anda tidak bisa benar-benar memanggil laki-laki Lorelei, bukan? Kalau begitu, kita harus 
memanggil mereka apa? Merman?] [Itu sudah nama monster. Tidak perlu berhubungan 
dengan laut, kan? Ah, um ... siapa pun yang bangga dengan suara nyanyian mereka dan 
siapa pun yang suka menyanyi dapat mengajukan permohonan audisi di toko cabang 
"Lorelei" di kota dekat Anda] [Lorelei memiliki toko cabang !?] [Mengapa Anda terkejut 
Yang Mulia !? " [Yah, aku sudah meninggalkan semua yang berhubungan dengan audisi ke 
Juna ...] [Ngomong-ngomong, toko utama adalah yang ada di kota Lagoon] [Yang ada di 
Parnam adalah toko cabang !?] 

Seseorang di antara hadirin di Vannes terkikik ketika Soma membalas. Orang itu buru-buru 
menutup mulutnya. Dia pikir dia mungkin akan dipukuli oleh yang lain jika mereka 
melihatnya tertawa melihat siaran. Itulah sebabnya alun-alun di Vannes terbungkus udara 
tegang untuk sementara waktu. Tidak mengetahui ketegangan di alun-alun Vannes, Soma 
melanjutkan. 

[Nah, mari kita panggil mereka masuk. Lorelei pertama adalah hobbit loli legal dengan 
penampilan seorang gadis muda tetapi hati orang dewasa, Miss Pamille Caroll!] [Hal favorit 
Miss Pamille adalah tidur siang saat makan siang, tetapi belakangan ini dia merasa sangat 
baik dan tidur sampai pagi, dan kemudian tidur larut malam. ... um, Yang Mulia? Apakah 
informasi ini benar-benar diperlukan?] [Nah, mari kita dengarkan untuk Pamille Caroll 
dengan "Koi no Dig Dug" 4 !] 

Seperti yang dikatakan Soma, nada yang agak riang dimainkan. Pada saat yang sama, siaran 
memproyeksikan gambar balkon di aula yang luas. Di sana berdirilah seorang gadis muda 
yang cantik, yang tampak berusia sekitar dua belas tahun mengenakan gaun dengan 
banyak hiasan tambahan. Ini pasti Pamille Caroll yang dia bicarakan. Pamille mendekatkan 
kedua tangannya ke dada dan mulai bernyanyi dengan suara seperti bel yang cocok dengan 
penampilannya. 

Seorang gadis muda yang cantik bernyanyi dengan suara yang indah. Melihat tontonan itu, 
orang-orang Amidonia berpikir, lucu , tetapi mereka tidak mempertanyakan apakah lagu 
itu baik atau buruk, mereka hanya bingung. Siaran Kerajaan menunjukkan seorang gadis 
muda bernyanyi. Apakah adegan itu terjadi di depan mata mereka nyata atau tidak? 
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"Ada apa dengan gadis itu. Dia benar-benar imut. " " Ya, well, dia imut ... tapi apakah boleh 
menggunakan Siaran Kerajaan seperti ini? " " Jangan tanya aku. Seperti yang saya tahu 
bahwa " " Lord Gayus tidak akan pernah menggunakannya untuk sesuatu yang sembrono " 
" Apakah hal seperti ini normal di Elfrieden? " 

Percakapan seperti itu dipertukarkan di semua tempat. Apakah ini perbedaan budaya 
antara Elfrieden dan Amidonia? Apakah Raja Elfrieden yang memproduksi siaran ini? 
Orang-orang di kota kecil Vannes yang diduduki Elfrieden menerima kejutan besar. 

"Aku mengerti ... kita di Elfrieden sekarang" 

Seseorang dari hadirin menggumamkan hal itu. Ucapan acuh tak acuh itu menyebar di 
antara hadirin seperti air yang meresap ke tanah yang kering. 

"Vannes sekarang wilayah Elfrieden Kingdom, kan?" "Nah, itulah yang berarti pekerjaan, 
saya kira" "Yang berarti kita tidak lagi di Amidonia lagi?" "Hah, jadi tidak ada masalah 
dengan menampilkan semacam ini siaran lagi ? " 

Sementara itu, di tempat yang berbeda dari orang-orang Vannes yang bingung, siaran 
berlanjut. Pamille menyanyikan lagunya sampai akhir sambil menyebarkan pesonanya, lalu 
Soma dan Aisha kembali ke atas panggung. 

[Dan itu rindu Pamille Caroll dengan Koi no Dig Dug . Saya harus mengatakan ~ musik itu 
sangat bagus, bukan] [Saya ingin tahu mengapa. Saya berpikir "Itu musik, bukan" di 
samping saya sendiri] [Sekarang, melanjutkan ke lagu berikutnya, mari kita minta talenta 
berikutnya menyanyikan lagu yang penuh semangat. Bagian terbaiknya adalah volumenya 
yang dipalsukan menyanyikan lagu-lagu pelaut di tempat pemancingan yang dipenuhi 
manusia. Gadis sederhana bertelinga kucing yang lahir di Kepulauan Sembilan Kepala Naga. 
Nanna Kamidzuki] [Impian Nona Nanna adalah bisa makan ikan favoritnya Tuna utuh, 
tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya di laut di mana mereka sedang mencari 
pengadu makanan ... um, apakah ini benar-benar, benar-benar diperlukan?] [Sekarang mari 
kita berikan untuk Nanna Kamidzuki dengan "Love Song Sagashite" 5 ] [Ah, jadi kamu 
benar-benar membiarkannya berlalu ...] 

Penyanyi berikutnya yang muncul adalah gadis muda bertelinga kucing yang bersemangat, 
Nanna Kamidzuki dengan kostum punk ringan. Anggota tubuhnya yang sehat terekspos 
secara bebas oleh atasan tanpa lengan dan celana pendeknya dan pusarnya yang mengintip 
mengeluarkan pesonanya yang indah terlepas dari androginitasnya. Ketika Nanna mulai 
bernyanyi, dia melompat turun dari balkon. 

"Apa !?" "H, hei ..." 

Adegan itu membuat penonton menahan napas, mungkin itu sesuatu yang tidak dilatih. 
Mereka memperhatikan bola yang diperbaiki dengan tergesa-gesa dipindahkan. Suara 
nyanyiannya berlanjut sehingga tidak ada masalah tetapi untuk sementara Nanna tidak 
muncul di siaran. Ketika akhirnya dia kembali, Nanna tampak menikmati dirinya sendiri 
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menari di tangga di bawahnya. Ketika para penonton menghela nafas lega, mereka tertarik 
dengan lagu dan tariannya. 

"Bagus untukmu nona! Lagi! " " Lagunya bagus juga, ya. Rasanya hidup dan cerah " 

Setelah terbiasa dengan penampilan kedua, suara-suara itu keluar dari antara hadirin yang 
ramai di Vannes. Seorang gadis muda menikmati dirinya bernyanyi dan menari. Setiap 
orang yang melihatnya akan menikmati dirinya sendiri juga. Namun, tanpa diduga, para 
wanita Amidonia lebih terkejut daripada pria. Perhatian mereka terfokus pada peragaan 
busana Nanna. 

"Bukankah dia kedinginan mengenakan itu?" "Tidak apa-apa karena dia di dalam ruangan, 
kan?" "Tapi terlihat seperti itu ... bukankah dia takut dia akan dimarahi karena 
menyesatkan orang-orang terkemuka?" 

Kerajaan Amidonia adalah yang pertama dan terpenting adalah negara yang berfokus pada 
militer. Laki-laki diharapkan menjadi kuat lebih dari apa pun, dan perempuan itu 
sederhana dan mendukung mereka. Karena alasan itu, selain dalam acara-acara resmi, 
wanita tidak diperbolehkan berpakaian. Alasannya adalah bahwa dengan berdandan, 
mereka akan memikat pria dan menjadi sumber kelemahan, yang meresahkan. Untuk tidak 
mengatakan apa-apa tentang mengenakan pakaian yang mengekspos banyak kulit 6 dan 
berdiri di depan umum, itu mungkin membuatnya ditangkap karena mengganggu moral 
publik. 

"Saya kira dia tidak akan ditangkap di Elfrieden" "Ini negara lain setelah semua. Raja juga 
terlihat seperti orang yang baik. " " ... alangkah baiknya " 

Tapi wanita yang ingin menjadi cantik, wanita yang ingin berdandan ada melintasi batas 
nasional dan batas etnis. Mereka menginginkan sesuatu seperti gaun berenda Pamille 
sebelumnya dan kostum terbuka Nanna sekarang. Jika mereka bisa, mereka juga ingin 
mencoba mengenakan itu dan menari. Pakaian mereka menyalakan api di hati para wanita 
Amidonia. Terutama mereka yang tinggal di Vannes. 

"Kita tidak lagi berada di Amidonia, kan?" "Jadi itu berarti kita bisa berpakaian juga?" "Kita 
bisa, bukan? Tentara yang marah semuanya meninggalkan kota. " 

Akhirnya menjadi percakapan itu. Pada saat lagu Nanna yang meriah berakhir, tepuk 
tangan merebak dari penonton. Tidak ada yang khawatir tentang apakah Soma mencoba 
memenangkan mereka lagi. Mereka sangat menikmati pertunjukan itu. Ketika lagu Nanna 
berakhir, siaran sementara terputus. Mereka mungkin meletakkan bola kembali pada 
tempatnya. Setelah beberapa saat siaran kembali dan menunjukkan Soma dan Aisha yang 
tersenyum masam. 

[... kami meremehkan keaktifan Nanna] [... Anda bisa mengatakan itu lagi] [Saya tidak 
pernah berpikir bahwa di zaman di mana melakukan manzai dengan mic adalah hal biasa, 
akan ada seseorang yang akan memperkenalkan aksi berlebihan seperti 55-sandiwara 
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seperti legenda di mana Anda melompat keluar dari bingkai kamera tetap ... Ya ampun, 
Nanna Kamidzuki, anak yang begitu menakutkan] [Apa yang kamu bicarakan? Dan 
mengapa Anda mengatakannya dalam pidato feminin?] [Sekarang mari kita kembali ke 
pertunjukan. Dan untuk saat ini Anda semua sudah menunggu. Sekarang akhirnya saatnya 
bagi Prima Lorelei yang berbangga di negara kita untuk tampil] [Miss Juna, dia sudah 
populer sejak siaran pertamanya bukan] 

Memikirkan kembali hal itu, Juna Doma telah sepenuhnya menjadi penyanyi utama 
Elfrieden sejak Royal Broadcast kedua. Dia diresmikan pada saat Upacara Pengumpulan 
Penghargaan Personel untuk membeli waktu untuk mendengarkan Tomoe, dan dia 
menjadi tuan rumah yang menarik selama pertemuan bahan makanan juga, sehingga 
ketenaran dan popularitasnya menembus atap. Juna menghadapi popularitas dengan 
senyum masam yang mengatakan, "Aku juga seorang perwira yang ditugaskan di angkatan 
laut juga,". 

[... Majelis Nasional mengirimi saya surat petisi yang mengatakan "tolong siarankan suara 
menyanyi Juna lebih banyak", yang tentu saja membuatku aneh] [Uwaa ... umm, Miss Juna 
sedang mencari teh herbal untuk bahu yang kaku belakangan ini ... mereka yang 
memilikinya besar memiliki sulit] [.... Baiklah kalau begitu mari kita dengarkan untuk Juna 
Doma dengan "Lampu ~ Haruka naru Tabidachi 7 "] [Apa jeda tadi tadi?] 

Layar memperlihatkan Soma memandang sebaliknya sementara Aisha memelototinya dan 
menghilang, di tempat mereka muncul kecantikan berambut biru Juna Doma. Dia 
mengenakan sepotong kain melilit bagian atas tubuhnya sementara bagian bawah 
tubuhnya dibalut celana putih bengkak yang mengencang di sekitar pergelangan kakinya. 
Ada selubung sutra tipis menutupi wajahnya, membuatnya tampak seperti penari langsung 
dari dunia "1001 malam". Kecantikannya memikat para pria dan wanita di antara para 
penonton, dan ketika suaranya akhirnya keluar, orang-orang Elfrieden dan Amidonia sama-
sama menelan nafas mereka. 

Penonton sekarang tahu apa yang Soma maksud ketika dia mengatakan "Prima Lorelei". 
Suara Juna tidak seperti suara Pamille yang mengusung karakter unik. Namun, intonasinya 
yang dipenuhi dengan kekuatan ekspresif terasa dalam ingatan mereka lebih dalam 
daripada yang dilakukan Pamille. Juga, sementara volume suaranya jauh dari volume 
Nanna yang dipalsukan di dasar pemancingan, tetapi intonasinya yang anggun meresap 
lebih dalam ke dalam hati mereka. Para penonton yakin, Juna Doma tanpa rekan dalam 
sejarah, Lorelei nomor satu di zaman ini. 

Para penonton Amidonia benar-benar terpesona oleh tiga penyanyi lagu. Jadi Siaran 
Kerajaan bisa sangat menyenangkan , pikir mereka. Pada titik ini, tidak ada yang peduli 
apakah ini cara Soma untuk memenangkan mereka lebih lama. Itu adalah ekspresi yang 
terlalu sering digunakan, tetapi musik adalah tindakan menikmati suara 8 . Itu sebabnya 
tidak ada yang memperhatikan niat Soma. 

Hanya ada satu pengecualian. 
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◇ ◇ ◇ 

"Raja itu. Dia bermain kotor ... " 

Di sebuah plaza di kota benteng [Nerva] di tepi barat daya Amidonia, satu orang yang 
menyatu dengan penonton yang menonton siaran bergumam. Orang itu menyembunyikan 
diri dengan mengenakan jubah berkerudung dan ekspresi mereka tidak terbaca. Yang jelas 
adalah bahwa orang itu sedikit lebih kecil dibandingkan dengan anggota lain dari penonton 
dan bahwa mereka perempuan menilai dari nada suara mereka. Ada orang lain di sebelah 
wanita berkerudung, yang berpakaian dengan cara yang sama seperti dia tetapi memiliki 
tubuh yang lebih besar (meskipun mereka hanya pada ketinggian rata-rata seorang pria 
dewasa). Mereka bertanya padanya. 

"Bermain kotor, kan?" "Ya, kotor. Tiba-tiba dia memberi tahu orang-orang apa yang diambil 
Faither dari mereka. Julius cannae berharap untuk mendapatkan kembali haknya sekarang 
9 " 

Yah, itu mungkin panduan bagi rakyat , gadis berkerudung mengangkat bahu. Pria 
berkerudung yang berdiri di sampingnya menatapnya bingung. 

"Um, Putri. Apa yang diambil Yang Mulia Gayus? " " Apa lagi? O Tentu saja itu [kebebasan], 
Colbert-han " 

Gadis kecil berkerudung itu adalah putri Gayus VIII Roroa Amidonia dan pria berkerudung 
itu adalah mantan Menteri Keuangan Colbert yang menyembunyikan dirinya bersama 
Roroa. Roroa menunjuk ke siaran itu dan berkata 

"Kamu pikir, 'Amidonia akan pernah menggunakan Siaran Kerajaan seperti itu, 
mendandani bonnie mengambil selada? Entah apa dinna seperti tae menyebarkan 
kelemahan di sekitar kamu lihat. Tapi Raja itu ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa 
'Elfrieden memperbolehkan hal semacam itu " " Dengan kata lain, dia menunjukkan kepada 
mereka kebebasan " 

Colbert menjawab, di mana Roroa bertepuk tangan, ya, tepatnya . 

"Och aye. Itu sebabnya dia bermain kotor. Kebebasan itu 'gratis'. Soma tidak akan 
menyakiti mereka, tetapi mereka akan melawan jika kita mengambilnya dari mereka. D'ye 
berpikir bahwa saudara yang benar jahat akan memberi mereka [kebebasan] setelah 
meminjam kekuatan Kekaisaran untuk mendapatkan kembali Vannes? ... Ya benar! Dia 
tidak akan takut dengan pemberontakan rakyat, itu pasti akan menjadi kekacauan. " " Hah 
!? Apa Soma bahkan bertindak terlalu jauh dengan mempertimbangkan hilangnya Vannes 
!? " " Bagaimana penampilanmu di matamu " " ......... " 

Colbert membelalakkan matanya. Gadis kecil di depannya ini, yang jika kamu mengambil 
jubahnya akan terlihat seperti tanuki kecil yang lucu, dapat dengan akurat menebak tujuan 
Soma yang mengarahkan hidung Gayus VIII. Jika Tuan Amidonia bukan Gayus atau Julius 
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tetapi Roroa, apakah masa depan Amidonia akan berbeda? Tidak salah lagi, kan. Kesadaran 
itu membuat Colbert jengkel. Namun, orang itu sendiri, Roroa, bahkan tidak berpikir 
seperti itu sama sekali. 

"Yah, dia bukan musuh yang bisa dimenangkan oleh Faither. Karena itu Faith dinna ken 
anythin 'outwith the battlefield. Sheesh ... tidak peduli berapa kali A mengatakan 
kepadanya 'jika kita dinnae merangsang konsumsi dan merevitalisasi ekonomi kita akan 
tetap dalam depresi, tetapi dia tidak pernah mendengarkan' 

Mendengar Roroa dengan sedih berbicara, Colbert dengan bingung berkata. 

"Um, Putri ... tentang Ayahmu ..." "Ach, dinna fash dirimu sendiri. Lagipula aku tidak semua 
fasht " 

Suatu hari Amidonia baru saja dihancurkan oleh Elfrieden dalam pertempuran dan kabar 
sampai ke Roroa bahwa ayahnya Gayus VIII telah dibunuh oleh Raja Elfrieden Soma 
Kazuya. Namun berbeda dengan Colbert yang khawatir, Roroa hanya melambaikan 
tangannya. 

"Aneh mengapa, tha, ketika A mendengar Faither meninggal A dinna merasa sedih sama 
sekali. Jadi ev'n di akhir A Cannae bergaul wi' Faither dan Julius, eh ..." 'Putri ......' "Jika 
didorong tae mengatakan saya akan mengatakan itu wis lebih shockin' tha 'A wisna' 
terkejut. Sebelum mendendam Soma karena membunuh 'Faither A'm agak lebih penasaran 
tentang dia. Cara dia memulihkan negara kuno dengan cara dia menggunakan Siaran 
Kerajaan ... Sebuah keajaiban di dunia tempat dia hidup. Seorang yang ingin pergi dan 
bertemu dengannya. ... Colbert-han , saya A cauld-hati?" 

Sepasang mata gelisah mengintip dari bawah tudung. Mata berkaca-kaca itu tampak seperti 
anak anjing yang ditinggalkan. Melihat Roroa seperti itu, Colbert menggelengkan 
kepalanya, tidak! 

"Putri tidak seperti Gayus, kamu benar-benar berpikir untuk negara ini! Itu sebabnya Anda 
merasa lebih dekat dengan Soma yang juga berpikir untuk orang-orang daripada Gayus 
atau Julius yang mengutamakan kebijakan dan ideologi! Itu adalah pertanda bahwa kamu 
adalah Putri sejati dari negara ini! " 

Colbert terus mengoceh, dan Roroa yang seharusnya terlihat seperti anak anjing yang 
ditinggalkan, berkata: 

"Benarkah? Guid than " 

Lalu dia terkikik. 

(A, tunggu, apakah itu air mata buaya !?) 

Tentu saja, bahkan Colbert yang lembut pun marah, tetapi dia menahan diri. Itu karena 
kedua cara itu mungkin dengan Roroa. Gadis ini mampu bertindak seperti dia sedih atau 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



bertindak seolah-olah dia tidak sedih meskipun dia benar-benar sedih. Hanya Roroa 
sendiri yang tahu apa yang ada di dalam hatinya. Colbert sudah mengenalnya cukup lama 
untuk memahami hal itu, karena menjadi salah satu dari sedikit orang yang berbagi 
pengertian ekonomi. Itulah sebabnya Colbert menahan diri untuk tidak mengatakan apa-
apa. 

Melihat Colbert, Roroa tersenyum. Dia mengambil lengannya dan mulai berjalan. 

"Ayo sekarang, kita juga harus bergegas. Soma bergerak jauh lebih cepat daripada yang 
dipikirkan " " O, oke! " 

Saat dia berjalan, Roroa menoleh ke belakang. Dia melihat wajah Soma dalam proyeksi dan 
tersenyum. 

( A'm tidak lettin' kamu jangan quickie 10 pada negara ini lari menjauh whan tolong. A'm 

pergi tae git kamu tae mengambil tanggung jawab yang tepat. Git siap, Soma ♪) 

⇐ Sebelumnya | TOC | ⇒ selanjutnya 

Seharusnya mikrofon tetapi karena Royal Broadcast Orb mengambil semua suara itu hanya 
dekorasi 11 ↩ Dia hanya menembus celah pertahanan Gayus di tengah perkelahian tetapi 
rincian ini tidak diketahui secara luas ↩ TN: Dia mencoba mengatakan rounyakunannyo 
(pria dan wanita tua dan muda) ↩ TN: https://www.youtube.com/watch?v=xYL9qr52D6s 
;↩ TN: https://www.youtube.com/watch?v=kZ2t-DXVv_w ;↩ Hanya menunjukkan tangan 
dan kaki mereka dianggap paparan terlalu banyak. ↩ TN: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHwzve31kNg ;↩ TN: kata untuk musik (音 楽) 

terdiri dari kata-kata untuk suara (音) dan kenikmatan (楽) ↩ TN: Saya harap saya tidak 

berlebihan aksen Roroa Ini bagian terakhir tanpa aksen jika Anda merasa terlalu sulit 
untuk membaca ... ↩ TN: yarinige : fuck-and-chuck  wham-bam-thank-you-maam  tidur 
dengan seseorang lalu menghilang ↩ TN: TIL wordpress mendukung catatan kaki yang 
tepat. Saya akan menggunakan ini mulai sekarang ↩ 
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Vol. 3 - 1.4 
Bab 1 -- Proyek Lorelei D 

Setelah Juna selesai bernyanyi, giliran Pamille lagi. Karena kami masih belum memiliki 
cukup penyanyi lagu, kami memutuskan untuk masing-masing menyanyikan dua kali untuk 
siaran ini. Aku memilih saat giliran Pamille berakhir dan Nanna memulai giliran keduanya 
untuk menyeret Aisha ke suatu tempat yang tidak bisa dilihat orang dan siarannya tidak 
bisa diterima. 

"A, ada apa Yang Mulia. Kami masih mengudara? " " Sudah kubilang aku tidak nyaman 
tentang sesuatu siaran ini, kan? Saya berbicara tentang apa yang terjadi setelah Nanna " 

Saya mencoba mengatakan setenang mungkin kepada Aisha yang kebingungan. 

"Ketika tahap berikutnya dimulai, aku akan mengandalkanmu sebagai penjagaku" "Wha !? 
Tidak mungkin, apakah Juna plammmmmmmpphhhhh " 

Saya menggunakan tangan saya untuk menutupi mulut Aisha yang akan berteriak keras di 
tengah siaran. Setelah dia tenang, aku menggelengkan kepalaku " 

"Bukan Juna. Setelah Nanna dan sebelum penampilan kedua Juna, ada penyanyi yang 
datang di antara " " Mmmmpuh ... aku, aku belum pernah mendengar ini! " " Sudah 
kubilang, ini hal yang tiba-tiba. Tiba-tiba diputuskan tepat sebelum siaran. Jika aku 
memberitahumu sebelum itu terjadi, kamu akan memiliki semua perhatianmu di sana dan 
membuat kesalahanmu " " Grrrr ... aku tidak bisa benar-benar menyangkal itu " 

Aisha tampaknya menyadarinya sendiri. Dia bergumam. Kutempelkan tanganku ke 
kepalanya. 

"Yah, jika yang terburuk terjadi aku akan mengandalkanmu. Karena kau seorang presenter, 
kau tidak bisa membawa pedang besarmu, tetapi haruskah aku mengambilkanmu senjata 
kecil? " " Tidak, kalau begitu aku akan bertarung dengan tangan kosong ... tunggu apakah 
dia benar-benar berbahaya !? " " Yah ... jika itu berjalan seperti yang saya pikir maka itu 
tidak akan menjadi masalah. Bagaimanapun, ini hanyalah tindakan pencegahan. " " 
Pencegahan, apakah ... dimengerti. Saya akan melindungi Yang Mulia dengan hidup saya " 

Aisha menggedor-gedor dadanya. Dia terlihat sangat dapat diandalkan di saat-saat seperti 
ini. Nah, akankah setan atau ular keluar ... 

◇ ◇ ◇ 

Ketika giliran Nanna yang kedua berakhir, ada suasana santai di sekitar para penonton di 
Amidonia. Mereka benar-benar menikmati pertunjukan musik ini. Menilai dari urutan itu 
akan giliran Juna Doma berikutnya sehingga mereka liar dengan antisipasi untuk 
mendengarkan suaranya lagi. 
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Kemudian saat berikutnya suasana itu langsung hancur. Ada seorang wanita ditampilkan di 
siaran. Usianya sekitar empat puluh hingga lima puluh tahun. Tingginya hampir dua meter, 
dan jelas berotot bahkan melalui pakaian militernya. Dia memiliki wajah yang tegas dan 
rambut yang disisir ke belakang sehingga orang jarang bisa mengenalinya sebagai seorang 
wanita pada pandangan pertama. Faktanya, hanya orang-orang Amidonia yang menyadari 
bahwa dia adalah seorang wanita, para Elfriedenian memiringkan kepala mereka dalam 
kebingungan, "Mengapa tiba-tiba ada seorang lelaki tua di sana?" 

Di sebelahnya, Soma dan Aisha muncul. Soma mengenakan senyum lebar seperti presenter, 
tetapi Aisha memiliki wajah yang dijaga ketat, mengawasi wanita itu. Soma kemudian 
berkata: 

[Sekarang, kita memiliki penampilan tamu hari ini. Margarita Wanda 1 dari Principality of 
Amidonia. Ketika tentara pertahanan meninggalkan Vannes, dia tetap tinggal untuk 
memastikan warga sipil tidak terluka seperti yang dijanjikan " 

Warga Vannes mengangguk. Itu seperti Wanda , pikir mereka. Bahkan di Kerajaan 
Amidonia di mana seorang wanita tidak bisa dengan mudah menjadi terkenal, dia adalah 
wanita yang heroik yang naik ke pangkat letnan jenderal dengan keberanian dan 
kepemimpinannya. Warga takut akan keberanian dan penampilannya yang tegas, tetapi dia 
adalah orang yang dapat dipercaya dengan karakter yang baik. Namun, itulah mengapa itu 
aneh. Mengapa Wanda berdiri di atas panggung bersama dengan Soma. 

[Wanda ada di sini sebagai tawanan perang, tetapi karena alasan penangkapannya, dia 
dikurung dalam tahanan rumah. Ketika dia mendengar tentang siaran kami hari ini, dia 
menawar dirinya sendiri, "Aku juga ingin bernyanyi"] [......] 

Soma berkata dengan riang tapi Margarita diam. Melihat perbedaan suhu yang mencolok 
antara keduanya, warga Vannes merasa merinding. 

"Hei ... apa yang akan terjadi?" "Tidak mungkin, apakah Wanda mencoba menggunakan 
kesempatan ini untuk membunuh Soma" "Tidak, well, Wanda tidak akan melakukan 
sesuatu yang curang seperti itu ..." "Tapi lihat wajah Elf Kegelapan. Dia jelas berjaga-jaga. " " 
Soma terlihat tegang juga, meskipun dia tersenyum " 

Meskipun itu terjadi di kastil kerajaan agak jauh, para penonton di Vannes dapat 
memperhatikan udara yang gelisah. Dalam suasana seperti itu, Soma terus menyajikan 
dengan senyum. 

[Sekarang mari kita dengarkan untuk Margarita Wanda dengan ... "Beyond Gordoa Valley"] 

Ketika penonton mendengar nama itu, udara di sekitar penonton membeku. "Beyond 
Gordoa Valley" adalah lagu kebangsaan Kerajaan Amidonia. Dia akan menyanyikannya di 
Vannes yang berada di bawah pendudukan, dan dia akan bernyanyi di depan raja 
pendudukan, Soma. Orang Amidonia langsung memerhatikan artinya. Margarita bahkan 
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bertekad untuk mati. Ketika Soma dan Aisha meninggalkan panggung, musik khusyuk 
mulai diputar. Lalu akhirnya, Margarita mulai bernyanyi. 

♪ [Melampaui Lembah Gordoa] (Lagu Kebangsaan Amidonia) 

Menyebar di luar pegunungan Ursula tempat matahari lahir Adalah tanah leluhur kita 
Tanah tempat kita akan kembali 

Berbaris kuda perang di atas gunung mayat saudara-saudaramu berbaris prajurit kamu 
berani dan menjadi satu dengan tanah di luar gordoa 

Suara seraknya melantunkan ke nyanyian yang kuat, membuat para warga Kerajaan di 
sana merinding. Lagu Margarita memaksa warga Kerajaan untuk menyadari lagi bahwa 
mereka adalah orang Amidonia. Bahkan warga Vannes. Itu seperti gelombang udara dingin 
ke bunga yang sedang tumbuh dari Soma [Kebebasan] Elfriedenian yang dipamerkan, 
membuat kuncup itu kembali. 

◇ ◇ ◇ 

(Apa lagu yang intens ...) 

Saya mendengarkan lagu Margarita di sisi panggung. Ketika lagu itu dimulai, para prajurit 
di sekitar tempat itu bergerak, tetapi karena mereka diperintahkan untuk "tetap duduk di 
kursi mereka apa pun yang terjadi dan mendengarkan lagu-lagu itu," tidak ada yang 
membuat keributan. Tidak sulit untuk mengatakan mengapa semua orang bergerak. 
Bagaimanapun, dia bernyanyi untuk "menyerang Kerajaan Elfrieden". Tanah "di luar Ursula 
tempat matahari lahir" merujuk pada bekas wilayah Amidonia (dan wilayah Elfriedenian 
saat ini) di sebelah timur pegunungan Ursula. 

Dia mengatakan untuk berbaris kuda dan tentara di sana. Yang berarti lagu kebangsaan 
untuk penyeberangan lembah Gordoa dan masuk ke Elfrieden. ... bagaimana saya harus 
mengatakan ini, apakah Anda bahkan harus pergi sejauh itu , atau sesuatu. Keuletan sebuah 
negara militer yang bahkan warganya sangat mengesankan. Sementara aku memikirkan 
itu, Aisha bertanya dengan suara pelan. 

(" Yang Mulia. Apakah ini baik-baik saja? Dia menyanyikan lagu semacam ini ") (" ... Yah, ini 
sesuai dengan harapan saya ") 

Saya menjawab dengan suara pelan dengan tangan terlipat. 

(" Seorang perwira negara musuh tiba-tiba mengatakan dia ingin mengambil bagian dalam 
sebuah pertunjukan musik. Alasannya mungkin karena [menggunakan siaran untuk 
menghasut patriotisme di antara para penonton], atau untuk [mengambil kesempatan 
untuk menjadi dekat dengan saya dan Saya mengambil kebebasan untuk memeriksa 
karakternya sebelumnya, dan saya memperkirakan dia akan menjadi orang yang jujur, 
tetapi dalam kasus terakhir saya akan mengandalkan Anda, Aisha ") (" Anda tahu !? Maka 
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seharusnya Anda tidak biarkan dia bernyanyi ...? ") (" Karena aku tahu, aku bisa 
menyiapkan tindakan balasan ") 

Sementara kami melakukan percakapan itu, lagu Margarita berakhir. Saat lagu berakhir, 
Margarita duduk dengan keras di tempat. Kami kemudian berjalan menghampirinya. 

"Ini untuk menunjukkan tulang punggung seorang Amidonia. Sekarang maju dan ambil 
kepalaku " 

Dia berkata begitu dan menegakkan punggungnya. ... Aku tahu itu, dia melakukan ini 
dengan tekad untuk mati. Dia bahkan mungkin mempertimbangkan bahwa dia akan 
dibunuh di tempat. Sebenarnya, jika aku menghabisi Margarita di sini, siarannya akan sia-
sia. Karena itulah aku berkata 'sambil tersenyum'. 

"Mengapa? Anda memiliki suara bernyanyi yang bagus " 

Mendengar jawaban yang tidak terduga, Margarita membelalakkan matanya. ... maaf atas 
tekadmu, tapi aku tidak akan jatuh untuk itu. 

"Kamu memiliki suara yang bagus, suara yang cocok untuk R&B. Saya benar-benar ingin 
Anda membuat sampul [Ano Kane o Narashita Anata] atau [Pemakan Ular] dalam bahasa 
Jepang " 

Mendengar saya mengatakan itu, Margarita dengan ringan memelototiku. 

"... Aku menyanyikan Lagu Amidonia lho. Jika Anda membiarkan tindakan sembrono ini 
berlalu, Anda akan merusak otoritas Elfrieden, Anda tahu? " " Jangan menyebutnya 
tindakan sembrono ketika Anda yang melakukannya, lalu lalu apa? Tidak ada hukum di 
Elfrieden yang mengatakan Anda tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan negara lain. 
Kami tidak lagi di Amidonia " 

Aku memalingkan muka dari Margarita dan berbalik ke arah Royal Broadcast orb. 

"Apa itu negara yang baik. Jawabannya tidak mudah. Tapi setidaknya, saya pikir negara 
tempat Anda dapat dengan bebas menyanyikan lagu adalah negara yang baik. Lagu 
menyenangkan, lagu sedih, lagu cinta, lagu negara, lagu negara lain, lagu perang, lagu anti 
perang. Negara tempat Anda dapat menyanyikan lagu apa pun adalah negara yang baik, 
itulah yang saya pikirkan " 

Saya kemudian mengulurkan telapak tangan saya ke bola dan berkata. 

"Apa yang Anda pikirkan, wanita dan pria dari penonton?" 

◇ ◇ ◇ 

Ada sebuah menara di sebelah barat Vannes. Bagian dalam menara lumut tertutup aneh 
berubah menjadi penjara, di mana penjahat berpangkat tinggi (bangsawan, ksatria, atau di 
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atas) dipenjara. Tetapi bahkan jika itu adalah penjara bagi tahanan berpangkat tinggi, itu 
jauh dari kamar suite, dan hanya memiliki ruang penjara yang sederhana di dalam. Selama 
pemerintahan Amidonia, tahanan politik ditahan di sini. Mereka yang menumbangkan 
negara atau mereka yang 'akan' bertentangan dengan kehendak bangsa. 

'Akan' tidak harus ada hubungannya dengan benar-benar telah 'melakukan' itu. Jenis 
kejahatan ini biasanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik seseorang. Itu memiliki 
ruang bawah tanah penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan di bawah tanah, ada 
banyak kasus di mana bangsawan dituduh melakukan kejahatan mengaku di sana dan 
dikirim bersama seluruh keluarga mereka ke algojo. Ketika seseorang mendekati menara 
ini di malam hari, seseorang akan mendengar erangan para tahanan yang disiksa pada 
siang hari, dan dengan demikian menara itu kemudian disebut [Menara Moans]. 

Di salah satu penjara di Menara Moans, Liscia dan Carla duduk berhadapan satu sama lain, 
dipisahkan oleh jeruji besi. Carla, sebagai sandera dari Angkatan Udara, saat ini dikurung di 
penjara ini. Liscia membawa penerima Siaran Kerajaan kecil dan menonton bersama Carla. 
Itu adalah pertunjukan musik biasa sampai pertengahan tetapi dengan penampilan tiba-
tiba dari jenderal Amidonia, keduanya akhirnya memperhatikan tujuan Soma. 

"Dia bahkan termasuk jenderal Amidonia yang mencoba untuk mengipasi patriotisme 
dalam rencananya." "Dia menunjukkan kepada orang Amidonia bahwa dia cukup besar 
untuk menerima patriotisme Amidonia ." Tidak, bukan hanya lagu. Musik, sastra, lukisan, 
patung ... dia mengatakan bahwa mereka bebas mengekspresikan diri dalam bentuk seni 
apa pun. " " Ekspresi diri, ya ... itulah satu hal yang paling dibenci Amidonia. " 

Bagi negara militer Amidonia, lebih mudah berurusan dengan warga jika semuanya sama. 
Dengan begitu mereka bisa mengumumkan rencana mereka untuk menjatuhkan Elfrieden 
dan mendapatkan dukungan. Jika mereka beragam dalam hal-hal seperti ide, akan ada 
orang-orang yang mengatakan "bukankah lebih baik berdamai dengan Elfrieden dan hidup 
berdampingan dalam perdagangan?" Itu adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh Kerajaan. 
Karena itu, jika ada orang seperti itu yang muncul, mereka akan menekan mereka secara 
menyeluruh. 

Tetapi sekarang, dengan kematian Gayus VIII dalam pertempuran, keluarga kerajaan 
kehilangan pengaruh mereka. Pada saat seperti itulah Soma meluncurkan siarannya dan 
mengajar warga bahwa ada yang namanya kebebasan berekspresi. Ekspresi diri itu 
diperbolehkan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan maka Anda dapat 
mengatakannya. Nyanyikan lagu apa yang ingin Anda nyanyikan, gambarlah gambar apa 
yang tidak ingin Anda buat, ceritakan kisah apa yang ingin Anda sampaikan. Tidak ada yang 
bisa mengikatmu melakukan itu. 

"Bahkan jika putra mahkota Julius dipulihkan setelah ini, dia tidak akan bisa memerintah 
seperti sebelumnya. Orang-orang sudah tahu sukacita mengekspresikan diri mereka. Dia 
harus menekan orang untuk mengambilnya. " " Dan dia akan kehilangan hati orang-orang 
bahkan lebih ... ya " 
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Carla menghela napas dan bersandar pada jeruji besi. 

"Aku pikir aku mengerti sekarang apa yang Soma katakan tentang [pekerjaan Raja terjadi 
sebelum dan sesudah perang]. Dia ... dia masih bertarung sampai sekarang, kan " " Berjuang 
... ya ... itu sebabnya Soma tidak memilihku tapi Aisha sebagai mitra " 

Liscia juga menghela nafas dan bersandar pada jeruji besi. Keduanya sekarang duduk 
saling berhadapan dengan jeruji di antara mereka. 

"Aku senang dia tidak ingin melihatku terluka, tapi aku agak cemburu. Saya lebih suka jika 
dia lebih mengandalkan saya ... " " ... Itu yang mereka sebut dihargai, bukan? " " Aku ingin 
tahu tentang itu " " Ya. Dia bilang dia tidak ingin kalian mendengarnya mengatakan sesuatu 
yang lemah dalam pertempuran. Nenek pernah berkata bahwa laki-laki adalah mahluk 
yang keras kepala dalam hal yang penting bagi mereka. " " R, sungguh ... ah, tapi, dia 
mengatakannya padamu Carla? " " Aku bukan orang yang penting baginya. Lagipula aku 
menentangnya " " Carla, Soma adalah ...! " 

Liscia berbalik tetapi kehilangan kata-kata untuk mengatakan ketika dia melihat Carla. 
Wajahnya yang biasanya bertekad tidak bisa ditemukan, dan yang agak sepi dan penuh 
pengertian menggantikannya. 

"Aku kenal Liscia. Selama pertempuran, aku melihat seberapa berat apa yang dia bawa di 
punggungnya. Dia bukan raja palsu. Dia Raja yang benar dan pantas. Yang Mulia Raja dan 
Liscia sebelumnya benar. Saya adalah orang yang tidak mengerti. " " Kalau begitu, jika Anda 
mengerti ... " " Saya tidak bisa menerima mediasi Anda karena saya mengerti " " Carla! " 

Liscia berdiri dan menabrak jeruji besi. 

"Apakah kamu tahu berapa banyak Lady Walter dan aku ..." "Ini bukan tentang itu, Liscia" 

Kepada Liscia yang putus asa, Carla diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia kemudian 
memeluk lututnya dengan kedua tangan dan berkata dengan suara tegang. 

"... Aku takut" "Takut?" "Ya ... aku takut. Saya mengerti kebesaran Soma dan takut. 
Dibiarkan hidup untuk menyadari ketidakberdayaan saya ... " 

Carla benar-benar menggigil ketika mengatakan itu. Carla, yang tanpa rasa takut akan naik 
di atas wanita ke ketinggian di bawah hujan panah yang menggigil seperti anak kecil dari 
petir. 

"Ketidakberdayaan?" "Ya, ketidakberdayaan. Kita dengan darah naga takut tidak berdaya 
apakah kita mau atau tidak. Apakah Anda kenal Liscia? Naga hanya membiarkan tuan yang 
mereka percayai menunggang. Namun pada saat yang sama mereka sangat takut tidak akan 
berguna bagi tuan mereka " " Aku ... sudah mendengarnya. Selain penyakit atau kecelakaan, 
jika tuan mati sebelum naga dalam pertempuran, naga itu pasti akan mengikuti mereka 
sampai mati " 
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Pada kenyataannya, Liscia mengetahuinya hanya sebagai rumor, tetapi semua ksatria 
terbang Elfrieden mengendarai wyvern, dan ksatria yang membuat kontrak dengan naga 
hanya ada di Pegunungan Star Dragon, sebuah negara di utara. Itu sebabnya dia tidak tahu 
seberapa benar rumor itu, tetapi Carla mengatakan itu benar. 

"Itu belum semuanya. Jika mereka kehilangan sayap dalam pertempuran dan tidak lagi 
berguna bagi tuannya, tidak berdaya, mereka akan segera melemah dan mati. ... kita 
Dragonewts dilahirkan antara naga dan ksatria. Rasa takut tidak berdaya ada dalam darah 
kita. Tidak terlalu dalam sehingga kita akan melemah dan mati ... tapi itu masih 
menakutkan " " Carla sama sekali tidak berdaya kan? Kamu jauh lebih kuat dariku " " Apa 
yang diinginkan Soma ... bukan seorang pejuang, kan. Perkelahiannya berada di luar medan 
pertempuran. Saya tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengikutinya di sana " 

Carla mengatakan itu sambil tersenyum mengejek dirinya sendiri. Saat dia tersenyum, air 
mata mengalir dari sudut matanya. Tidak tahan, kata Liscia. 

"Tapi pertarungan masih belum berakhir! Dia masih membutuhkan kekuatan petarung! " " 
Tidak ... aku sudah menemukan jawabannya di pertarungan terakhir. Tidak ada 
pertempuran besar di zaman Raja Alberto. Pada waktu itu, dunia telah menjadi dunia yang 
tidak lagi bisa diubah oleh segelintir pejuang. Kepemimpinan bernilai lebih dari kekuatan 
sekarang, dan perang dimenangkan oleh orang-orang yang dapat mengirim jumlah prajurit 
yang tepat ke ladang yang tepat " " ...... " " Bahkan Ayah masih akan lebih banyak 
menggunakan. Terlepas dari kepribadiannya, dia bisa menggerakkan Angkatan Udara 
seperti lengan dan kakinya sendiri. Yang paling bisa saya kelola adalah seratus orang. " " 
Apakah itu buruk? " " Anda dapat dengan mudah menemukan pengganti untuk orang 
seperti itu. Aku ... aku bahkan tidak bisa menemukan alasan untuk membiarkan diriku 
hidup. ... Aku tidak pernah tahu kalau aku ini tidak berguna " " Carla ... " "... Jika aku 
dibiarkan hidup, aku akan dihancurkan oleh rasa tidak berdaya. Jadi setidaknya, biarkan 
aku ... " 

Carla kemudian menghadapi gambar Soma di siaran itu. Dia berlutut dan membungkuk. 

"Biarkan aku dengan rendah hati menerima keputusan Raja" 

◇ ◇ ◇ 

"Sekarang, semuanya, mari kita sambut bintang pertunjukan kami hari ini. Juna Doma 
dengan [Mou Hitotsu no Ashita]! " 

Setelah mengumumkan lagu terakhir, saya pergi ke suatu tempat siaran tidak akan 
menangkap saya dan di sana Aisha menunggu dengan tatapan dijaga dengan Margarita 
yang sedang berlutut. Melihat saya mendekat, kata Margarita jengkel. 

"... Raja Elfrieden. Apakah Anda tahu apa yang akan saya lakukan? " " Saya punya dugaan. 
Seseorang di duniaku pernah melakukan hal yang sama sekali " " Aku mengerti ... jika ada 
preseden maka kegagalan saya diberikan " 
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Yah, itu adalah film. Itu adalah musikal lama, tetapi Kakek saya menyukainya dan 
menontonnya berulang-ulang. Saya meletakkan tangan saya di bahu Margarita. 

"Ekspresif dan suara Anda yang tidak digunakan dalam militer Amidonia benar-benar 
bagus. Bagaimana denganmu? Apakah Anda akan menjadi penyanyi lagu di negara kita? 
Seperti, sebagai penyanyi R&B " " ... Kata-kata hangat untuk jenderal yang kalah, aku sangat 
menyesal. Saya tidak tahu apa ar-en-bi ini, tetapi mungkin tidak apa-apa untuk kegagalan 
seorang prajurit seperti saya. " " Ya, kami menginginkan penyanyi sebanyak yang kami 
bisa. Anda akan disambut " 

Saat aku mengatakan itu, senyum muram Margarita berubah menjadi senyum kaku. 

"... Biarkan aku memikirkannya sebentar" 

◇ ◇ ◇ 

[Sketsa Karakter: Margarita Wanda] Pada titik ini Margarita Wanda ragu-ragu untuk 
menjawab, tetapi dia kemudian akan mengungkap debutnya sebagai penyanyi R&B dari 
Amidonia. Suara parau yang merupakan puncak dari suara nyanyiannya sangat populer 
terutama dengan orang-orang paruh baya dan di atas. Selain itu, karakternya yang berani 
dan kuat yang ditempa oleh para pria lawannya di medan perang diterima dengan baik 
oleh penonton, dan dia akan menjadi tuan rumah beberapa pertunjukan, menjadi andalan 
dari showbiz Elfriedenian. 
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Vol. 3 - 1.4.1 - Interlude 3 
ARC 3 SELINGAN 3 -- ISHIDZUKA-SAMA Penerjemah : Zen Quarta Editor : -- Sumber 
English : Yukkuri 

Tak peduli apakah ini adalah ibukota Kerajaan 【 Parnam 】 atau ibukota Dukedom 【 Van 

】 , pekerjaan Raja tidak pernah berubah. Memeriksa dokumen yang telah dibawa Hakuya 

ke ruang urusan pemerintah dan kemudian menandatanganinya. Setelah kami menduduki 
Van, beban kerja yang harus diselesaikan juga meningkat. Jumlah dokumen yang telah 
menumpuk selama beberapa hari ini karena rencana pertunjukan musik itu terlihat sangat 
menyakitkan mata. Bahkan setelah bekerja dari matahari terbit sampai matahari terbenam 
serta memanfaatkan sepenuhnya skill 【 Living Poltergeist 】 , jumlah tumpukan dokumen 

tidak banyak berkurang. Pada akhirnya, bahkan di Van, Aku tidur di kasur yang 
ditempatkan di sudut ruangan ini, jadi aku dapat segera bekerja setelah bangun tidur. 

"Ada banyak ruangan di Istana ini, jadi kenapa kamu mengubah ruangan ini menjadi kamar 
tidurmu?" (Liscia) 

Liscia, yang sedang membantu mengurus dokumen disampingku, berkata dengan takjub 
tentang bagaimana Aku yang harus bekerja tepat setelah bangun tidur, dari hari ke hari, 
terus menerus melihat dokumen yang menumpuk di meja di bawah sinar matahari pagi 
yang menerobos masuk kedalam ruangan. 

"Karena pada akhirnya, aku dapat berkonsentrasi pada pekerjaanku dari padi sampai 
malam dengan cara ini. Tidak ada alasan untuk mempersiapkan kamar lain hanya agar aku 
tidur didalamnya. Sungguh, biarpun masalah Elfrieden telah diselesaikan, pendudukan Van 
membuat pekerjaan bertambah lebih banyak lagi. Apakah ini perusahaan gelap*?" (Souma) 
*TN: Perusahaan gelap, atau biasa juga disebut organisasi gelap adalah istilah orang jepang 
untuk sistem eksploitasi pekerja secara berlebihan. 

"Jangan mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Ini, dokumen selanjutnya." 
(Liscia) 

"Ya.... Eh? Ini lagi?" (Souma) 

Menerima dokumen, aku mendesah setelah memeriksanya. Isinya adalah "Penduduk Van 
berkata bahwa mereka ingin mengadakan konser musik terbuka di alun-alun, apakah ini di 
izinkan?". Bahkan hari ini, aku telah mengerjakan banyak petisi dengan isi yang hampir 
sama. Entah itu tentang konser musik, acara teater, pameran seni, pameran kaligrafi, atau 
rombongan sirkus, itu mencakup semua jenis hiburan. Kelihatannya berkat siaran itu, 
penduduk Van telah sadar tentang kebebasan berekspresi dalam seni. Situasi ini adalah, 

"Gerakan membangkitkan kebudayaa~an ♪" (Souma) 

".... Apa yang tiba-tiba kamu katakan?" (Liscia) 
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".... Bukan apa-apa." (Souma) 

Liscia menatapku dengan dingin. Ya, untuk membuat lelucon ini menjadi kenyataan, 
pertama aku harus membuat kalimat 【 Kebangkitan Amidonia 】 menjadi sebuah nama 

resmi. Yah, sebenarnya Kebangkitan adalah sebuah tindakan untuk lepas dari pengaruh 
kristen dan membangkitkan budaya yang berdasarkan kemanusiaan di Yunani Kuno dan 
Roma, tapi mungkin dalam kasus Amidonia, kebangkitan budaya lebih berarti tentang 
membebaskan diri mereka dari doktrin militer terdahulu dab menjunjung tinggi seni dan 
budaya. 

"Tapi kamu tahu... Bahkan jika mereka masih awam dalam seni, kebangkitan mereka 
terlalu besar." (Souma) 

Sejujurnya, aku sangat ingin mereka membebaskanku dari keinginan tak ada henti yang 
mereka miliki untuk mengadakan even yang berhubungan dengan seni. Tempat ini 
bagaimanapun adalah, kurang lebih, sebuah kota yang di duduki. Ada kemungkinan bahwa 
sebuah acara dimana banyak orang berkumpul dapat digunakan untuk melahirkan 
konspirasi atau menjadi target serangan teroris, itulah sebabnya perlu dilakukan 
pemeriksaan untuk setiap acara. Yah, ini juga merupakan sesuatu yang aku inginkan. 

"Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Bagaimanapun, siaran itu menyadarkan mereka, 
kan? Dan juga hal semacam itu telah sangat di larang sampai saat ini." (Liscia) 

"Kamu benar.... Sebuah negara militer tidak akan mengizinkan sesuatu seperti kebebasan 
berekspresi." (Souma) 

Bahkan jika didalam sebuah buku tertulis sebuah kalimat yang menjelekkan pemerintahan, 
buku itu akan langsung dibakar. Hanya dengan menyanyikan lagu yang menyerukan 
perdamaian, seseorang dapat dipenjara. Jika ada sebuah drama yang menyindir 
pemerintahan, pemimpin rombongan itu akan di eksekusi didepan umum..... Pemerintahan 
Amidonia dapat melakukan apapun tanpa ragu-ragu, Itulah sebabnya ketertarikan orang-
orang pada seni adalah reaksi dari masa pemerintahan sebelumnya. 

"Berkat itu beban pekerjaanku meningkat." (Souma) 

"Jangan mengeluh. Ini jauh lebih baik dari pada pemberontakan terbuka, kan?" (Liscia) 

"Yah, iya.... Mungkin aku harus mendirikan sebuah biro yang melayani penyelenggaraan 
acara secepatnya. Aku akan menunjuk Margarita sebagai kepala biro tersebut dan 
membuatnya mengurus semua tugas yang berhubungan dengan acara." (Souma) 

"Itu bagus.... Tapi kamu harus membuat dokumen untuk itu." (Liscia) 

"*urrgh"......" (Souma) 
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Pada akhirnya, tidak peduli apapun yang kulakukan, pekerjaanku tidak akan berkurang. 
Dengan begitu, aku terus bekerja sampai malam tanpa perubahan sedikitpun. Ketika 
perutku mulai kosong dan aku mengatakan kepada Liscia tentang beristirahat untuk 
makan, Poncho Ishidzuka, Menteri yang bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan 
dengan makanan, memasuki ruangan. Perut bulat milik Poncho berguncang saat dia berdiri 
didepanku dan dia membungkuk dengan ekspresi gugup. 

"U-umm, Yang Mulia, bisakah saya meminta sedikit waktu Anda?" (Poncho) 

Dia menggemeretakkan giginya. Biarpun dia terlihat seperti itu, keahliannya yang 
berhubungan dengan makanan telah memainkan peran aktif dalam rencanaku, sehingga 
aku secara pribadi menunjuknya sebagai rekan dekat, sebagai seseorang di Kerajaan yang 
kuakui keunggulannya di bidang yang dia kuasai. Itulah sebabnya, kumohon padamu, 
kuharap kamu dapat berperilaku lebih santai saat berdiri didepanku... 

"Apakah terjadi sesuatu?" (Souma) 

"Ah, iya! Ada sesuatu yang ingin Saya tunjukan kepada Yang Mulia, ya!" (Poncho) 

Setelah mengatakan hal itu, Poncho mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan kemudian 
meletakkannya di meja. 

"Sesuatu yang ingin kamu tunjukan kepada Souma adalah.... Sebuah bunga?" (Liscia) 

Liscia, yang melihatnya dari sampingku, memiringkan kepalanya. Ya, apa yang Poncho 
keluarkan adalah setangkai bunga. Bunga itu memiliki penampilan yang mirip dengan 
bunga lily. Namun, kelopaknya berwarna merah muda, kuning, dan coklat muda, yang 
memberikan kesan beracun. Jika ini adalah jamur, maka ini akan menjadi sesuatu yang 
tidak boleh dimakan. Meskipun, ada permen amerika yang berwarna seperti itu (mungkin). 

"Apa ini?" (Souma) 

"Y-ya! Ini adalah bunga yang disebut 【 Pesona Susanna* 】 , ya!" (Poncho) *TN: Saya 

males mencari padanan kata dalam bahasa indonesia, jadi saya biarkan saja seperti itu :v 

"Ah, Susanna berarti lily, tapi apa maksud dari 'pesona'?" (Souma) 

"Sebenarnya, bunga ini memiliki efek halusinasi yang kuat, hanya dengan menghirupnya, 
itu dapat membuat seseorang jatuh kedalam kondisi yang mirip dengan keadaan berjalan 
dalam tidur. Bunga ini sebagian tumbuh subur di wilayah pegunungan. Di masa lalu, ada 
sebuah kejadian dimana sebuah devisi pasukan, yang menghirup serbuk sari bunga itu 
ketika berbaris didekat lahannya, telah musnah karena jatuh dari tebing, karena mengejar 
pasukan musuh yang tidak ada." (Poncho) 

"Menakutkan!" (Souma) 

Bukankah itu adalah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai zat ilegal? 
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"Atau lebih tepatnya, mengapa kamu membawa sesuatu seperti ini ke sini!?" (Souma) 

"Ini tidak apa-apa. Serbuk sarinya telah di buang." (Poncho) 

".... Maka itu akan baik-baik saja, kurasa." (Souma) 

"Dan juga efeknya tidak akan muncul hanya dengan menghirup serbuk sari dari beberapa 
bunga. Tetapi jika itu adalah sebuah tempat dimana beberapa ribu buang tumbuh, maka 
bahkan mengenakan sebuah kain yang menutupi hidung dan mulut akan menjadi sia-sia.... 
Ya." (Poncho) 

Yah, jika itu bukan masker dengan efisiensi tinggi, maka akan susah menghindari serbuk 
sari itu. Yah aku tidak memilikinya, tapi sesorang dengan penyakit alergi yang berat akan 
kesulitan jika hanya mengenakan masker normal. 

"Lalu, apakah kamu ingin menunjukkan bunga ini kepadaku?" (Souma) 

"Bukan, Yang Mulia. Bungan ini hanya sebagai tambahan. Apa yang ingin saya tunjukan 
kepada Yang Mulia adalah ini, ya." (Poncho) 

Saat dia mengatakan hal itu, Poncho mengeluarkan sesuatu yang menggelinding di atas 
meja. Ini..... sayuran? Itu berwarna putih, bulat, kasar, dan memiliki banyak bagian seperti 
bawang putih dan bergerombol seperti pinecone. 

"Ini?" (Souma) 

"Ini adalah umbi dari 【 Pesona Susanna 】 , ya." (Poncho) 

"Umbi.... Ah, akar lily!" (Souma) 

"Hyaa!.... Kenapa kamu tiba-tiba berteriak...." (Liscia) 

Ketika aku tiba-tiba berteriak. Liscia terkejut. Aku secara tak sadar menjadi bersemangat 
pada kemunculan bahan makanan kelas tinggi ini. Eh? Ini adalah akar lily? Aku pernah 
melihat salah satu bagiannya digunakan dalam chawanmushi, tapi ini adalah pertama 
kalinya aku melihatnya dalam bentuk umbi. Tentu saja, itu memiliki rasa yang sama dengan 
kentang. 

"..... Lalu, apa itu, Poncho Ishizuka Paramedic?" (Souma) 

"I-itu Panacotta." (Poncho) 

"Bisakah ini dimakan?" (Souma) 

"Ya, ini sudah pasti dapat dimakan. Akar ini sama sekali tidak memiliki efek halusinasi." 
(Poncho) 
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"Lalu bagaimana dengan rasanya?" (Souma) 

"Jika itu direbus, itu akan memiliki tekstur lembut dan renyah yang lezat. Kemudian 【 

Pesona Susanna 】 ini tumbuh di berbagai tempat di wilayah pegunungan Amidonia dalam 

jumlah besar." (Poncho) 

Itu bagus. Akar lily sudah pasti mengandung karbohidrat. Itu dapat digunakan sebagai 
makanan pokok sama seperti kentang. Jika kami dapat memanennya, maka bukankah itu 
akan menjadi jalan tengah untuk mengatasi kekurangan pangan di Amidonia? 

"Namun, kita tidak dapat mendekati lokasi dimana tanaman ini tumbuh karena serbuk 
sarinya, kan?" (Souma) 

"Ya, selain itu kita tidak dapat memanennya diluar musim serbuk sari saat racun keluar 
dari umbi ini. Itulah sebabnya Amidonia tidak memakannya, ya." (Poncho) 

"Lalu itu akan menjadi hal yang mustahil, kan?" (Souma) 

Bahkan jika itu dapat dimakan, jika itu tidak dapat dipanen, maka tidak ada gunanya... eh? 
Tunggu dulu? Lalu bagaimana umbi ini bisa ada disini? Poncho segera mengeluarkan peta 
dan menunjuk pada wilayah timur laut Kekaisaran Grand Chaos. 

"Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan Kekaisaran Grans Chaos, memanen Pesona 
Susanna dan memakannya sebagai makanan pokok. Mereka menggunakan cara memanen 
khusus, ya." (Poncho) 

"Cara memanen?" (Souma) 

"Mereka menggunakan Pongo, ya." (Poncho) 

Pongo.... Dengan kata lain, Kera? Poncho mengangguk. 

"Pongo yang hidup di pegunungan memiliki kekebalan terhadap serbuk sari Pesona 
Susanna. Tampaknya para pongo itu menggali ubi Pesona Susanna dan memakannya 
secara rutin. Para penduduk pegunungan di Kekaisaran menjinakkan para Pongo dan 
membuat mereka memanen ubi itu." (Poncho) 

Begitu, itu mirip dengan burung cormorant yang digunakan oleh pemancing cormorant. 
Kelihatannya akan sulit untuk menjinakkan dan melatih mereka... tapi negara kami 
memiliki seseorang yang ahli di bidang ini. 

"Apakah para Pongo itu juga hidup di Amidonia?" (Souma) 

"Ya. Mereka menghuni sebuah gunung di dekat Van. Aku telah meminta Tomoe-dono untuk 
melakukan negosiasi dengan para Pongo itu. Dan sejak saat itu diketahui bahwa Pongo 
menyukai minuman ber alkhohol, Saya percaya bahwa mereka akan bekerja dengan senang 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



hati jika kita membayar mereka dengan satu tong alkohol sebagai imbalan mereka." 
(Poncho) 

".... Itu bagus karena pekerjaan kita akan berjalan dengan lebih cepat." (Souma) 

Jadi aku bukan hanya membuat Pasukan Rhinosaurus, tapi juga membuat Pasukan Kera 
Neva? Tak lama lagi, Kerajaan Elfrieden akan menjadi Kerajaan Hewan. HAHAHA.... 

"...... Dengar, Liscia." (Souma) 

"Apa?" (Liscia) 

"Rencana ini berbahaya, jika kamu berpikir demikian kita dapat menghentikan ini, kan?" 
(Souma) 

"........." (Liscia) 

Tapi Liscia dengan tegas memalingkan wajahnya seolah-olah mengatakan, jangan meminta 
pendapatku tentang hal seperti ini. 

*** 

Ngomong-ngomong, seminggu (8 hari) kemudian, diantara jatah pangan yang di 
distribusikan ke Van, ada sebuah dumpling* yang terbuat dari ubi Pesona Susanna (nama 
populernya 【 Akar Susanna 】 ). Dumpling ini, yang dapat dimakan dengan cara direbus 

atau di goreng, menjadi makanan baru yang lezat, dan berperan dalam menenangkan hati 
para warga yang sedang diduduki. Dan kemudian, dalam makanan Van yang menggunakan 
Akar Susanna, Poncho, yang telah membantu mendistribusikan dumpling ini, dihormati 
oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di Van, seolah-olah dia adalah semacam dewa. 
Mereka memanggilnya 【 Ishidzuka-sama 】 . Mungkin suatu hari dia akan di keramatkan, 

sama seperti Biliken-san di Jepang. *TN: Dumpling adalah sejenis makanan berbentuk bulat 
(cari di google :p ) 
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Vol. 3 - 2.1 
Bab 2.1 Arc Pascaperang 

Bab 2: Di Kota A Satu bulan telah berlalu sejak Tentara Kerajaan Elfrieden telah merebut 
ibu kota Amidonia Dukedom 『Van』. Awalnya, Van's Citizens berpikir bahwa pendudukan 

akan keras. Namun, karena Souma secara ketat mengawasi perilaku tentara, ketertiban 
umum kota sebenarnya jauh lebih baik daripada sebelum pendudukan dimulai. Berkat 
distribusi pangsit akar Susanna, rasa takut akan kelaparan juga hilang. Rasa kewaspadaan 
Warga berangsur-angsur berkurang. Orang-orang yang bisa mengipasi angin 
pemberontakan: Para Bangsawan dan Ksatria, sebagian besar sudah melarikan diri dari 
kota. Saat ini, suasana kota telah sepenuhnya tenang. 

Itu akan baik-baik saja jika itu hanya ditenangkan, tetapi siaran Souma dari 『Music Show

』 telah memicu semangat artistik warga Van. Sampai-sampai penyanyi bermasalah 

bernyanyi di sudut-sudut jalan, pemain memainkan instrumen mereka atau melakukan 
aksi jalanan mereka di jalan. Selain itu, semakin banyak rumah dengan cepat menjadi jelas 
ditutupi dengan cat warna-warni atau salah satu dinding mereka dihiasi dengan lukisan 
wajah-wajah cantik dari Tiga Dewa Lorelei, Anchorwoman Chris, atau Program Host Aisha. 
Itu telah menjadi situasi yang tidak terkendali. Itu telah mencapai titik di mana sulit untuk 
percaya bahwa kota ini adalah kota militer hanya sebulan yang lalu. 

Apa yang terjadi di Van adalah apa yang diciptakan Souma menjadi 『Amidonian 

Renaissance Renaissance. Hanya saja ... perubahan tiba-tiba telah menyebabkan situasi 
kacau, sehingga setiap hari terjadi perselisihan ketika para pemain berlomba 
memperebutkan tempat yang sama. Tiga tentara: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan 
Angkatan Udara, yang berkemah di luar kota, hanya bisa mengasihani kawan-kawan 
mereka, Pengawal Raja Tentara Kerajaan yang ditempatkan di dalam kota dan ditugaskan 
untuk menyelesaikan perselisihan semacam itu. Tetapi sekali lagi, perselisihan ini 
bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan pemberontakan skala besar, jadi Van 
umumnya sangat damai. 

◇ ◇ ◇ 

「P-princessss !」 (Aisha) 「Kya !」 (Liscia) 

Namun, pada hari itu, ada suara menusuk. Pada pagi itu, Liscia berada di kamarnya yang 
dia gunakan sebagai ruang ganti, dan kemudian, tanpa ketukan pun, Aisha bergegas masuk 
ke kamar. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Liscia berdiri diam karena terkejut, 
tetapi Liscia ingat bahwa ia berada di tengah-tengah perubahan dan setengah telanjang. 
Kemudian, dia mengenakan seragam militernya yang biasa sambil melemparkan 
pertanyaan pada Aisha. 
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「Apa yang terjadi, Aisha? Kenapa kamu begitu panik? 」(Liscia) 「 I-Itu karena ...... Yang 

Mulia ...... Yang Mulia telah ...... 」(Aisha) 

Mungkin karena Aisha kehabisan napas, pidatonya tidak teratur. 

"Tenang . Sekarang, ambil napas dalam-dalam. 」(Liscia) 「 Y-ya ...... Hu- .... . . fuuh ~ 」

(Aisha) 

Seperti yang disarankan Liscia, Aisha menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tenang. 

「Jadi, apa yang salah dengan Souma?」 (Liscia) 「Ya, sebenarnya, ketika saya 

mengunjungi Yang Mulia untuk memberi salam pagi saya, saya memasuki kantor urusan 
pemerintahan yang digunakan Yang Mulia sebagai kamar pribadinya, namun, Yang Mulia 
tidak punya tempat untuknya. terlihat ...... Lalu, ada surat yang dia tinggalkan. 」(Aisha) 

Aisha mengulurkan selembar kertas, yang diterima dan dibaca Liscia. Itu ditulis dengan 
kata-kata ini: 『Saya akan melakukan perjalanan. Tolong jangan mencari saya. Souma 

Kazuya 』[1]. Ketika Liscia meletakkan tangannya di dahinya dan menghela nafas, Aisha 

menjadi panik lagi. 

「A-apa yang harus kita lakukan? Kami perlu cepat menemukannya atau -- 」(Aisha) 「 

Itulah sebabnya saya bilang untuk tenang. Hari ini adalah hari libur Souma. 」(Liscia) 「 

Eh? Hari libur? 」(Aisha) 「 Benar. 」(Liscia) 

Liscia mengangguk ke arah Aisha yang membuat ekspresi kosong. 

「Karena dia dibanjiri oleh pekerjaan akhir-akhir ini, kondisi mentalnya hampir tidak 

bertahan, jadi saya menyarankan dia untuk mengambil cuti. Saya juga menerima izin yang 
tepat dari Hakuya. Juga, karena Souma mengatakan sesuatu yang tidak sehat seperti 『Lalu 

aku akan bersantai di kamarku dan membuat boneka』, aku meminta Tomoe untuk secara 

paksa menyeretnya ke luar. 」(Liscia) 「 Saya tidak mendengar semua ini! Apakah aku 

bukan pengawal Yang Mulia !? Mengapa saya tidak diberitahu tentang ini!? 」(Aisha) 

Mata Aisha menjadi berkaca-kaca. Lishia mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. 

「Karena kamu terlalu mencolok. Ini adalah negara yang berpusat pada Human Race, jadi 

Dark Elf secara alami jarang, ditambah wajahmu juga disiarkan beberapa hari yang lalu, 
jadi kamu tidak cocok untuk bepergian dengan penyamaran. 」(Liscia) 「 Namun, tempat 

ini adalah bekas wilayah musuh, kan !? Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia dan Tomoe, 
maka ...... 」(Aisha) 「 Jangan khawatir. Souma dan Tomoe menyamar, lebih jauh lagi 

mereka dibayangi oleh Juna-san dan Marinir elit untuk melindungi mereka, sehingga 
mereka akan aman. 」(Liscia) 「 Juna-dono juga bersama mereka? Kalau begitu, itu pasti 

akan ... aman ...... 」(Aisha) 
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Aisha menghentikan kata-katanya saat dia mengingat senyum dewasa Juna. Juna adalah 
konsep Aisha tentang wanita ideal. Cantik, anggun, kuat, dan baik hati; orang yang luar 
biasa yang membuat siapa saja tanpa sadar pergi: "Ah, aku ingin seperti dia. "Namun ...... 
bagaimanapun juga, ketika diingatkan oleh senyum Juna, Aisha khawatir dengan 
kurangnya aspek femininnya sendiri. Dia seharusnya tidak mengecewakannya. Jika dia 
lalai, maka dia akan kehilangan semua hal yang lezat, jadi dia membujuk dirinya sendiri. 

「...... Akankah itu ...... benar-benar aman?」 (Aisha) 「.........」 (Liscia) 

Iklan Sebenarnya, Liscia juga memikirkan hal yang sama dengan Aisha, jadi dia tidak bisa 
membalas. 

◇ ◇ ◇ 

Weather Cuaca apa ini? Benar, Nii-sama? [2] 」(Tomoe) 「 Saya setuju, Tomoe-chan. 」

(Souma) 

Aku sekarang berjalan sambil menggendong Tomoe-chan, ras Mythic Wolf Race-ku, 
melewati jalan perbelanjaan Van yang menyilaukan di bawah cahaya pagi. Karena saya 
bekerja mati-matian di kantor urusan pemerintah akhir-akhir ini, Liscia, yang tidak bisa 
membiarkan ini berlanjut, menyarankan saya untuk mengambil cuti penuh-inspeksi di 
sekitar ibukota. Meskipun, aku mempertimbangkan menghabiskan hari liburku dengan 
berguling-guling malas di kamarku seperti seorang ayah yang menikmati liburannya, aku 
diberitahu "Ini tidak sehat!", Dan Tomoe-chan, yang telah menerima pesanan Liscia, 
menyeretku ke luar. 

Seperti yang diharapkan, karena kota ini adalah bekas wilayah musuh, kami dengan ringan 
menyamar. Karena penampilan saya terlihat seperti seseorang dari Kepulauan Sembilan 
Kepala Naga, saya mengenakan baju wisatawan dari negara itu dengan mantel bepergian 
dan topi berbentuk kerucut, [3] seperti penampilan seorang Pemuda Angin Angin Utara 
tertentu [4]. Sementara itu, Tomoe-chan memiliki penampilan seperti White Mage dari 
game tertentu [5], dengan kepalanya ditutupi oleh tudung mantel. Dalam penampilan ini, 
wajah kami sulit terlihat. Meskipun, saya mempertanyakan apakah kita benar-benar harus 
menyamar seperti ini, 

「Whoa, ada banyak toko, Nii-sama. 」(Tomoe) 

...... setelah melihat bagaimana Tomoe-chan bersemangat, aku berpikir: Yah, terserahlah. 
[6] 

「Jika ada toko yang mengganggu minat Anda, haruskah kita mengunjunginya?」 (Souma) 

「Ya ♪」 (Tomoe) 

Dengan lembut aku menepuk kepala Tomoe-chan yang menjawab dengan penuh semangat. 
Hah ...... Aku sembuh.... Bulu telinga serigala gemerisik yang lembut saat disentuh membuat 
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perasaanku terasa lebih baik. Saya juga memanggil seseorang yang terletak di seberang 
Tomoe-chan. 

「Juna-san, apakah ini baik-baik saja untukmu?」 (Souma) 「Ya. Jika ini yang diinginkan 

Kazuya-san. 」(Juna) 

Juna-san menjawab sambil tersenyum. Untuk perjalanan penyamaran kali ini, bukannya 
Aisha yang memiliki penampilan yang mencolok, itu Juna-san dan sepuluh marinir elit yang 
akan melindungiku dari bayang-bayang ...... Yup, dari bayang-bayang ...... 

「Umm, Juna-san?」 (Souma) 「Ya, apa itu?」 (Juna) 「...... Mengapa kamu menjalin 

tanganmu denganku?」 (Souma) 

Sementara tangan kananku menepuk kepala Tomoe-chan, tangan kiriku terjalin oleh kedua 
lengan Juna-san. Dia sangat dekat. Hari ini, Juna-san membawa pedang panjang dan 
mengenakan penutup dada di atas gaun bajunya, jadi penampilannya mirip dengan seorang 
petualang wanita biasa. Saya tidak merasakan tekstur yang menggairahkan [7], tetapi 
tangan saya terasa hangat karena kontak langsung. Juna-san lalu membuat senyum nakal 
pada aku yang bingung. 

「Ah, aku tidak bisa melakukan ini?」 (Juna) 「Itu tidak berarti kamu tidak bisa 

melakukan ini, tapi ...... Bukankah kamu mengatakan kamu akan melindungiku dari bayang-
bayang?」 (Souma) 「Kami benar melindungi Anda. Bahkan sekarang, marinir elit 

melindungi Anda saat menyamar. Mereka sedang berjaga-jaga di tempat yang diperkirakan 
akan menjadi titik buta. 」(Juna) 「 Meski begitu ...... Bukankah wajah Juna-san terkenal? 」

(Souma) 

Warga Amidonia sudah tahu wajah Juna-san dari pertunjukan musik. Bahkan jika itu tidak 
sampai ke tingkat perhatian peri elf Aisha yang gelap, bukankah masih ada seseorang yang 
bisa mengenali wajah Juna-san sekarang? Ketika aku mengatakan ini padanya, Juna-san 
menjawab sambil tersenyum. 

「Tidak apa-apa. Saat itu saya memakai makeup, jadi kesan berbeda. 」(Juna) 

Sekarang dia mengatakan itu, Juna-san hanya memakai make up minimalis hari ini. Sebagai 
seorang diva, dia mungkin perlu "makeup yang mempesona" ketika berdiri di atas 
panggung atau di depan bola siaran. Tetapi bahkan sekarang, Juna-san secara alami cantik, 
tanpa makeup dia terlihat tiga tahun lebih muda. Sekarang dia terlihat seperti usianya. 

「Benar ...... Aku terlihat lebih tua berkat make-up. 」(Juna) 「 Tidak, ada juga sikapmu ...... 

Atau lebih tepatnya, kamu terganggu dengan itu, toh. 」(Souma) 「 Lagipula aku seorang 

wanita ....... Yang Mulia, apakah kamu benci menghubungkan senjata denganku? 」(Juna) 

Juna-san menunjukkan ekspresi yang sedikit gelisah. Wajahnya ...... Betapa tidak adilnya ...... 
[8] 
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「Bagaimana saya bisa membencinya. Saya sangat menyukainya. 」(Souma) 「 Fufufu, 

Terima kasih banyak. 」(Juna) 「 Hafu ...... Seperti yang diharapkan, Juna-san sangat cantik. 

Saya ingin menjadi seperti Juna-san. 」(Tomoe) 

「...... Saya pikir Tomoe-chan lebih baik tetap sebagai Tomoe-chan saat ini?」 (Souma) Saya 

tidak setuju dengan Tomoe-chan yang sedang menatap Juna-san dengan mata berbinar. 
Tomoe-chan juga gadis yang imut, jadi dia akan tumbuh menjadi wanita cantik seperti 
Juna-san ...... Itu sebabnya aku memohon padamu, tolong selalu tetap sebagai Tomoe-chan 
murni. [9] 

Pada akhirnya, aku berjalan dengan tangan kananku memegang tangan Tomoe-chan, 
sementara tangan kiriku bertautan dengan tangan Juna-san. Meskipun, identitasku yang 
sebenarnya tidak akan ditemukan dengan cara ini, tetapi sebagai gantinya, tatapan iri dari 
pria dan wanita berbisik tentang hubungan seperti apa yang kami bertiga miliki 
menyakitkan untuk bertahan. Ketika saya mencoba untuk tidak memikirkan hal ini, saya 
mulai berbicara dengan Juna-san. 

「Ngomong-ngomong, karena Van tidak memiliki pendirian yang berbeda dari Parnam dan 

karena aku juga tidak punya tempat yang ingin aku periksa, apakah kamu memiliki tempat 
yang ingin kamu kunjungi?」 (Souma) 「Ketika mereka berkata bahwa kamu akan pergi ke 

luar untuk memeriksa kota untuk hari liburmu, aku telah memikirkan sesuatu. 」(Juna) 

Juna-san tersenyum masam pada pikiranku yang gila kerja. Kemudian, Juna-san melirik ke 
arah Tomoe-chan dan berbisik dengan suara yang hanya bisa kudengar. 

(「Dalam hal ini, mari kita temukan hadiah seperti kain untuk Tomoe-chan. Karena dia 

adalah seorang imouto [10], maka itu akan menjadi hadiah dari anggota keluarga.」) 

(Juna) (「Ah, itu terdengar bagus . 」) (Souma) 

Sekarang dia menyebutkannya, karena saya selalu diduduki di kantor urusan 
pemerintahan, saya belum melakukan apa pun sebagai saudara baginya sebagai seorang 
imouto (tepatnya, dia adalah imouto Liscia, jadi dia akan menjadi saudara ipar masa depan 
saya. ). Bahkan selama masa itu, Tomoe-chan melakukan yang terbaik dalam bernegosiasi 
dengan Rhinosaurus dan Pongo. Untuk membayar hutang ini kepadanya, saya mungkin 
perlu melakukan yang terbaik hari ini dalam memanjakannya sebanyak mungkin. 

(「Juna-san, apakah Anda tahu tempat yang memiliki toko yang tepat?」) (「Saya sudah 

melakukan penelitian. Tolong serahkan kepada saya.」) 

Juna-san tersenyum lembut. 

◇ ◇ ◇ 

Toko yang direkomendasikan Juna-san adalah toko pakaian yang besar di sudut jalan 
tertentu. Papan bertubuh kecil itu ditulis dengan font bergaya dengan kata-kata yang 
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berarti "Toko Rusa Perak". Dari barang dagangan yang berjejer di etalase, tampaknya 
mereka tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga sepatu dan ornamen. Saya tidak benar-
benar mengerti dengan mata saya yang tidak terlatih, tetapi kualitas barangnya tampaknya 
tinggi, jadi ini adalah toko kelas atas. Itu adalah toko yang asing bagi seseorang seperti saya 
yang hanya pernah mengenakan pakaian yang dijual oleh pengecer massal di Jepang. [11] 

Ngomong-ngomong, sejak datang ke negara ini, aku tidak pernah mengalami mengenakan 
sesuatu selain dari apa yang kubuat sendiri. Karena baru-baru ini keterampilan menjahit 
saya meningkat dari menciptakan dan merawat boneka Musashi Boy-kun, kecuali untuk 
pakaian dalam, semua pakaian yang saya kenakan adalah sesuatu yang saya buat. 
Meskipun sebagai seseorang yang secara teknis memiliki gaji tinggi dan dapat memesan 
pakaian buatan sendiri, saya tidak merasakan keinginan untuk kemewahan seperti itu lagi 
(karena itu, saya berinvestasi cukup banyak ke Musashi Boy-kun untuk diri sendiri 
perlindungan). Bahkan baju dan celana yang saya kenakan di bawah mantel ini adalah hasil 
ciptaan saya sendiri. 

「Nii-sama bahkan membuat sesuatu seperti ini, Nii-sama luar biasa. 」(Tomoe) 「 Ya 

karena tidak ada toko yang menjual pakaian yang saya sukai. Yah, setengahnya karena hobi 
saya. 」(Souma) 

Saya merasa bangga menerima tatapan hormat Tomoe-chan. 

「Tapi, betapa tak terduga. Untuk toko fashion seperti ini ada di Amidonia. 」(Souma) 「 

Itu karena pengaruh Kazuya-san. Selama pertunjukan musik, Kazuya-san telah 
menunjukkan bahwa wanita Amidoniam mungkin berpakaian dengan baik sekarang 
karena mereka sekarang adalah bagian dari Kerajaan Elfrieden. Jika ada permintaan, maka 
bisnis akan muncul. 」(Juna) 「 Tapi sebagai kota yang diduduki, harus ada kekurangan 

barang, kan? 」(Souma) 「 Karena ada Persekutuan Perdagangan di kota. Pertama-tama, 

tidak termasuk makanan yang kekurangan, Persekutuan mengoordinasikan pasokan 
barang. Untuk para pedagang, mereka adalah pemasok untuk klien, apakah klien adalah 
Kerajaan Elfrieden atau Pangeran Amidonia. 」(Juna) 

Juna-san menjelaskan fakta ini untukku. 

「Begitulah yang terjadi, ya? . . . . . . 」(Souma) 「 Ya. Dengan demikian, para pedagang 

memiliki perasaan lemah menjadi bagian dari negara mana pun. 」(Juna) 「 Yah, itu tidak 

bisa membantu, kan? 」(Souma) 

Bahkan jika kami terus berbicara di depan toko, itu akan sia-sia, jadi kami memasuki toko 
dan seorang pria paruh baya berambut abu-abu yang mengenakan pakaian seperti 
bartender menyambut kami. Sebelum kami menyadarinya, lelaki paruh baya pesolek wangi 
teh hitam, berdiri dengan kaki tertutup, meletakkan tangannya di atas dada dan 
membungkuk hormat. 

"Selamat datang . Apakah tuan-tuan ini seorang musafir? 」(Dandy Old Man) 
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Pada pertanyaan-pertanyaan itu, kata-kata saya tersumbat. Mengungkap identitas kita 
yang sebenarnya adalah tidak mungkin, tetapi bagaimana kita bisa menjelaskan tentang 
kombinasi pria dalam topi kerucut, seorang petualang yang cantik, dan lebih jauh lagi 
seorang gadis serigala dengan tudung putih? Sementara aku berpikir tentang bagaimana 
menjawab ini, Juna-san melangkah maju. 

"Iya . Pria ini adalah Kazuya-sama, seorang tuan muda dari toko krep sutra [12] di Kerajaan 
Echigo, salah satu negara di Persatuan Kepulauan Sembilan Naga. Gadis ini adalah imouto-
nya, Tomoe-sama. Lalu, saya seseorang yang mereka pekerjakan untuk menemani mereka, 
tolong panggil saya "Silvia". Kazuya-sama adalah seseorang yang akan berhasil toko dan dia 
bepergian ke berbagai negara untuk memperluas pengetahuannya. 」(Juna) 

Dia secara alami membuat pidato yang halus. Atau lebih tepatnya, dia masih ingat 
pembicaraan acakku sebagai tuan muda dari sebuah toko kain sutera di Kerajaan Echigo 
yang telah kukatakan ketika aku datang berkunjung saat berkencan dengan Liscia. 
Meskipun aku benar-benar lupa tentang apa yang aku katakan pada waktu itu. Juga, siapa 
Silvia? Pria paruh baya yang keren itu tidak membuat ekspresi tertentu dan dengan tenang 
mengangguk dan bergumam, 

"Saya melihat . Saya menyesal terlambat memperkenalkan diri. Saya Sebastian, manajer 
toko ini. 」(Sebastian) 

「.........」 (Souma) Saya berpikir sejenak, bukankah nama itu biasanya digunakan oleh 

kepala pelayan? Tapi kemudian aku berubah pikiran ketika aku ingat bahwa Sebastian 
bukanlah nama kepala pelayan yang eksklusif. Sebastian melanjutkan kata-katanya. 

「Kalau begitu, apa yang dicari Sir dan Madam hari ini?」 (Sebastian) 「Mari kita lihat ...... 

Untuk saat ini saya sedang mencari sesuatu yang sesuai dengan imouto saya. 」(Souma) 「 

Eh!? 」(Tomoe) 

Aku meletakkan tanganku di atas kepala Tomoe-chan yang terkejut dan dengan lembut 
menepuknya. 

「Yah seperti yang saya katakan sebelumnya, tolong beri tahu saya jika ada sesuatu yang 

mengganggu minat Anda. 」(Souma) 「 Umm ...... Tapi ...... 」(Tomoe) 「 Tidak apa-apa. 

Biarkan aku melakukan sesuatu seperti kakak laki-laki. 」(Souma) 

Setelah aku mengucapkan kata-kata ini, Tomoe-chan segera mengalihkan pandangannya ke 
arah Juna-san, yang kemudian mengangguk dan mengambil tangan Tomoe-chan ketika 
mereka mulai melihat barang dagangan. Meskipun dia kaku, Tomoe-chan masih seorang 
gadis, dan ketika dia melihat barang dagangan dengan Juna-san, bisa dilihat bahwa dia 
secara bertahap menjadi asyik dengan mereka. Saya mengamati pemandangan seorang 
wanita cantik dan seorang gadis imut yang pergi 'kyakya ufufu' dan menikmati belanja 
mereka selama beberapa waktu sebelum saya mulai memeriksa barang-barang itu juga. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Pakaian, sepatu, dan dekorasi, juga kosmetik. Toko ini benar-benar menjual berbagai jenis 
barang dagangan. Seolah-olah tempat ini adalah versi Amidonia dari 109 (saya tidak 
pernah pergi ke 109 di Shibuya) [13]. Meskipun para wanita telah menjadi sadar mode, 
mungkin karena itu bukan usia di mana pria mengejar mode, 80% dari lantai toko 
didedikasikan untuk pakaian wanita. Tampaknya toko ini hanya menjual mantel besar 
untuk pakaian pria. 

Ada beberapa jenis barang dagangan yang menarik minat saya. Yang pertama adalah 
lipstik. Mereka berkisar dari warna merah muda ke warna yang lebih terang. Yang kedua 
adalah hiasan rambut. Itu terbuat dari emas dengan permata kecil yang terlihat sangat 
megah, meskipun begitu memiliki motif ladybug yang terlihat kekanak-kanakan dan 
menciptakan nuansa yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah choker. Latar belakang kulit 
kebiruan dilapisi dengan bintang-bintang perak, dan bagian gesper emas menggambarkan 
seekor burung (phoenix?) Membuka sayapnya, sehingga tampak mewah. 

Sementara aku melihat sekeliling seperti ini, aku mendapati diriku di depan sepatunya 
yang kecil untuk anak perempuan. Itu memiliki motif pita dan bros yang melekat sehingga 
membuatnya terlihat sangat lucu. Aku ingin tahu apakah sepatunya ini cocok untuk Tomoe-
chan. 

「Hei, Tomo -」 (Souma) 「Pak pelanggan. 」(Sebastian) 

Ketika aku akan memanggil Tomoe, Sebastian memanggilku dari belakang. Aku melihat ke 
belakang dengan curiga dan Sebastian membungkuk. 

「Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya yang tiba-tiba. Tapi Kazuya-sama, boleh saya 

tanya sesuatu? 」(Sebastian) 「 ...... Apa itu? What (Souma) 「Anggaplah Anda berada di 

medan perang dan memiliki dewan perang dengan jenderal-jenderal yang berkumpul. 」

(Sebastian) 

Hah? Medan perang? Dewan perang? Kenapa dia tiba-tiba membicarakan topik ini? 

「Mari kita asumsikan bahwa pendapat yang muncul di awal dewan perang itu adalah ide 

yang bagus. Jika Anda adalah komandan tertinggi, apakah Anda akan segera mengadopsi 
gagasan itu? 」(Sebastian) 「 ...... Tidak, saya tidak akan. Saya akan bertanya-tanya apakah 

ada ide bagus lainnya. 」(Souma) 「 Benar. Itu sebabnya, jika saya berada di pihak 

jenderal, jika saya memiliki ide yang ingin saya usulkan, saya tidak akan segera 
mengungkapkan ide itu dan akan menunggu sampai diskusi telah mencapai batas. 」

(Sebastian) 「 Fumu [14] ...... 」(Souma) 「 Apa yang ingin saya katakan adalah, tawar-

menawar pria dan wanita juga merupakan medan perang. 」(Sebastian) 「 ...... Ah, begitu. 

」(Souma) 

Akhirnya, aku mengerti apa yang ingin dikatakan Sebastian. Dengan kata lain, lebih baik 
bagiku untuk menunggu sedikit lebih lama sebelum merekomendasikan sepatuku yang 
menurutku cocok untuk Tomoe-chan. Tentu saja saat ini, Juna-san dan Tomoe-chan sedang 
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menikmati memilih barang dagangan. Jika saya membawa sesuatu yang baik kepada 
mereka, maka saya akhirnya akan membuang air dingin ke atmosfer mereka yang 
menyenangkan. Jika mereka memilih apa yang saya setujui, maka waktu bahagia mereka 
akan berakhir dan jika mereka tidak memilihnya, maka kita akan berakhir dalam situasi 
yang canggung. Situasi mana pun bukanlah sesuatu yang kita inginkan terjadi. Saya 
merasakan kekaguman terhadap perhatian Sebastian. 

「Kamu ...... seorang ahli taktik yang luar biasa. 」(Souma) 「 Saya merasa terhormat 

menerima pujian Anda. 」(Sebastian) 

Sebastian membungkuk hormat. Saya tidak sengaja ingin mengatakan, 「Hahaha, pria ini. 

[15] 」 

「Ngomong-ngomong, kamu menggunakan dewan perang sebagai referensi ...... Mungkin 

kamu tahu bahwa kita adalah ......」 (Souma) 「Ya ampun ...... Maafkan aku atas 

kekasaranku. Sebenarnya, saya hanya berurusan dengan orang-orang kelas atas sampai 
beberapa hari yang lalu, jadi saya masih belum menghilangkan sikap terhadap mereka, jadi 
saya meminta maaf jika Anda merasa tersinggung. Klien reguler saya adalah orang yang 
suka melakukan percakapan seperti itu dengan cara ini. 」(Sebastian) 「 Tidak, saya tidak 

keberatan. Apakah klien itu mungkin seorang pria militer? 」(Souma) 「 Tidak-tidak, klien 

itu adalah tipe orang rakun kecil yang sangat lucu. 」(Sebastian) 

Rakun kecil (orang licik) ...... eh? Bahkan manajer rakun menyebut orang itu rakun kecil. 
Saya tertarik . Tapi bagaimanapun, aku diam-diam membeli beberapa barang tanpa terlihat 
oleh Juna-san dan Tomoe-chan. 

◇ ◇ ◇ 

Ketika kami meninggalkan 『Toko Rusa Perak』 waktu makan siang sudah lewat. 

「Ah, Juna-san. Mohon tunggu sebentar. 」(Souma) 

Sementara kami berjalan untuk menemukan tempat makan untuk kami bertiga, aku 
memanggil Juna-san untuk berhenti. 

「Apakah ada sesuatu yang terjadi?」 (Juna) 「Ini adalah sesuatu yang ingin saya berikan 

kepada Juna-san. 」(Souma) 

Juna-san memiringkan kepalanya, 「Ada apa? I saat aku mengeluarkan paket kecil. Juna-

san menerima dan membuka paket itu, isinya adalah hiasan rambut berbentuk kepik. 

「Ah, ini adalah ......」 (Juna) 「Ini adalah kompensasi untuk Juna-san karena menjadi 

bayangan di bawah matahari hari ini. 」(Souma) 「 Tapi ...... 」(Juna) 「 Silakan ambil. 」

(Souma) 
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Saya kemudian mengambil ornamen rambut dan kemudian menaruhnya di rambut Juna-
san. Hm, seperti dugaanku. Desainnya terlalu kekanak-kanakan untuk orang dewasa 
seperti Juna-san yang biasa, tetapi untuk Juna-san muda saat ini, seolah-olah dia adalah 
seorang gadis yang berpura-pura menjadi orang dewasa. Sangat indah. 

"Itu sangat cocok denganmu . "Juna". [16] 」(Souma) 「!? Uuu ...... 」(Juna) 

Meskipun dia bersikap sopan santun seperti orang dewasa, Juna-san membuat wajah 
merah cerah yang jarang terlihat. Akhirnya saya memberikan satu poin [17] kepada orang 
dewasa seperti Juna-san. Juna-san lalu memalingkan wajahnya. 

「Yang Mulia, jika Yang Mulia memberikan hadiah kepada seorang wanita, mohon juga 

memberikan sesuatu kepada Putri. Telah diputuskan bahwa Yang Mulia akan menikahi 
beberapa wanita, bukan? Dengan demikian, Anda tidak boleh berpihak. Apakah Yang Mulia 
ingin mencintai semua wanita secara setara atau hanya melakukan pernikahan politik dan 
tidak mencintai semua wanita dari lubuk hati Anda, dalam hal apapun, itu juga merupakan 
tugas penting bagi Yang Mulia untuk tidak membiarkan gesekan muncul antara para 
wanita ...... 」(Juna) 

Dia dengan cepat berbicara terus dan terus ...... Mungkin ini dia merasa malu? 

「Tidak apa-apa. Saya juga membeli sesuatu untuk Liscia dan Aisha. 」(Souma) 

Baik dalam dekorasi yang cantik atau pakaiannya yang biasa (bahkan di medan perang), 
Liscia lebih suka hal-hal yang tidak akan menghalangi gerakannya, jadi aku memilih kalung 
kulit biru yang penuh gaya namun tidak akan membatasi dirinya. Sama seperti Juna-san, 
saya juga pernah dibantu oleh Aisha sebelumnya, jadi saya memilih lipstik yang cocok 
dengan kulit kecokelatannya yang sehat. Ini adalah sesuatu yang saya perhatikan ketika 
saya menjadi pembawa acara musik, tetapi dia tampaknya peduli dengan kewanitaannya. 

「Itu sebabnya, jangan khawatir. 」(Souma) 「 A-Apa itu benar? 」(Juna) 「 Ya. Ngomong-

ngomong, Juna-san? 」(Souma) 「 ...... Ya, ada apa? 」(Juna) 「 Ini bukan "Yang Mulia", tapi 

itu seharusnya "Kazuya-sama", kan? 」(Souma) 「 Ah ...... 」(Juna) 

Baru saja, Juna-san menyebut saya sebagai Yang Mulia bukan sebagai Kazuya-sama. Seperti 
yang diharapkan, pembicaraan cepat itu adalah caranya untuk menyembunyikan rasa 
malunya. Juna-san membuat wajah merah cemberut. 

「Kazuya-sama ...... Kamu tiba-tiba nakal. 」(Juna) 「 Begitukah? 」(Souma) 「 Ya. 

Selanjutnya, Anda adalah ahli dalam merayu. 」(Juna) 

Sambil berkata begitu, sekali lagi dia menjalin tangan kiriku. Kali ini, pelukannya sedikit 
lebih kuat dari sebelumnya. Ketika aku melihat dari atas bahuku, Juna-san tersenyum dan 
hiasan kepala di atasnya bersinar dengan kilauan. 
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Vol. 3 - 2.2 
Bab 2.2 Bab 2 -- Di Kota B 

larvyde 

"Uwaaa ... nii-sama, ada banyak toko kecil" 

Tomoe berjingkrak melihat kios-kios berjejer di alun-alun. Tempat yang Juna bawa untuk 
makan siang adalah plaza tempat penerima Siaran Kerajaan dipasang. Itu tidak lain 
hanyalah ladang sebulan yang lalu, tetapi sekarang dipenuhi dengan kios-kios yang 
menjajakan makanan dan barang. Kami dapat mendengar penjual menjajakan pelanggan 
dan pelanggan menawar meskipun kami belum menginjakkan kaki di alun-alun. 

Ada juga semua jenis orang yang lewat. Ibu rumah tangga berbelanja untuk makan malam, 
kawanan pedagang makan siang, dan prajurit Elfriedenian yang sedang tidak bertugas 
mencari sesuatu untuk dimakan1. Kita bisa melihat pelancong dan petualang, dan juga 
tokoh-tokoh dari banyak orang dari ras non-manusia. Itu ramai dengan pria dan wanita 
dari segala usia tanpa memandang ras, pekerjaan, atau kebangsaan. 

"... Bagaimana ini berubah menjadi ini?" "Meskipun kekurangan makanan di Vannes telah 
ditangani agak, masih ada sangat sedikit pemilik toko yang memiliki makanan untuk dijual. 
Namun, orang-orang yang berpikir bahwa mereka setidaknya bisa membuka warung telah 
berkumpul, jadi kami memiliki pasar pertama Vannes sekarang " 

Saya bertanya dan Juna menjelaskan. 

"Sejauh ini?" Bukankah seharusnya mereka melakukannya di jalan-jalan utama atau 
semacamnya? " " Itu karena penerima Siaran Kerajaan ada di sini " 

Ah, begitu. Bukan karena orang-orang berkumpul karena toko-toko ada di sini, tetapi toko-
toko berkumpul di sini bertujuan untuk orang-orang yang berkumpul untuk melihat Siaran 
Kerajaan. Kami telah menyiarkan program berita Chris Tachyon, yang dua kali lipat sebagai 
ujian, pada siang hari dan program musik di malam hari hampir setiap hari sejak program 
musik. Jadi semua orang pasti datang ke sini untuk melihat itu. Ini seperti pasar gelap 
pascaperang di sini, atau lebih tepatnya, seperti Ameyoko 2. 

Kebetulan, Lorelei Juna hanya muncul di program musik di akhir pekan, sedangkan di hari-
hari lain, kami memiliki [Kontes Menyanyi] untuk mengumpulkan calon pelamar. Itu 
adalah beban berat karena semuanya disiarkan langsung. Para kandidat yang lulus [Kontes 
Menyanyi] menjadi [Penyanyi] seperti Margarita, atau jika mereka juga memiliki 
penampilan yang baik, mereka menjadi [Lorelei] atau [Orpheus 3]. 

Siaran disiarkan secara simultan ke Elfrieden dan Amidonia, sehingga siapa pun dapat 
melihatnya di mana pun ada penerima siaran. Belum lagi Amidonia, tetapi setiap kota di 
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Elfrieden seharusnya berubah seperti ini sekarang. Saya kira saya harus menghitung 
efeknya terhadap ekonomi nanti. Saya menyeringai ketika memikirkan hal itu ketika 
Tomoe mengenakan mantel perjalanan saya 4. 

"Nii-sama, aku lapar" "Oh, benar. Kita harus membeli sesuatu di warung, kurasa " " Ya! " " 
Aku setuju " 

Kami bertiga lalu melihat-lihat kios di sekitar alun-alun. Secara keseluruhan, empat dari 
setiap sepuluh toko menjual makanan, dua aksesoris pegangan, dua penawaran peralatan, 
dan sisanya menjual barang-barang lainnya. Sebagian besar orang yang menjual makanan 
menjual tusuk sate. Karena Vannes jauh dari laut, yang bisa mereka dapatkan hanyalah 
ikan sungai; persediaan biji-bijian dan sayuran rendah. Jadi pada titik itu, dagingnya akan 
disembelih hewan liar. Mereka harus memanggang permainan yang mereka tangkap di luar 
tembok. Karena itu, tidak ada satu pun kios yang bisa mengatakan daging apa yang mereka 
jual. Alih-alih meletakkan kepala domba di atas daging anjing 5, mereka meletakkan kepala 
misteri di atas daging misteri. 

"Saya pikir mendapatkan daging panggang akan menjadi taruhan ..." 

Iklan Daging kelinci liar baik-baik saja, tetapi tikus besar atau daging kadal besar ... akan 
mengurangi poin SAN saya. Juga, jika mereka berburu apa pun yang bisa mereka temukan 
di dekatnya, mereka tidak akan tahu racun apa, patogen atau parasit yang dimilikinya, 
benar. Dunia ini tidak memiliki undang-undang kebersihan makanan dan mereka tidak 
perlu lisensi untuk menjadi koki ... Saya kira saya harus menempatkan beberapa di tempat 
ketika kita memiliki kelebihan makanan. 

"Ini akan baik-baik saja" "Eh?" 

Kata Juna dengan senyum 'sangat baik'. 

"Saya meminta marinir pengawal untuk melakukan pencicipan racun. Aku akan 
mengantarmu ke kios-kios yang aman " " Mencicipi racun !? Kamu tidak bermaksud 
mengambil sampel kan !? " " Jika sesuatu terjadi padamu itu akan menjadi masalah besar 
bagi negara, jadi tentu saja makanan jalanan setidaknya akan diuji racun. Tubuhmu bukan 
hanya milikmu lagi, kan? " 

Apa aku, seorang wanita hamil? atau jadi saya ingin membalas, tetapi saya mendapatkan 
apa yang dia katakan. Jika saya pingsan karena keracunan makanan, saya tidak yakin saya 
masih bisa menggunakan Living Poltergeist. Jika saya tidak bisa maka nilai pekerjaan saya 
sembilan akan berhenti dilakukan ... ya mencicipi racun diperlukan untuk kepentingan 
bangsa. Mari kita berhenti di situ. 

"... Dan hasilnya?" "Satu orang jatuh sakit perut" "Kirim seorang utusan ke istana! 
Keluarkan pemberitahuan yang mengatakan bahwa semua penjual daging dan ikan harus 
diminta untuk menunjukkan bahan bakunya! Jika ada yang memakai "Dipahami" yang 
menyesatkan 
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Juna memanggil penjaga laut dan mengirimnya ke istana dengan pesan. Lari itulah yang 
memulai Hukum Kebersihan Pangan Elfrieden. Saya berencana untuk memperpanjang 
indikasi bahan-bahannya nanti, tetapi untuk saat ini saya harus mencegah orang mencoba 
menyamarkan daging. Ada banyak nyawa yang dipertaruhkan dalam hal racun dan 
patogen. 

"Wali laut. Kematianmu tidak akan sia-sia. " " Um, dia tidak mati. Keracunan makanan saja " 

Juna balas takjub. Tidak tidak, tidak, bahkan keracunan makanan bisa membunuh, Anda 
tahu? Kakek saya memakan telur mentah sebelum yang terbaik sebelum berkencan, 
menangkap salmonella dan harus dirawat di rumah selama berhari-hari. Untungnya itu 
tidak terlalu buruk, tetapi dia harus membayar beberapa ribu untuk biaya rumah sakit 
hanya karena dia tidak ingin membuang telur seharga sepuluh yen per kotak. Nenek 
menggodanya tentang hal itu untuk waktu yang lama sesudahnya. Selain itu, kami membeli 
tusuk sate panggang di sebuah kios yang direkomendasikan Juna dan beberapa jus 
campuran di sebuah kios buah. Kami duduk di bangku dan makan. 

"Hmm nom nom ... mm, enak, nii-sama" "Ya. Daging ini turun dengan mudah " " Jusnya juga 
enak, Kazuya-san " 

Dagingnya enak dan berair. Rasanya tidak jauh berbeda dengan tusuk sate sapi yang Anda 
dapatkan di sebuah festival, jadi saya bertanya dan ternyata dibuat dari Bigbull, binatang 
seperti kerbau, daging. Jus campuran adalah suhu kamar, tetapi karena itu musim gugur, 
itu tidak terlalu hangat. Itu sedikit asam tetapi cocok dengan aftertaste berminyak dari 
daging yang ditusuk. 

Dengan perut penuh, kami mengambil nafas dan memasuki suasana hati yang lambat. 
Tomoe mulai mengangguk di sampingku, jadi kurasa sudah waktunya tidur siang 
untuknya. Dengan pangkuanku sebagai bantal, Tomoe meringkuk menjadi bola dan mulai 
mendengkur. Aku menepuk kepalanya, itu berbulu, seperti bulu anjing. Rasanya enak di 
tangan saya. 

"Fufu, dia imut bukan" 

Kata Juna yang duduk di sebelahku, memperhatikan wajah Tomoe saat dia tidur. Dia 
kemudian bersandar padaku sampai bahu kami bersentuhan dan dengan sedih bergumam. 

"Kalau saja hari-hari yang damai ini bisa berlanjut ..." "... tapi itu tidak akan terjadi, kan?" 

Aku bertanya dan Juna menelan ludah. 

"Iya . Tentara kekaisaran sudah ada di sini. Jumlah mereka sekitar lima puluh ribu " " Lima 
puluh ribu? Itu jauh lebih sedikit dari yang saya harapkan " 

Jumlah tentara Elfriedenian yang ditempatkan di Vannes sekarang adalah 45 ribu, jadi kita 
hampir genap. Tentu saja, kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika kita 
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memperhitungkan jumlah tentara Amidonia, tetapi kupikir mereka setidaknya akan 
mengambil tiga kali lipat jumlah kita. Kekaisaran yang sudah bertarung dengan Raja Iblis 
Raja akan memiliki dua perang depan di tangan mereka jika permusuhan pecah, jadi saya 
tidak berpikir mereka akan menyerang, tetapi ancaman yang ditimbulkan dengan 
membawa pasukan yang cukup untuk menangkap Vannes akan menjadi signifikan. Namun 
Juna, menggelengkan kepalanya. 

"Saya pikir kemungkinan Amidonia menahan mereka. Mereka pasti takut bahwa dengan 
membawa pasukan besar mereka bisa mengambil alih seluruh negeri, begitu saja " " 
Kekaisaran yang mendukung Deklarasi Kemanusiaan tidak akan melakukan itu, kan? " 

Jika Kekaisaran, yang mengatakan tidak akan ada perubahan perbatasan nasional, memulai 
perang yang agresif, Deklarasi Kemanusiaan akan sama saja dengan mati. Mereka akan 
kehilangan kepercayaan dari negara-negara penandatangan dan strategi mereka 
menyatukan semua manusia melawan Tentara Raja Iblis akan runtuh. 

"Amidonia sudah bertindak menentang Deklarasi Kemanusiaan. Mereka akan gugup bahwa 
ketika mereka menipu Kekaisaran, Kekaisaran memutuskan untuk menipu mereka " " ... 
sungguh, negara yang tanpa harapan " 

Setelah mengabaikan niat Kekaisaran, mereka berpegang teguh pada kekuatan mereka 
begitu mereka mendapat masalah. Terlebih lagi, mereka tidak percaya pada pasangan yang 
mereka andalkan, itu sia-sia, bukan hanya sebagai negara, tetapi sebagai manusia. Tidak 
ada yang akan menghormati oportunis dan pengkhianat, tidak ada negara yang akan 
mempercayai mereka. 

"Yah, itu bagus kalau itu untuk keuntungan kita" 

"Pastilah itu . Melihat Tuhan Julius, dari lubuk hati kami senang bahwa Raja kami adalah 
Soma. Lagipula, kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada orang yang tidak bisa 
dipercaya. " " ... Aku harap kamu tidak terlalu berharap padaku, " " Ya, tapi bukankah kamu 
Kazuya-san sekarang? " Dia berbicara kembali penuh main-main. Pasti balas dendam 
karena aku menggodanya lebih awal. Itu Juna untukmu, ketika kamu berpikir kamu 
mencetak poin melawannya, dia akan langsung mendapatkannya kembali. Kami berdua 
saling memandang dan tersenyum. 

[Selamat sore semuanya . Sudah waktunya untuk News Elfrieden] 

Tepat pada saat itu, suara Chris Tachyon tiba-tiba datang. Sepertinya program berita sore 
sudah dimulai. Kami mendongak dan melihat sosok Chris membaca berita dalam kabut 
yang disemprotkan ke udara. Ah, jadi begini penampilan siaran itu kepada orang-orang di 
kota. Ini adalah pertama kalinya bagi saya melihatnya dengan penerima dipasang di air 
mancur, tetapi itu seukuran layar bioskop dan memiliki dampak yang cukup. Saya ingin 
melihat program musik dari sini jika saya bisa. 
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[Pertama, untuk urusan saat ini. Kota pelabuhan baru "Veneti Nova" baru-baru ini sedang 
dibangun di wilayah timur Elfrieden sekarang hampir selesai. Pembangunan Veneti Nova 
diharapkan membuat transportasi darat dan laut lebih efisien dan akan...] 

Kebetulan, berita itu sendiri dikumpulkan dari seluruh Elfrieden, termasuk Vannes, 
menggunakan Kui --- burung seperti merpati-merpati dengan naluri merpati yang 
kemampuannya merasakan gelombang yang dipancarkan oleh pemiliknya untuk 
mengetahui di mana mereka digunakan untuk melakukan kontak dengan individu dan 
tempat -- yang Aisha gunakan beberapa waktu lalu untuk menerima pesan dari Hutan 
Lindung Dewa. Poin kuat mereka adalah bahwa mereka dapat menyampaikan berita 
bahkan dari lembah-lembah terpencil di mana siaran tidak mencapai tetapi di sisi lain, 
tidak seperti Royal Broadcast yang mengirimkan berita secara real time, informasi yang 
mereka sampaikan akan terlambat dua hingga tiga hari. 

Misalnya, jika sesuatu terjadi di Lagoon City di titik paling timur Kerajaan, berita tidak akan 
langsung ke Vannes, tetapi mereka harus menunggu Kui yang pergi ke berbagai kota 
membawa berita. Kui kemudian akan membawa berita itu ke kota lain di mana berita itu 
akan dipindahkan ke Kui yang lain ke kota lain seperti jaringan informasi sekolah dasar 6. 
Itu adalah langkah untuk mencegah Kui dari harus melakukan jarak jauh dan diserang oleh 
binatang liar di sepanjang jalan, sehingga memutuskan kontak (berita darurat, 
bagaimanapun, tidak disampaikan oleh Kui tetapi akan diangkut oleh ksatria wyvern) . 
Untuk alasan itu, apa yang terjadi suatu hari tidak akan dikirimkan pada hari itu. 

[Berita selanjutnya adalah tentang keributan yang terjadi di pagi hari di Vannes ...] 

Setelah itu, Chris melanjutkan melaporkan peristiwa dan insiden yang terjadi di seluruh 
Kerajaan, kemudian melanjutkan dengan informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-
hari, seperti cara memasak bakpao. Akan sangat berguna untuk memasukkan ramalan 
cuaca dalam program berita, tetapi implementasinya lebih sulit. Dunia ini memiliki 
pengetahuan tentang cuaca, atau orang-orang yang dapat memprediksi cuaca dengan 
membaca pergerakan awan melalui pengalaman bertahun-tahun, tetapi karena tidak ada 
metode komunikasi cepat seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa informasi tidak 
dapat disampaikan dalam waktu sebenarnya . Ada hal-hal yang menyangkut kehidupan 
seperti topan, jadi saya bertanya-tanya apakah saya bisa melakukan sesuatu tentang itu ... 

Sementara saya berpikir, 

"Aku tidak pernah mengira siaran kerajaan bisa digunakan dengan cara ini ..." 

Tiba-tiba saya mendengar suara. Melihat ke depan, saya melihat seorang gadis muda 
dengan pakaian petualang berdiri dengan punggung menghadap kami. Rambutnya yang 
panjang, lurus, dan dikuncir keemasan berayun di punggungnya. Saya pikir itu adalah 
Liscia untuk sesaat, tetapi kuncir kudanya terikat tinggi, dan Liscia berambut pendek saat 
ini. Gadis itu memalingkan wajahnya sembilan puluh derajat ke samping dan mengalihkan 
pandangannya kepada kami. 
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"Saya ingin memperkenalkan sistem ini ke negara kami dengan segala cara. Saya akan 
melamarnya ketika saya kembali ke rumah. Tetap saja, aku bertanya-tanya bagaimana 
mereka mendapat ide setinggi ini? " 

Tanya gadis berprofil cantik itu. Apa ini tiba-tiba? Saya berpikir, tetapi kemudian Juna 
segera bangkit dan berdiri di antara saya dan gadis itu. 

"Juna?" "Berhati-hatilah" 

Kata Juna sambil berdiri untuk melindungiku. Kejutannya jelas dari suaranya. 

"... apakah dia berbahaya?" "Dia cukup terampil. Sangat menyebalkan bahwa Aisha tidak 
ada di sini. Aku ingin tahu apakah aku bisa menahannya dalam undian ... " " Seburuk itu ... " 

Gadis berkuncir kuda melihat Juna yang waspada dan tertawa kecil. 

"Tidak perlu khawatir, maksudku bukan permusuhan apa pun. Miss Lorelei, Juna " " 
Bagaimana kabarmu ...! " " Tentu saja, aku membuat kontak denganmu mengetahui siapa 
dirimu. Kami juga punya mata-mata, tahu? " 

Yang berarti dia tahu siapa aku juga. Jadi dia datang untuk melakukan kontak dengan saya 
mengetahui bahwa saya akan datang ke sini dengan menyamar. Itu salah saya karena 
menunda pendirian departemen intelijen karena takut akan personil, tapi dia bilang dia 
tidak bermaksud merugikan kita, jadi ... 

"Apakah Anda dari Kekaisaran" "Memang saya. Senang bertemu dengan Anda untuk 
pertama kalinya, Tuan Soma " 

Gadis muda itu meletakkan kepalan tangannya di dadanya ketika dia mengatakan itu dan 
menundukkan kepalanya. 

"Namaku Jeanne Euphoria, adik perempuan dari Grand Chaos Empress Maria Euphoria, 
bertanggung jawab atas semua urusan militer sebagai pengganti kakak perempuanku" 

Anggota Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang berkemah di luar diizinkan memasuki 
tembok kota ketika hari libur mereka adalah TN: Ameya-Yokochō adalah pasar terbuka di 
Bangsal Taito Tokyo, Jepang, yang terletak di sebelah Stasiun Ueno. id. wikipedia. org  wiki  
Ameya-Yokoch% C5% 8D Idola pria. Nama ini berasal dari pemain kecapi terkenal 7 di 
Earth Mythology. TN: www. google. com / search? q =% E9% 81% 93% E4% B8% AD% 
E5% 90% 88% E7% MENJADI% BD & klien = firefox-b-ab & sumber = lnms & tbm = isch & 
sa = X & ved = 
0ahUKEwjiqZ379c3OAhUESY8KHXUgHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHa
HaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHgHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHaHgggmgmg
mgmgmgmgmh saya e. iklan palsu barang-barang inferior. Seperti bakso daging tikus itu 
yang sangat marah beberapa waktu lalu ... TN: i. e. benda di mana Anda melewati selembar 
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kertas terlipat dengan pesan ke orang di meja sebelah Anda memberi tahu mereka untuk 
membagikannya kepada orang lain. TN: 
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Vol. 3 - 2.3 
Bab 2.3 Bab 2 -- Di Kota C 

larvyde 

("Bagaimana dengan penjaga kita?") ("Sisi lain memiliki penjaga mereka juga sehingga 
mereka tidak dapat bergerak") ("Benar, tidak mungkin dia datang sendiri. ... Aku akan 
menyerahkan Tomoe padamu") 

Tomoe masih mengantuk karena bangun begitu tiba-tiba. Saya meninggalkannya bersama 
Juna dan menghadap Jeanne Euphoria. Saya telah melihat laporannya. Seharusnya Grand 
Chaos Holy Maiden dan Permaisuri Maria Euphoria memiliki adik perempuan yang 
berkuasa atas militer, dan karena Maria belum menikah, adalah yang pertama dalam garis 
suksesi Imperial. Ini pasti dia. 

"Dan bisnis apa yang dimiliki nomor dua Kekaisaran di negara kita?" 

Aku dengan sengaja menaikkan nadaku. Kami tidak menandatangani Deklarasi 
Kemanusiaan, dan karena itu tidak perlu mengakui Maria sebagai pemimpin. Yang berarti 
kita adalah teman sebaya sebagai penguasa, Maria dan aku berdiri sejajar satu sama lain. 
Gadis ini adalah adik perempuan Ratu tetapi secara formal, posisinya adalah punggawa, 
jadi saya memiliki kursi yang lebih tinggi di sini. Saya khususnya tidak ingin mengudara 
terhadap pengikut saya, tetapi saya harus menjelaskan ketika menghadapi seseorang dari 
negara asing. Jeanne juga menjawab seolah-olah sikap saya wajar. 

"Tidak, aku hanya menyelinap ingin melihat bagaimana aturan Soma yang mulia, tetapi 
orang kami melaporkan kepadaku bahwa Yang Mulia akan melakukan perjalanan ke kota 
penyamaran hari ini, jadi kupikir aku harus memberikan salamku" 

Dengan kata lain, dia tidak ingin bertemu denganku. Hanya saja dia melakukan kontak 
karena liburan saya kebetulan bertepatan dengan pengintaiannya. 

"Tapi bukankah kamu cukup berani, menyelinap ke Vannes sementara itu di bawah 
pekerjaan kita" "Ada hal-hal yang tidak bisa kupercaya sampai aku melihatnya sendiri." 
Desas-desus tentang Yang Mulia Soma telah mencapai Kekaisaran, tetapi ada banyak yang 
dengan kebenaran yang meragukan. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri " 

Rumor? Saya ingin tahu apa yang mereka bicarakan tentang saya di sana. 

"Yah, ada [Penguasa yang baik hati yang memulihkan ekonomi kerajaan dari ambang 
kebangkrutan], atau [Memecahkan krisis makanan dengan memperkenalkan memasak 
bahan makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya], atau [Menurunkan gerombolan 
musuh dengan kekuatan yang tiada taranya dalam pertempuran ], dan sejenisnya " " ... yah, 
sebagian besar terlalu berlebihan " 
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Tidak satu pun dari itu adalah prestasi saya sendiri. Pekerjaan memulihkan ekonomi yang 
saya lakukan bersama para birokrat, dan mengumpulkan bahan makanan adalah 
perbuatan Ponco. Sedangkan untuk perang, saya hanya memindahkan tentara sementara 
pertempuran langsung diserahkan sepenuhnya kepada orang lain. Jadi yang saya lakukan 
pada akhirnya adalah "meninggalkan barang-barang kepada orang-orang yang bisa. " 

"Ah, dan ada juga desas-desus bahwa kamu [seorang pencinta nafsu tak tertandingi]" 
"Whoa, tunggu di sana!" 

Siapa yang kau panggil lecher !? 

"Bagaimana rumor itu terjadi !?" 

Iklan "Yah, mereka mengatakan bahwa [meski bertunangan dengan putri cantik dari Raja 
sebelumnya, kamu mengumpulkan gadis-gadis cantik dari seluruh negeri untuk memilih 
selirmu]. Nona Juna di sana, bukankah dia selir yang kau pilih? " " Itu salah paham! " Dia 
mungkin berbicara tentang Grand Prix Elfrieden Bishoujo yang kulakukan saat 
mengumpulkan orang. Hanya saja ketika saya mengatakan saya tidak keberatan dengan 
bakat apa pun yang mereka miliki, bidang Warfare, Beauty, dan Public Entertainment 
memiliki aliran pelamar yang sangat besar sehingga saya menjadikan mereka dalam 
kompetisi gaya turnamen. Project Lorelei bahkan belum terselesaikan pada masa itu. Yang 
mengingatkan saya, ada desas-desus bahwa [Kompetisi kecantikan adalah untuk memilih 
gundik untuk Raja], dan para bangsawan akan datang dan meminta kerabat mereka masuk. 
Saya kira itulah yang akan terlihat dari luar, ya. 

"Selir-c ... aku memang tahu ada desas-desus tentang itu, tetapi ..." kata Juna dengan wajah 
merah. S, serius? Sial, aku tidak bisa menahan ini. Meskipun aku sudah berusaha mati-
matian sejak mahkota itu diserahkan kepadaku bahwa aku bahkan tidak punya waktu 
untuk bersosialisasi dengan Liscia secara memadai ... Atau lebih tepatnya, ini mungkin 
sudah terlambat tapi hubungan Liecia dan hubunganku terbang dengan pabrik rumor ya 

"Humm ... kalau rumor itu tidak benar, maka kurasa aku tidak bisa memainkan kartu itu," 
gumam Jeanne dengan ekspresi khawatir. 

"Kartu?" "Tidak ada, hanya saja jika Anda benar-benar bandot Raja, maka saya berpikir 
untuk memiliki Anda menyerah dengan memiliki Suster Elder mengatakan silakan 1" "Apa 
yang Anda membuat Imperial Kudus Maiden lakukan!" "Tapi tidak seorang sebutan, seperti 
Perawan Suci, membuat indera lelaki Anda tergelitik? " " Yah, itu bisa dimengerti, saya rasa 
" 

[Imperial Holy Maiden Maria] sepertinya tidak akan keluar dari tempatnya sebagai judul 
game porno. Meskipun dalam kasus itu, mereka akan menukar kata 'suci' dengan 'seks' 2, 
dan jika Anda bertanya kepada saya, saya pikir ada lebih banyak dari mereka yang 
memakai nama Jeanne daripada Maria tapi ... hei, tidak apa-apa ! 
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"Sebuah permohonan, ya ...? Apakah Lorelei membuat perasaanmu juga tergelitik? " " 
Mengapa kamu juga bergabung, Juna !? " " Ah, tidak ... tidak bermaksud untuk ... " " Ha ha 
ha, kau pria yang jauh lebih menarik daripada yang kuharapkan, yang mulia" 

Pertukaran itu ditertawakan oleh Jeanne. 

"... Tapi aku tidak bermaksud untuk menjadi lucu" "Omong kosong, itu baik untuk stabilitas 
bangsa jika Raja dan pengikut-pengikutnya cocok, kan? Kami tidak bisa melakukan itu, 
Anda tahu " " ... Kekaisaran tidak seperti ini? " " Kami memiliki wilayah yang sangat luas, 
dan otoritas Ratu juga hebat. Kakak perempuan tua dihormati sebagai Perawan Suci, 
hampir disembah, jadi hanya keluarga yang ia miliki sehingga ia bisa mengobrol santai. 
Terlebih lagi, dia mencoba untuk serius memainkan perannya sebagai Permaisuri, jadi dia 
mencoba untuk memperlakukan semua orang sama-sama " 

Jeanne mengangkat bahu dan memandang ke arah alun-alun. 

"Masalah kita kali ini terkait dengan itu juga. Kita harus mengulurkan tangan kepada 
Amidonia yang mengabaikan Deklarasi Kemanusiaan, meskipun kita tidak mendapatkan 
apa-apa darinya. " " ... Sebagai adik perempuan Maria yang idealis, kau cukup realistis, 
bukan? " " Kakak perempuan itu seorang pemimpi, jadi adik perempuan itu harus memiliki 
kakinya dengan kuat di tanah " 

Jeanne tersenyum ketika mengatakan itu. Saya yakin, cara berpikir Jeanne lebih dekat 
dengan saya dibandingkan dengan Maria. Seseorang yang tidak memiliki cita-cita luhur, 
tetapi seseorang yang berurusan dengan kenyataan. Aku senang Jeanne bukan Permaisuri, 
pikirku. Dia tidak akan dengan keras kepala berpegang pada wilayah, tetapi membaginya, 
menjaga yang baik untuk dirinya sendiri. Saya tahu saya akan melakukan hal seperti itu. 

"Ngomong-ngomong," kata Jeanne menunjuk ke arah gambar Chris yang terpantul di langit. 

"Sungguh menakjubkan bagaimana Anda menggunakan Siaran Kerajaan. Mengurangi 
kecemasan masyarakat dengan mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Anda tidak 
keberatan jika kami mencobanya di negara kami, bukan? " " ... menjadi tamuku " 

Ini hal yang sederhana untuk dilakukan jika seseorang ingin melakukannya. Tidak ada 
gunanya mengatakan tidak. 

"Terima kasih banyak . Bagaimana Anda mendapatkan ide yang begitu canggih? " " Mahir, 
ya? Hanya saja itu biasa di dunia tempat saya berasal. " " Dunia asalmu ... bukan? " 

Senyum menghilang dari wajah Jeanne saat dia mengatakan itu. Dia menegakkan dirinya 
lagi dan membungkuk. Dia membungkuk sampai pinggulnya membentuk sudut yang benar. 
Dia membungkuk begitu dalam sehingga saya pikir dia akan melakukan kowtow jika 
mereka punya kebiasaan. Kehancuran yang tiba-tiba membuat saya merasa sedih " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"A, tiba-tiba apa ini?" "Kami melakukan sesuatu yang tidak dapat diampuni bagimu. Tolong 
izinkan saya untuk meminta maaf di sini menggantikan saudara perempuan saya. " " Maaf? 
" 

Jeanne tersenyum pahit saat dia mengangkat wajahnya. 

"Pahlawan yang memanggil. Alasan Kerajaan Elfrieden memanggilmu ke dunia ini adalah 
karena tekanan kami. Saudariku dengan tulus menyesal telah mencopotmu dari rumahmu 
dan memanggilmu ke dunia ini meskipun kau tidak melakukan kesalahan pada kami " 

Jeanne menundukkan kepalanya lagi. Aah ... itu tentang itu. 

"Angkat kepalamu, Jeanne Euphoria. Apa yang lalu sudah lewat " 

"Tapi ..." "Yah, pada awalnya aku marah, aku bekerja sangat keras sehingga aku tidak 
diserahkan ke Kekaisaran" Tapi ketika aku dengan tenang memikirkannya, tidak ada alasan 
bagi Kekaisaran untuk memanggil seorang pahlawan. Saya pikir mereka ingin saya 
bergabung dengan perang anti-Iblis di awal, tetapi bagian depan perang saat ini menemui 
jalan buntu tetapi stabil. Tidak seperti Kerajaan yang hampir bangkrut, Kekaisaran tidak 
membutuhkan pahlawan. Untuk memulainya, bahkan Kerajaan pun tidak percaya itu bisa 
memanggil pahlawan, jadi Kekaisaran juga tidak akan mengandalkannya. 

Juga, pahlawan yang dipanggil adalah aku. Memanggil seorang pahlawan dengan kekuatan 
sihir yang sebanding dengan senjata pemusnah massal, atau mampu menggunakan pedang 
dan baju besi tidak seperti yang lain adalah satu hal, tapi aku hanya memiliki kekuatan 
yang akan sedikit berguna ketika mengelola sesuatu. Bahkan Kekaisaran pun tidak 
membutuhkan itu. Jadi alasan Kekaisaran dengan sengaja mencari pahlawan seperti itu 
adalah ... 

"Itu adalah Kekaisaran yang mempertimbangkan dengan caranya sendiri, kan?" "......" 
"Kerajaan itu di ambang kebangkrutan waktu itu karena masalah makanan dan 
kemerosotan ekonomi. Mereka tidak bisa mengirimkan uang untuk dukungan perang. 
Tetapi karena Deklarasi Kemanusiaan mencakup klausul 'untuk negara-negara yang jauh 
dari Wilayah Raja Iblis untuk mendukung benteng yang merupakan negara-negara di dekat 
Wilayah', Kekaisaran harus mengumpulkan, atau negara-negara pendukung tidak akan 
puas. Karena itu kamu mengizinkan Kerajaan untuk menunjukkan dukungan dengan 
menyerahkan sang pahlawan " " Tunggu sebentar, Kerajaan itu tidak menandatangani 
Deklarasi Kemanusiaan, kan? Tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar uang 
dukungan, kan? " 

Juna bertanya padaku, tapi aku menggelengkan kepala. 

"Sebenarnya, kami telah menuai manfaat dari Deklarasi yang didirikan Kekaisaran. Jika kita 
mengatakan kita tidak memiliki kewajiban hanya karena kita adalah pihak yang tidak 
menandatangani, kita akan berakhir menderita pukulan balasan dari negara-negara yang 
menandatangani. Negara-negara seperti Amidonia akan menggunakannya sebagai alasan 
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untuk membangun pasukan dan menyerang Kerajaan. Mereka bahkan mungkin 
mendapatkan Kekaisaran untuk mengambil alih komando " 

Karena perang saat ini hanya berperang melawan Amidonia saja, kami dapat 
menyelesaikannya. Ya, setiap bangsa akan menghadapi masalah mereka, tetapi jika bangsa 
Amidonia bersekutu dengan Zem dan Torgis dan beberapa negara timur, dan menyuruh 
tentara Kekaisaran menambah jumlah mereka, Kerajaan akan berakhir dalam sekejap 
mata. 

"Kekaisaran, yang ingin semua umat manusia bersatu melawan iblis ingin mencegahnya 
dengan cara apa pun. Itu sebabnya mereka bahkan mengumpulkan uang dukungan dari 
negara-negara yang tidak menandatangani dan mengizinkan kambing hitam ke negara-
negara yang tidak dapat membayar. Untuk menenangkan negara-negara penandatangan, 
bukan? Untuk Kerajaan, kambing hitam itu adalah pahlawan. " " ... Aku benar-benar tidak 
punya kata-kata untuk menawarkanmu. " " Terus terang, kau akan meminta beberapa 
harta bersejarah yang berharga jika pemanggilan pahlawan gagal, bukan? " " Kau benar . 
Terlebih lagi, Anda bahkan merencanakan untuk mengumpulkan uang dukungan perang 
untuk kami. Kami sangat berterima kasih dan sekaligus malu pada diri sendiri " 

Jeanne tampak sedih ketika mengatakan itu. Aku menghela nafas. 

"Seperti yang aku katakan, masa lalu sudah lewat. Saya tidak lagi memiliki dendam 
terhadap Anda sekarang. Bukannya aku tidak punya keterikatan dengan dunia lain, tapi ... 
ada orang di sini yang ingin aku lindungi " 

Tidak ada seorang pun di dunia lain yang menungguku pulang, tetapi ada orang yang 
melakukannya. Setiap kali saya datang ke kastil dan berkata "Saya pulang," Liscia dan Aisha 
akan menyambut saya dengan mengatakan "selamat datang kembali". Sama seperti 
keluarga. Untuk seseorang yang tahu rasa sakit kesepian, itu adalah sesuatu yang saya 
tidak ingin kehilangan lagi. 

"Yah, aku menemukan keluarga untuk dilindungi di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir. 
Jika Anda masih mengkhawatirkannya, bagaimana kalau mengenali Vannes sebagai milik 
kita? " 

Setelah aku mengatakan itu, Jeanne diam-diam menggelengkan kepalanya. 

"... sayangnya, aku juga punya keluarga yang harus aku lindungi" "Begitu... maka tidak ada 
pilihan lain selain bernegosiasi, kan?" "Ya. Tolong lembutkan saya ketika saatnya tiba " 

Setelah selesai, Jeanne dengan tajam berbalik dan menghilang ke kerumunan. Juna 
mengatakan bahwa kehadiran para penjaga yang berseberangan juga menghilang. Dia 
benar-benar datang untuk menyapa. Dia datang dan pergi dengan tiba-tiba. 

"Jeanne Euphoria ... adik perempuan realis yang mendukung idealis Holy Maiden" 
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Jika itu hanya Putra Mahkota Julius dari Amidonia, saya akan yakin saya bisa 
membimbingnya, tetapi dengan Jeanne sebagai agen, saya tidak berpikir saya bisa 
menemukan titik lemah. Saya takut jika saya menggunakan rencana setengah matang dan 
dia melihatnya, dia mungkin malah menggunakannya untuk melawan saya. Astaga ... 
sepertinya aku bertarung sendiri di sini, dia musuh yang lebih buruk daripada Ecksel 
dalam beberapa hal. 

◇ ◇ ◇ 

Kembali di kastil, aku mengambil hadiah untuk Liscia dan Aisha. Liscia pergi dan 
mengenakan choker kulit biru bertatahkan foil perak. Dia meletakkan tangannya di jepitan 
emas berbentuk phoenix dan tersenyum puas. 

"Terima kasih banyak Soma. Saya akan menghargai ini " 

Melihat Liscia tersenyum dengan sedikit tanda malu, aku terpesona. Ya, aku senang dia 
menyukainya. Saya senang saya membelinya untuknya. Tetapi di sisi lain, Aisha ... 

"AAAAAAAH Yang Mulia! Saya sangat senang Anda bahkan membawakan saya oleh-oleh! 
Saya sedih ketika Anda pergi dan meninggalkan saya tetapi sekarang saya merasa seperti 
saya bisa terbang ke langit! " " G, bagus untukmu ... Aisha " " Ya, rindu Juna! Saya akan 
memperhalus kewanitaan saya dengan lipstik ini! Maka aku selalu bisa selalu berada di sisi 
Yang Mulia ... huhuhuhuhu " " D, lakukan yang terbaik ... " 

... itu, adalah apa yang dia katakan. Sedikit terlalu senang, jika Anda bertanya kepada saya. 
Dia memancarkan aura sangat bahagia sehingga bahkan Juna (yang menambahkan jepit 
rambut dengan cara) yang dia berbicara untuk menggulung kembali. Jika Aisha bukan Elf 
Kegelapan dan serigala mistik seperti Tomoe, ekornya akan bergoyang-goyang sekarang. 
Melihat Aisha, Liscia yang masih memegangi kalungnya berkata dengan heran: 

"Apa menurutmu kerah tidak cocok untuknya?" "... tidak ada komentar" 

TN: i. e. tolong lakukan padaku TN: Suci (聖) dan jenis kelamin (性) keduanya diucapkan 

sei. 
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Vol. 3 - 3.1 
Bab 3.1 Arc Pascaperang 

Bab 3: Negosiasi A Ada tempat latihan di dalam Kastil Van. Di ruang terbuka itu, yang mirip 
dengan rentang memanah Jepang, aku menghadapi Aisha yang lengkap. Aisha lapis baja 
merah memamerkan pedangnya yang besar [1] ke arahku, sementara yang menentangnya 
adalah aku dan lima boneka Musashi Boy-kun berukuran sedang (berada di tengah-tengah 
antara ukuran kecil, itu sebesar boneka mainan) , dan ukuran besar, itu sebesar manusia). 
「Lalu ...... Aku akan pindah, Yang Mulia!」 (Aisha) 「Ayo, Aisha!」 (Souma) Wasit, Liscia di 

sudut pandang saya, mengangkat tangannya. Pada saat itu, pedang besar Aisha menebas. 
Dalam sekejap, gelombang kejut terlihat terbang ke arahku. Saya kemudian memindahkan 
Musashi Boy-kun (dilengkapi dengan Perisai di kedua tangannya) ke depan dan 
menguatkan perisai. Ketika gelombang kejut menghantam, itu menghasilkan suara 
benturan keras, tetapi Musashi Boy-kun A (Perisai Ganda) entah bagaimana berhasil 
menahan diri. 「Ini belum berakhir!」 (Aisha) Namun, tanpa sedikitpun merasa lega, Aisha 

mengarahkan pedang besarnya ke arah saya dan meletakkan pedang di sampingnya, 
sebelum menusukkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Meskipun demikian, Musashi 
Boy-kun A menumpuk perisainya untuk berjaga-jaga terhadap serangan ini, serangan 
seperti domba jantan itu menembus baik perisai yang bertumpuk maupun Musashi Boy-
kun. (Sejujurnya ...... Itu menembus dua perisai besar ......) (Souma) Aku terkejut oleh 
kekuatan yang tidak masuk akal, tapi saat ini, kaki Aisha terhenti. Dengan menggunakan 
kesempatan ini, saya mengirim Musashi Boy-kun B (Pedang Ganda) dan Musashi Boy-kun C 
(Tombak) dari kedua sayapnya dan menyerang dari kanan dan kiri pada saat yang 
bersamaan. Tapi Aisha menikam pedang besar, yang telah menembus Musashi Boy-kun A 
ke tanah, dan kemudian, seolah-olah menggunakan pedang besar sebagai poros, dia 
melakukan roda berguling dan menghindari serangan dengan menggerakkan tubuhnya ke 
udara. Aisha berakhir dalam posisi yang mirip dengan handstand dengan menggunakan 
pedang besar. 「Di sana, 【Shooting Presisi】!」 (Souma) Musashi Boy-kun D dan E (Bow) 

yang tersisa membidik dan menembak Aisha, yang kakinya telah meninggalkan tanah dan 
tidak bisa bergerak. Dua panah dengan cepat terbang menuju Aisha. "Naif! 」(Aisha) Di 

atas pedang besar yang ditikam, Aisha memutar kakinya dan melakukan sesuatu seperti 
tendangan bangsal lokomotif capoera handstand (saya tidak tahu nama yang tepat) [2] dan 
kemudian menendang kedua panah. Kemudian, dia turun dan segera mengeluarkan 
sesuatu dari dalam sakunya sebelum menjentikkannya ke arahku dengan ibu jarinya. 「

Tidak ...... cara ...」 (Souma) Ada suara 'pacch' dari dahi saya, jadi saya sangat terkejut. Di 

tengah dahiku, ada sepotong tanah liat seukuran sepuluh yen. Jika mungkin, ini adalah 
pisau atau batu dari katapel, maka mungkin aku sudah mati. Yah, karena itu hanya 
pertandingan "latihan", aku tidak akan mati, tapi seperti yang diharapkan, menyedihkan 
untuk dikalahkan secara sepihak ........ Aku kemudian duduk di tempat. 「Ah, sungguh ...... 

aku bahkan tidak bisa bertarung dengan baik.」 (Souma)) I-itu ...... 」(Aisha)「 Aisha, Saya 

pikir ini penting untuk analisis pertempuran, jadi katakan saja dengan jujur. 」(Liscia) 

Liscia menghentikan Aisha, yang dengan tergesa-gesa mendekati saya, dan, seperti apa 
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yang Liscia katakan, saya saat ini memverifikasi kemampuan pertempuran saya. 「Seperti 

apa yang dikatakan Liscia. Bicaralah dengan jujur. 」(Souma)「 T-lalu ...... Bagaimana saya 

harus mengatakan ini, saya tidak merasa kesulitan menghadapi 'Pesta' boneka. Tapi saya 
pikir sebelumnya 『Tiap orang membawa pedang di kedua tangan dan gerombolan』 

taktik lebih sulit untuk dihadapi. 」(Aisha)「 Ah, 『Pikmin Tactic』 [3] ...... Tapi kemudian, 

bukankah kamu hanya meledakkan mereka semua pergi bersama? 」(Souma)「 Jadi 

dengan kata lain, itu di bawah standar. 」(Liscia)「 Uuu. 」(Aisha) Aku menundukkan 

kepalaku ketika Liscia menunjukkan ini. Karena Taktik Pikmin tidak efektif, maka kali ini, 
saya mencoba menggunakan taktik kombinasi yang digunakan oleh pihak petualang, Iklan 
Aisha mengatakan ini dengan singkat. Juga, daripada "tidak mungkin", itu "sulit", jadi 
standar "di atas norma" Aisha benar-benar jelas ...... 「Bahkan jika Anda menyebutkan 

seorang penyihir. Saya tidak bisa menggunakan sihir unsur atau sihir pendukung ...... 」

(Souma) Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang saya, bahkan jika『 boneka Poltergeist 

』yang saya kendalikan bisa menggunakan 【Whirlwind Slash】 atau 【Precision Shooting

】, mereka tidak bisa menggunakan sihir untuk menempatkan efek unsur pada senjata 

mereka atau untuk menembakkan api atau es. 「Saya ingin tahu apakah Anda dapat belajar 

bagaimana menggunakannya dari sesuatu seperti akademi sihir?」 (Souma) 「Tidak 

mungkin. Saya belum pernah mendengar pengguna Atribut Gelap yang dapat 
menggunakan sihir dari atribut lain. 」(Liscia) Liscia segera memveto itu. Menurutnya, 

empat atribut hebat: Api, Air, Bumi, dan Angin, menciptakan fenomena dengan 
memanipulasi mana di udara, sementara atribut Light ikut campur dengan mana di dalam 
tubuh untuk meningkatkan tingkat penyembuhan atau untuk meningkatkan tubuh. Namun, 
atribut Gelap tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Dengan kata lain, tidak 
peduli seberapa banyak aku belajar atau belajar, aku tidak akan menjadi Penyihir atau 
Penyembuh ...... Bagaimana aku harus mengatakan ini? Ini mengecewakan. Aku 
menjatuhkan pundakku dan Liscia mulai berbicara dengan ekspresi terkejut. "Apa yang kau 
bicarakan? Atribut gelap jarang terjadi, Anda tahu? Bahkan sampai sekarang, saya hanya 
melihat tiga orang yang memilikinya. 」(Liscia)「 Tiga orang? Ini aku dan Tomoe, kan? ...... 

Siapa yang satunya? 」(Souma)「 Ini ibuku. Tapi dia tidak pernah memberitahuku apa 

kekuatannya. 」(Liscia) Benarkah ...... Ratu sebelumnya, kan? Saya bertemu dengannya 

sedikit ketika saya dipanggil. Saya yakin hak untuk menggantikan takhta itu awalnya milik 
Ratu sebelumnya (dengan tegas, Ratu sebelumnya) [5] dan bahwa Ratu baru saja 
mempercayakan pemerintahan kerajaan kepada suaminya, Raja Albert sebelumnya? Dia 
bersembunyi di balik bayang-bayang Raja, jadi aku tidak benar-benar mengingatnya, tetapi 
setiap kali aku melihatnya, dia selalu tersenyum, jadi aku merasa bahwa dia adalah orang 
yang baik. 「Namun, sepertinya kekuatanku tidak cukup untuk melindungi diriku sendiri 

......」 (Souma) 「Tolonglah lega, Yang Mulia! Saya akan selalu menjaga hidup Yang Mulia 

sepanjang waktu! 」(Aisha) Aisha memukul dadanya dengan kepulan. Di depan 

keandalannya, saya merasa sedih. 「Seorang pahlawan yang dilindungi oleh seorang gadis, 

seperti yang diharapkan, tidak keren ......」 (Souma) 「Apa yang kamu katakan sekarang? 

Souma belum seperti pahlawan sejak awal, Anda tahu. 」(Liscia) Liscia menebas saya 

dengan satu pukulan. Saya setuju dengan dia ...... Tapi bisakah dia tidak menggunakan 
ekspresi kasar dan tidak langsung seperti itu? [6] Sementara saya memikirkan ini, 「
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Bukankah itu cara Souma untuk mempercayakan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan 
kepada orang yang bisa? Karena Anda tidak bisa melakukannya dengan kekuatan Anda 
sendiri, maka kami akan menjadi orang yang akan selalu melindungi Anda. 」(Liscia) Liscia 

mengatakan ini sambil memerah. Aisha juga mengikutinya. 「Seperti apa yang dikatakan 

sang Putri! Yang Mulia adalah orang yang telah melindungi negara tempat kami tinggal, jadi 
tolong biarkan kami melindungi keselamatan Yang Mulia! 」(Liscia)「 ...... Begitu. 」

(Souma) Untuk memiliki dua gadis cantik mengatakan ini padaku, meskipun itu adalah 
Menyedihkan, aku juga senang. Aku adalah Pahlawan lemah (?), Tapi aku akan melindungi 
para gadis dengan caraku sendiri ...... Tidak, aku ingin melindungi mereka. Itu dari bagian 
terdalam hatiku. 「Yang Mulia.」 (Juna) Ketika saya menoleh pada panggilan tiba-tiba, Aku 

melihat Juna-san dengan seragam Marinirnya membungkuk dengan tangan di dadanya. 「

Hakuya-dono sedang mencari Anda, dia ingin berbicara tentang perencanaan kota.」 

(Juna) 「Saya mengerti. Saya akan pergi untuk menemuinya sekarang. 」(Souma) Saya 

berdiri dan membersihkan kotoran. Saya meminta para prajurit untuk merapikan tempat 
latihan, ketika saya dan para gadis menuju kantor urusan pemerintahan. Saya akan 
melakukan apa yang bisa saya lakukan. ◇ ◇ ◇ 

Ketika kami tiba di kantor urusan pemerintahan, Hakuya dan Ludwin sudah menunggu di 
dalam. Saya duduk di meja, sementara Liscia, yang telah berada di posisi sekretaris sejak 
beberapa waktu yang lalu, dan Juna-san, yang juga di posisi sekretaris karena kekurangan 
tenaga kerja, duduk di kedua sisi saya. Aisha berdiri dekat dengan pintu dengan sikap 
pengawalnya. Baru-baru ini, ini telah menjadi formasi standar untuk ruangan ini. Setelah 
memastikan bahwa semua orang dalam posisi, Hakuya kemudian menunjukkan peta 
perencanaan kota Van yang telah disiapkannya di atas meja. 「Silakan lihat skema 

perencanaan kota.」 (Hakuya) Seperti apa yang dia sarankan, saya melihat peta. Ada empat 

jalan raya untuk setiap titik mata angin dari Duke's Castle di pusat menuju dinding luar 
persegi, lalu, jalan kecil bercabang tegak lurus dari jalan utama, yang membuat peta terlihat 
seperti papan Go [7]. Seolah-olah saya melihat peta Nara Kuno dan Kyoto Kuno yang 
digambarkan dalam buku teks sejarah. [8] Perempat bangsawan akan terintegrasi di 
bagian timur laut, sedangkan bengkel akan berada di bagian barat daya. Fasilitas, seperti 
stasiun militer garnisun, tersebar dengan cara yang sangat efisien di muka bumi. Aku 
menghela nafas sambil meletakkan daguku di tangan. 「...... Hakuya.」 (Souma) 「Ya, Yang 

Mulia.」 (Hakuya) 「Ini berlebihan.」 (Souma) Bagaimanapun, ini adalah perencanaan 

kota yang benar-benar mempertimbangkan efisiensi dengan pertimbangan serius. "Ane-
san-rokkaku-tako-nishiki" ...... [9] Mengapa kamu mengubah jalanan menjadi mantra 
misterius yang tidak dapat diterima? Di tempat pertama, untuk rekonstruksi skala besar, 
bukankah akan lebih cepat jika kita hanya membakar seluruh kota? Apakah saya perlu 
menjadi kaisar Nero? [10] 「Saya minta maaf. Setelah melihat perencanaan kota yang 

berantakan itu, aku tiba-tiba memiliki dorongan untuk membuatnya lebih efisien ...... 」

(Hakuya) Mungkin Hakuya mengerti hal ini, jadi dia membuat senyum masam ketika dia 
menunjuk ke jalan utama. 「Namun, untuk penanggulangan kebakaran, penting untuk 

menetapkan batas. Jadi membangun jalan-jalan utama ini perlu. 」「 Sepertinya begitu. 

Namun, saya ingin mencerminkan kehendak orang-orang yang tinggal di bagian lain. Saya 
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ingin mereka berpikir tentang seperti apa kota yang mereka inginkan dan apa yang mereka 
pikirkan tentang orang lain yang tinggal bersama mereka. Jika kita memutuskan apa saja di 
sini, maka itu bisa memicu pemberontakan. 」(Souma)「 Untuk berjaga-jaga, saya telah 

memanggil beberapa arsitek yang tinggal di kota ini, tapi ...... Meminta pendapat orang-
orang di kota ini? Tetapi dengan suasana saat ini, hasilnya adalah beberapa seni avant-
garde ...... 」(Hakuya)「 Kota yang artistik, ya? ...... Itu terdengar menarik jika itu benar-

benar masalahnya. 」(Souma) Mungkin ide yang bagus untuk juga membangun galeri seni 

dan museum ...... Apa itu? Karena ada pasar terbuka seperti Ameyoko [11], saya merasa 
bahwa Van secara bertahap akan berubah menjadi Ueno. Jika itu masalahnya, maka mari 
kita juga membangun Kebun Binatang [12]. Jika kita meminjam kekuatan Tomoe-chan, 
maka akan mudah untuk mewujudkannya, karena Pongos (kera gunung) dapat dengan 
cepat membangunnya. Namun, Hakuya menggelengkan kepalanya. 「Van akan menjadi 

kota garis depan melawan Amidonia. Pada titik waktu ini, tidak mungkin untuk 
menciptakan kota yang menyenangkan. 」(Hakuya)「 ...... Ah, itu benar. 」(Souma) 

Bagaimanapun, Anda tidak bisa berharap banyak untuk kemampuan pertahanan Kota Seni. 
Saya ingin dengan cepat mengubahnya menjadi kota yang dapat Anda ubah sesuai 
keinginan. Saya kemudian melihat arah Ludwin. 「Bagaimana kondisi pekerjaan saat ini 

untuk membangun jaringan transportasi?」 (Souma) 「Ya, Yang Mulia. Saat ini, Pengawal 

Raja Angkatan Darat Kerajaan dan Angkatan Darat telah mengerahkan seluruh upaya 
mereka dan telah menghubungkan Van ke jalan raya yang mengarah ke wilayah Kerajaan. 
Selain itu, kami telah menyelesaikan menghubungkan jalan ke desa-desa di sekitar Van 
yang berada di bawah kepemilikan kami saat ini. Kami juga telah membangun delapan 
jembatan di atas sungai, tapi ...... 」(Ludwin)「 Tapi? 」(Souma) saya bertanya kepada 

Ludwin, yang tampaknya ragu-ragu dan kemudian, sambil menunjukkan ekspresi yang 
tidak mengerti, dia bertanya. 「Saat ini, saya tidak mengerti apa arti membangun jaringan 

transportasi. Tentu saja, saya mengerti bahwa perlu membangun jalan untuk jalur suplai. 
Namun, saat ini Kekaisaran tidak mengakui kepemilikan Van, jadi jika kita membangun 
jalan dan jembatan, bukankah itu hanya usaha yang tidak berharga ketika diserahkan 
kembali? 」(Ludwin)「 Dia benar ...... Kekaisaran, tentu saja , akan menuntut kembalinya 

Van. Ini juga akan mengganggu jika Julius menggunakan jembatan yang kami bangun. 」

(Liscia) Liscia juga membuat ekspresi termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan 

terjadi.」 (Hakuya) 「Ya. Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya 

bersama. 「Dengan segala hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang 

yang memiliki kepribadian semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki 

kebanggaan yang tinggi, sehingga ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggunakan 
jembatan yang telah dibangun olehnya musuh. 」(Juna) Saya mengerti bahwa perlu 

membangun jalan untuk jalur suplai. Namun, saat ini Kekaisaran tidak mengakui 
kepemilikan Van, jadi jika kita membangun jalan dan jembatan, bukankah itu hanya usaha 
yang tidak berharga ketika diserahkan kembali? 」(Ludwin)「 Dia benar ...... Kekaisaran, 

tentu saja , akan menuntut kembalinya Van. Ini juga akan mengganggu jika Julius 
menggunakan jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) Liscia juga membuat ekspresi 

termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 (Hakuya) 「Ya. Tidak terjadi. 」

(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya bersama. 「Dengan segala hormat, Pangeran 
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Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian semacam itu.」 

(Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan yang tinggi, sehingga ia tidak 

akan melakukan sesuatu seperti menggunakan jembatan yang telah dibangun olehnya 
musuh. 」(Juna) Saya mengerti bahwa perlu membangun jalan untuk jalur suplai. Namun, 

saat ini Kekaisaran tidak mengakui kepemilikan Van, jadi jika kita membangun jalan dan 
jembatan, bukankah itu hanya usaha yang tidak berharga ketika diserahkan kembali? 」

(Ludwin)「 Dia benar ...... Kekaisaran, tentu saja , akan menuntut kembalinya Van. Ini juga 

akan mengganggu jika Julius menggunakan jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) Liscia 

juga membuat ekspresi termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 (Hakuya) 

「Ya. Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya bersama. 「Dengan segala 

hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian 
semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan yang tinggi, 

sehingga ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggunakan jembatan yang telah 
dibangun olehnya musuh. 」(Juna) saat ini Kekaisaran tidak mengakui kepemilikan Van, 

jadi jika kita membangun jalan dan jembatan, bukankah itu hanya upaya yang tidak 
berharga ketika diserahkan kembali? 」(Ludwin)「 Dia benar ...... Kekaisaran, tentu saja, 

akankah menuntut kembalinya Van. Ini juga akan mengganggu jika Julius menggunakan 
jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) Liscia juga membuat ekspresi termenung. Namun, 

「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 (Hakuya) 「Ya. Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan 

Juna-san menolaknya bersama. 「Dengan segala hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius 

bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya 

mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan yang tinggi, sehingga ia tidak akan melakukan 
sesuatu seperti menggunakan jembatan yang telah dibangun olehnya musuh. 」(Juna) saat 

ini Kekaisaran tidak mengakui kepemilikan Van, jadi jika kita membangun jalan dan 
jembatan, bukankah itu hanya upaya yang tidak berharga ketika diserahkan kembali? 」

(Ludwin)「 Dia benar ...... Kekaisaran, tentu saja, akankah menuntut kembalinya Van. Ini 

juga akan mengganggu jika Julius menggunakan jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) 

Liscia juga membuat ekspresi termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 

(Hakuya) 「Ya. Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya bersama. 「

Dengan segala hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang yang memiliki 
kepribadian semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan 

yang tinggi, sehingga ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggunakan jembatan yang 
telah dibangun olehnya musuh. 」(Juna) tentu saja, akan menuntut Van kembali. Ini juga 

akan mengganggu jika Julius menggunakan jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) Liscia 

juga membuat ekspresi termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 (Hakuya) 

「Ya. Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya bersama. 「Dengan segala 

hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian 
semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan yang tinggi, 

sehingga ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggunakan jembatan yang telah 
dibangun olehnya musuh. 」(Juna) tentu saja, akan menuntut Van kembali. Ini juga akan 

mengganggu jika Julius menggunakan jembatan yang kami bangun. 」(Liscia) Liscia juga 

membuat ekspresi termenung. Namun, 「Mungkin itu tidak akan terjadi.」 (Hakuya) 「Ya. 
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Tidak terjadi. 」(Juna) Hakuya dan Juna-san menolaknya bersama. 「Dengan segala 

hormat, Pangeran Julius Pangeran Julius bukanlah seseorang yang memiliki kepribadian 
semacam itu.」 (Hakuya) 「Saya mendengar bahwa ia memiliki kebanggaan yang tinggi, 

sehingga ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggunakan jembatan yang telah 
dibangun olehnya musuh. 」(Juna) 

「Hummm ...... Jika itu aku, bahkan jika itu milik Amidonia, selama itu bisa digunakan, aku 

akan menggunakannya.」 (Souma) Sebagai contoh, jenderal perempuan bersuara bersuara 

itu. Sejak hari itu, Margarita Wanda telah melakukan yang terbaik sebagai pembawa acara 
kontes menyanyi. Di negara ini, di mana seorang wanita dipandang rendah oleh pria, 
seorang wanita yang bisa berbicara terus terang kepada para partisipan pria sangat 
berharga. Dia juga kuat, sehingga pria setengah hati tidak akan menentangnya. Nah, 
kesampingkan itu. 「Jika dia memiliki harga diri yang tinggi, maka akankah kita mencoba 

melakukan sesuatu untuk melecehkannya?」 (Souma) 「Mengganggu dia?」 (Liscia) 「

Kami akan memberikan nama ke jembatan. Ada delapan, bukan? Kemudian Jembatan 
Souma, Jembatan Liscia, Jembatan Albert, Jembatan Hakuya, Jembatan Ludwin, Jembatan 
Poncho-Ishidzuka, Jembatan Aisha dan Jembatan Juna. Mengukir masing-masing nama ini 
di atas pagar jembatan masing-masing. Bahkan jika mereka berpindah tangan, kita masih 
bisa menekankan kontribusi Kerajaan Elfrieden. Dalam hal ini, bukankah Julius ingin 
menghancurkan mereka? 」(Souma)「 Souma ...... Anda benar-benar mengambil tindakan 

kotor seperti itu dengan mudah ... 」(Liscia) Liscia menjawab dengan setengah mengagumi 

setengah nada kagum, tetapi karena tidak ada keberatan, rencana ini akan diterima. 
Kebetulan, saya meminta jembatan itu hanya cukup kuat, karena akan baik-baik saja jika 
jembatan hancur. Saya juga menegaskan bahwa mereka tidak menghiasi jembatan. Setelah 
melihat Hakuya dan Ludwin pergi untuk melaksanakan rencana yang telah kami putuskan 
sekarang, Liscia menghela nafas. 「Seperti yang diharapkan, sulit karena Kekaisaran 

mempertahankan permintaan mereka untuk kembali Van?」 (Liscia) 「Ya ...... Mereka tidak 

punya niat untuk mengubah kebijakan dasar mereka, tetapi jika Sister Princess [13] adalah 
musuh kita, itu akan menjadi mustahil untuk mendorong hal-hal dengan cara kami. Bahkan 
jika itu berakhir dengan sukses untuk kita, Kekaisaran akan kehilangan mukanya. Jika itu 
hasilnya, itu akan menimbulkan permusuhan Kekaisaran, dan itu akan menjadi kegagalan 
diplomatik. 」(Souma)「 Saya mendengar bahwa Souma bertemu dengan Jeanne Euphoria. 

Apakah itu benar Tentang bagaimana Pemanggilan Pahlawan adalah pertimbangan mereka 
untuk negara kita? 」(Liscia) Apakah dia mendengar itu dari Juna-san? Saya hanya 

mengangguk sebagai jawaban. 「Ya.」 (Souma) 「Sejak kapan Souma menyadari ini?」 

(Liscia) 「Sejak saya mendengar bahwa Kekaisaran dipimpin oleh seseorang yang disebut 

sebagai Ma Gadis Suci』, saya memiliki petunjuk yang samar-samar. Saya percaya bahwa 

seseorang yang disebut-sebut sebagai boneka yang disebut 『Gadis Suci』 tidak akan 

melakukan tindakan yang relatif tidak masuk akal. So (Souma) position Bukankah posisi itu 
hanya wajah publik mereka? 」(Liscia)「 Itu adalah karena itu adalah wajah publik 

mereka, bahwa itu nyaman untuk dipuji. 」(Souma) Untuk Kekaisaran yang memiliki 

wilayah humongous dan terdiri dari banyak ras dan suku, seorang tokoh yang disebut『 

Holy Maiden 』nyaman untuk bertindak sebagai kekuatan pemersatu. Itu semua lebih 
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penting, karena Kekaisaran ingin menciptakan sistem untuk mengelola front Kemanusiaan 
bersatu untuk melawan Tentara Iblis. Kemudian, agar mereka tidak kehilangan 
kenyamanan ini, Maria Euphoria akan menjadi seseorang yang akan bertindak seperti yang 
dilakukan seorang Gadis Suci. 「Karena ini, Anda dapat menafsirkan permintaan 

Kekaisaran dengan cara yang menguntungkan, atau sesuatu seperti itu.」 (Souma) Baiklah, 

sampai diskusi saya dengan Jeanne, saya tidak memiliki bukti positif mengenai hal ini. Tapi 
aku akhirnya menegaskannya dalam diskusi dengan Jeanne. Meskipun, Grand Chaos 
Empire nampak seperti 『Evil Empire』 dalam sebuah cerita, itu bukan negara adikuasa 

yang angkuh. Mereka hanya "negara kuat yang normal" yang berupaya keras 
mempertahankan negara mereka. 「Untuk alasan ini ...... kita tidak bisa sepenuhnya 

ceroboh dalam hal ini.」 (Souma) 「Kamu benar.」 (Liscia) Aku bertukar pandang dengan 

Liscia dan dua lainnya, dan kemudian aku menghela nafas. ◇ ◇ ◇ Pada hari berikutnya, 
Sister Princess, Jeanne Euphoria, ditemani oleh penggugat, Adipati Amidonia yang baru, 
Julius, muncul di Van sebagai utusan untuk negosiasi pengembalian wilayah. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab Selanjutnya 
Dundundundun.Pertahankan bab 8 bagian panjang yang disebut Negosiasi dimulai ... 
Sekarang, apa yang dilakukan Souma Realis untuk melawan seorang Realis Jeanne? dan 
kemudian aku mendesah. ◇ ◇ ◇ Pada hari berikutnya, Sister Princess, Jeanne Euphoria, 
ditemani oleh penggugat, Adipati Amidonia yang baru, Julius, muncul di Van sebagai utusan 

untuk negosiasi pengembalian wilayah. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab Sebelumnya | 
Daftar Isi | Bab Selanjutnya Dundundundun.Pertahankan bab 8 bagian panjang yang 
disebut Negosiasi dimulai ... Sekarang, apa yang dilakukan Souma Realis untuk melawan 
seorang Realis Jeanne? dan kemudian aku mendesah. ◇ ◇ ◇ Pada hari berikutnya, Sister 
Princess, Jeanne Euphoria, ditemani oleh penggugat, Adipati Amidonia yang baru, Julius, 
muncul di Van sebagai utusan untuk negosiasi pengembalian wilayah. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab Selanjutnya 
Dundundundun.Pertahankan bab 8 bagian panjang yang disebut Negosiasi dimulai ... 
Sekarang, apa yang dilakukan Souma Realis untuk melawan seorang Realis Jeanne? 

[1] Pedang besar 大 剣: Pedang besar dua tangan seperti Zweihander. Bayangkan Pedang 

Hebat dari seri Monster Hunter. [2] Mungkin "Mea lua" atau "Bananeira" [3] Pada 
dasarnya, Zerg Rush versi Jepang. Pikmin adalah gim RTS untuk WiiU [4] Awalnya: 
Sekaijuu no Meikyuu (世界 樹 の 迷宮). Nama Jepang untuk Etrian Odyssey, game crawling 

RPG bawah tanah untuk Nintendo DS [5] Bahasa Jepang membedakan Queen Consort (istri 
dari Raja yang memerintah) dan Queen Regnant (Ratu yang memerintah). Dalam kalimat 
ini Souma menyebut Ratu sebagai 王妃 (Ratu seperti dalam Permaisuri) sebelum 

memperbaikinya menjadi 女王 (Ratu seperti dalam Ratu Regnant). [6] Souma mengatakan 

"menggunakan kertas pati sebagai penutup oblaat". Oblaat adalah tepung dimakan 
transparan tipis yang menutupi beberapa permen di Jepang dan beberapa bagian Asia.[8] 
Nara dan Kyoto, keduanya bekas ibu kota Jepang, memiliki tata letak yang meniru tata letak 
ibu kota Tiongkok. Sebagai contoh, lihat peta Chang An (Xi'an) dan Nara:  masukkan peta 
Nara dan Xi'an di sini  

CHANG'AN (XI'AN) 
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NARA (Peta untuk Kyoto ada di catatan kaki 9) Yang dengan sendirinya meniru kotak kota 
untuk Chengzou, ibukota legendaris Zhou. Yang tampaknya ditiru oleh Hakuya. Silakan 
baca artikel ini untuk informasi lebih lanjut: Perencanaan kota Tiongkok Kuno [9] Souma 
menyebutkan あ ね さ ん ろ っ か か た た こ 姉 (姉 三 六角 蛸 錦) atau ane san rokkaku 

tako nishiki dari "Jalan Kyoto" Song "atau" Kyou no toori no uta "juga dikenal sebagai" 
Marutake-ebisu ". (lihat https://www.youtube.com/watch?v=fPhZyUj-EkU). Jika Anda 
menonton Detective Conan Movie 7 -- Crossroad in the Ancient Capital, Anda akan segera 
mengenali lagu ini. Liriknya sendiri tidak ada artinya: "Adik dengan tiga gaun enam gurita 
bertanduk". Tapi itu membantu anak-anak sebagai Mnemonic untuk mengingat tata letak 
jalan di Kyoto tua pusat (lihat peta berikut) The Anesan Rokkaku Tako Nishiki merujuk ke 
ANEkouji ( 姉小路) Street, SAN jou ( 三条) Street, Rokkaku ( 六角 ) Street, Tako Yakushi ( 

蛸薬師) Street, dan Nishiki kouji ( 錦小路) Jalan. (Nomor jalan 14 hingga 18 dari bagian 

atas peta). [10] Bagi mereka yang tidak pandai dalam Sejarah Romawi Kekaisaran: pada 
18-24 Juli 64 M, Roma mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan 10 dari 14 distrik 
di Roma, 3 terbakar habis. Kebanyakan orang percaya bahwa itu adalah Kaisar Nero yang 
memerintahkan api untuk dinyalakan, sehingga setelah lingkungan itu dibersihkan, ia 
dapat membangun istana baru Domus Aurea. Setelah Kebakaran Besar, Nero membangun 
kembali Roma dengan tata ruang perencanaan kota yang baru. Termasuk jalan lebar dan 
ruang terbuka untuk menghentikan api (apa yang Hakuya juga coba lakukan). Untuk 
bacaan lebih lanjut: Baca The Annals oleh Tacitus: HERE [11] Ameya-Yokochō (ア メ ヤ 横 

丁 Gang Ameya?) Adalah pasar terbuka di Taito Ward, Tokyo, Jepang, yang terletak di 

sebelah Stasiun Ueno. [12] Ueno adalah distrik Tokyo yang terkenal dengan banyak galeri 
seni dan museum dan dianggap sebagai rumah bagi beberapa situs budaya terbaik Tokyo. 
Ueno juga merupakan rumah bagi Kebun Binatang Ueno. Seperti yang disebutkan, Ameya-
yoko terletak di sebelah Ueno. [13] Portmanteau dari 妹 姫 Imouto dan Hime (putri) = jadi 

Sister Princess 

 > Baca Novel Bahasa Indonesia : <  
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Vol. 3 - 3.2 
Bab 3.2 Arc Pascaperang 

Bab 3: Negosiasi B 「Whoa, pemandangan yang luar biasa.」 (Souma) Melihat ke bawah 

dari benteng Van, aku bisa melihat formasi lima puluh ribu tentara dari Tentara Elfrieden 
di sekitar Amidonia, dan di sisi yang berlawanan, aku bisa lihat formasi sekitar lima puluh 
ribu tentara dari Grand Empire Chaos Army. Di sisi Kekaisaran adalah lima ribu orang 
Tentara Amidonia yang kuat, sehingga totalnya hampir mencapai sekitar enam puluh ribu 
orang. Jumlah prajurit lebih banyak dari pertempuran sebelumnya dan semuanya 
berkumpul tepat di bawah mataku. 「Jika Anda melihat-lihat, pengumpulan pasukan 

musuh besar yang datang, betapa menyenangkannya ♪」 [1] (Souma) 「Ada apa dengan 

lagu itu?」 (Liscia) 「Ini adalah bentuk modifikasi dari lagu dari masa perang di negara 

saya ...... sesuatu seperti itu. 」(Souma) Melodinya『 dekat dan terbuka 』. Nenek saya 

pernah berkata, "dekat dan terbuka" awalnya adalah lagu rakyat asing. Ketika pertama kali 
tiba di Jepang liriknya adalah 『Jika Anda melihat-lihat, willow hijau dicampur bersama 

dengan bunga sakura』 」. Lagu yang saya nyanyikan tadi adalah versi modifikasi dari lagu 

『If you look around』. Liscia, yang berdiri di sampingku, menjawab dengan takjub. 「Apa 

kesempatan untuk lagu itu? Jika pasukan itu benar-benar datang untuk menyerang, apa 
yang akan terjadi? 」(Liscia)「 Pertama, tanpa ragu, kita akan kalah. Benar, Hakuya? 」

(Souma) Hakuya yang juga berdiri di sebelahku mengangguk pada pertanyaanku. 「Seperti 

yang Anda katakan, Yang Mulia. Mengenai jumlah tentara, jenderal, peralatan, pengalaman, 
dan moral ...... Negara kita kalah dari Kekaisaran di setiap bidang. Jika ini menjadi 
pertempuran, maka Pasukan kita tidak memiliki kesempatan untuk menang. 」(Hakuya)「 

...... Tentu saja, benar. 」(Souma) Pertempuran digerakkan oleh『 Surga, Bumi, Manusia 』

[2], yaitu『 Surgawi peluang (waktu serangan), keuntungan Bumi (keuntungan geografis), 

dan Harmoni Manusia 』. Kekaisaran, pemimpin Pasukan Lord anti-Iblis, memiliki waktu 

serangan dan Tentara Amidonia memiliki keunggulan geografis. Namun, jika saya ditanya 
apakah Kerajaan memiliki Kerukunan Rakyat untuk menentang Kekaisaran, maka saya 
hanya bisa menjawab: tidak. Saya hanya bisa mengirim tentara dari Angkatan Darat dan 
Angkatan Udara, sehingga mereka dapat dibebaskan dari pemberontakan mereka yang 
berbahaya. Itu tidak terlalu buruk ketika musuh hanya Amidonia dengan sendirinya, tetapi 
ketika musuh adalah atasan di semua bidang, alias Tentara Kekaisaran, maka tentu saja 
kita tidak bisa mengharapkan semangat juang dari pasukan kita. 「Jika kita setidaknya bisa 

menang dalam peralatan ......」 (Souma) Bahkan ketika melihat dari tempat ini, aku bisa 

melihat korps Rhinosaurus yang terhubung dengan Field Cannons. Saya telah mendengar 
bahwa Rhinosaurus digunakan dalam pengepungan kastil, tetapi tampaknya Kekaisaran 
telah menggunakannya lebih jauh sebagai artileri bergerak. Sebenarnya, saya juga memiliki 
ide semacam ini, tetapi untuk seorang Rhinosaurus untuk dapat dilengkapi dengan meriam, 
perlu untuk "melatih" mereka, sehingga mereka tidak akan takut dengan suara ledakan 
bubuk mesiu. Karena Rhinosaurus di pihak kita dikumpulkan oleh "tolong" Tomoe-chan, 
aku telah menangguhkan prospek untuk "melatih" mereka. Sangat menyebalkan melihat 
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bahwa Kekaisaran telah menerapkan korps yang ada dalam pikiran saya. Tetapi, jika ada 
orang awam militer yang memikirkannya sebentar, mereka juga akan mendapat ide yang 
sama. Selama ada permintaan, maka sebagian besar ide ini akan diimplementasikan. Tentu 
saja tidak perlu ada pertempuran, hanya membuat sikap bahwa itu bisa digunakan dalam 
pertempuran bisa menjadi kartu negosiasi. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa Angkatan 
Darat menyebar di depan mataku adalah kartu yang disiapkan oleh Kekaisaran. Meskipun 
saya tahu tentang ini, situasi ini cukup membingungkan. 「" Yang Mulia (陛下  heika), ada 

"korps" yang tidak dikenal (兵科 heika).」[4[(Aisha) Di tempat yang tidak jauh dari saya, 

Aisha, yang sedang melihat pasukan musuh, berbicara . 「Ada apa dengan permainan kata 

jelek itu?」 (Souma) 「T-tidak, Anda salah, Yang Mulia! Maksud saya korps musuh! Saya 

bisa melihat bahwa ada sekelompok tentara yang mengenakan baju besi berlapis hitam 
sepenuhnya! 」(Aisha)「 Benar-benar hitam? ...... Aku tidak bisa melihat pasukan 

berukuran manusia terlalu baik dari jarak ini. 」(Souma)Iklan 「Peri gelap memiliki mata 

yang bagus. Kelompok itu membawa senjata yang sangat panjang. 」(Aisha)「 Saya pikir 

mungkin mereka adalah 『Korps Lapis Baja Sihir』. 」(Hakuya) Hakuya menambahkan 

kata-katanya pada Aisha. itu adalah ungkapan baru bagi saya. 「Korps Lapis Baja Ajaib?」 

(Souma) 「Mungkin ini bisa dijelaskan sebagai infantri pike lapis baja berat yang 

berspesialisasi dalam pertempuran anti-sihir. Helm dan baju besi hitam itu terus-menerus 
menghasilkan penghalang yang bisa menahan segala jenis sihir. Ada pepatah yang 
mengatakan bahwa wilayah Kekaisaran memanjang sejauh yang bisa dilakukan oleh file 
tentara ini, jadi mereka adalah pasukan berharga Kekaisaran yang paling mereka 
banggakan. 」(Hakuya) Oh, sungguh ...... tentu saja pike infanteri adalah sejenis prajurit 

membawa tombak panjang untuk pertempuran anti-kavaleri. Meskipun, saya hanya tahu 
tentang ini dari game, mereka akan membuat formasi phalanx yang padat untuk 
menentang kavaleri pengisian. Jadi mereka adalah korps yang menjulurkan tombak mereka 
untuk melawan serangan. Tentu saja, saya percaya bahwa tergantung pada situasinya, 
mereka bisa menjadi korps yang kuat ...... Tapi apakah sejauh mereka bisa disebut tentara 
yang berharga? Saya bertanya Hakuya tentang ini. 「Yang Mulia, apakah Anda ingat alasan 

mengapa infanteri mesiu tidak pernah muncul baik di Benua ini maupun di luar Benua ini?
」 (Hakuya) Dia bertanya padaku kembali. 「Karena kekuatan serangan sihir lebih tinggi 

dan jarak tembaknya lebih lama, jadi senjata mesiu tidak diperlukan, kan? Itu sebabnya 
meriam proyektil besar hanya digunakan dalam pertempuran laut atau ketika menyerang 
dinding yang diperkuat dengan sihir. 」(Souma)「 Itu benar. Selain itu, makhluk yang 

hidup di Benua ini memiliki kulit yang keras, sehingga infanteri bubuk mesiu rata-rata 
tidak akan dapat merusaknya. Them (Hakuya) Dengan kata lain, karena mereka bahkan 
tidak bisa menggunakannya sebagai senjata berburu, tidak ada alasan untuk 
mengembangkan senjata. Tapi kalau begitu, mereka seharusnya mengembangkan peluru 
rifling atau piercing armor, kan? Bahkan senapan yang hanya bisa menembakkan pelet 
yang benar-benar bulat seharusnya sudah tersebar luas (harquebus domestik Jepang 
adalah bentuk awal dari senapan). Jika pada satu titik, kita bisa menghasilkan senapan 
seperti itu, maka itu seharusnya meningkatkan kekuatan negara. Tetapi bahkan jika saya 
tahu tentang sejarah senapan, seperti yang diharapkan, saya tidak tahu tentang 
konstruksinya. Hakuya melanjutkan penjelasannya. 「Selanjutnya, tergantung pada 
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kesesuaiannya, armoTr juga dapat dipesona dengan efek pengurangan kerusakan. 
Sebaliknya, untuk menerobos ini, itu normal untuk senjata yang juga terpesona dengan 
efek peningkatan kerusakan. 」(Hakuya)「 Ah, lingkaran setan ...... 」[5] (Souma)「 Ya. 

Ada juga fakta bahwa seni pesona untuk baju besi dan senjata lebih kuat pada benda 
dengan massa yang lebih besar. Dengan kata lain, di dunia ini, panah lebih kuat dari peluru, 
tetapi panah lebih lemah dari tombak. 」[6] (Hakuya) Jadi apakah itu berarti, bahkan jika 

kita mengembangkan senapan, peluru kecil tidak akan punya banyak kekuatan? Hari untuk 
penerapan korps senjata menjadi semakin jauh ...... 「Bahkan di dunia ini, menggunakan 

sihir atau pemboman ksatria wyvern tidak akan efektif terhadap mereka dan biaya kavaleri 
hanya akan dilawan. Juga tidak mungkin mengarahkan meriam untuk menembak mereka 
(cangkang tidak meledak) [7], jadi pada akhirnya, bahwa massa helm dan pelindung hitam 
masih akan perlahan mendekat. Untuk pihak musuh, itu akan menjadi ...... 」(Hakuya)「 

Cukup mengerikan. Mereka hanya akan melihat mereka sebagai Tentara Neraka. 」

(Souma) Jika mereka bertarung di dataran datar, mereka akan menjadi tak terkalahkan. 
Jadi mungkin melawan mereka di wilayah berbukit atau lahan basah yang memiliki pijakan 
yang buruk, memikat mereka ke arah perangkap, atau mengelilinginya dan menciptakan 
kekacauan dalam formasi mereka ...... adalah sesuatu yang kupikirkan, tapi rencana ini 
hanya berlaku dalam pertempuran defensif. Akan sulit bagi penyerang untuk bertarung di 
tempat yang mereka pilih. Jadi frasa 『Wilayah sejauh Korps Lapis Baja Sihir berbaris』 

benar-benar cocok. 「Selanjutnya, Angkatan Darat Kekaisaran juga memiliki unit yang kuat 

di samping Korps Lapis Baja Sihir.」 (Liscia) Liscia memberi tahu saya ketika dia melihat 

garis musuh. 「Belum lagi Ksatria Wyvern, mereka juga memiliki Ksatria Griffon yang 

dikatakan sekuat Ksatria Naga. Magician Corps yang membanjiri milik kita dalam hal 
jumlah dan kualitas, Rhinosaurus Corps yang berspesialisasi dalam pertempuran ...... Jika 
kita bertarung dengan Kekaisaran, maka kita perlu menghadapi mereka semua. 」(Liscia) 

Ah ...... Dia benar. Tentara musuh tidak hanya memiliki Korps Lapis Baja Sihir. Jadi 
pemikiran saya tentang melawan mereka di tempat yang saya pilih adalah bodoh. 

「...... Seperti yang diharapkan, kita tidak bisa menang melawan Kekaisaran.」 (Souma) 「

Souma ......」 (Liscia) 「Yang Mulia ......」 (Aisha) Karena Liscia dan Aisha membuat wajah 

khawatir, aku tersenyum sedikit. 「Belum, untuk sekarang.」 (Souma) 「「!? 」」 (Liscia) 

(Aisha) 「Sekarang, akankah kita menyapa Jeanne dan Julius?」 (Souma) Ketika saya 

membuat pesanan ini, tiga lainnya menjawab dengan penuh semangat. 「「 「Ya, Yang 

Mulia!」 」」 (Liscia) (Aisha) (Hakuya) ◇ ◇ ◇ Ruang Audiensi Kastil Van. Di ruang 

audiensi yang memiliki cat dan dekorasi yang lebih glamor daripada yang ada di Kastil 
Parnam, saya duduk tahta. Berdiri di atas karpet beberapa langkah di bawah saya adalah 
adik perempuan dari Permaisuri Grand Chaos Empire, Jeanne Euphoria, dan putra tertua 
almarhum Adipati Amidonia Gayus VIII, Julius. Julius, yang saya temui sekarang untuk 
pertama kalinya, adalah seorang lelaki tampan berusia dua puluhan dan memiliki perasaan 
dingin yang mirip dengan Hakuya, tetapi matanya, yang sepertinya melihat orang lain di 
bawahnya, memberiku perasaan yang tidak menyenangkan. Dia adalah seorang ikemen 
yang aku tidak bisa sukai, atau singkatnya, tipe perasaan "eerikemen". [8] Barisan kami 
untuk menghadapi mereka hanya memiliki Liscia dan Hakuya di kedua sisiku, dan Aisha, 
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yang bertindak sebagai pengawal, di belakangku. Melihat ini, Jeanne memiringkan 
kepalanya. 「Betapa tak terduga. Saya akan membayangkan bahwa negosiasi akan diawasi 

oleh banyak tentara. 」(Jeanne)「 Tentara seharusnya tidak diperlukan untuk audiensi 

dengan hanya Anda berdua, kan? Itu akan sopan. 」(Souma)「 Memang. Wawasan yang 

mengagumkan. 」(Jeanne) Kata Jeanne dengan kagum, tetapi di dalam pikiran saya, saya 

menjulurkan lidah. Saya hanya percaya bahwa jika seorang penguasa dalam Romance of 
the Three Kingdoms telah melakukan apa yang Jeanne tunjukkan, maka akan ada adegan 
memalukan di mana utusan itu berkata, 『Anda hanya memiliki audiensi dua orang, tetapi 

apakah itu etiket Kerajaan yang dikelilingi oleh tentara?』 Atau 『Apakah Anda tidak 

merasa aman jika tidak ada tentara yang melindungi Anda?』 ...... Jadi saya melakukan ini 

untuk membungkamnya. 「Nah ...... Selama ada wanita di belakang Anda, Anda akan 

merasa aman, kan?」 (Jeanne) Mata tajam Jeanne menatap Aisha. Apakah orang-orang 

militer mengeluarkan aura atau sesuatu? Dia bisa secara akurat melihat kemampuan Aisha. 
Aisha membungkuk sambil tetap diam. 「Seorang prajurit hebat yang Anda miliki di sana. 

Saya ingin sekali bertarung dengannya, tetapi saya pikir akan sulit bagi saya untuk menang. 
Seperti yang diharapkan dari Raja Souma, kamu memiliki pengikut yang sangat baik. 」

(Jeanne) Suatu pujian. Saya tidak bisa melihat seberapa banyak kebenaran di dalamnya. Dia 
seharusnya tidak menjadi seseorang yang akan mundur hanya dengan melihat penampilan 
waspada Aisha, kan? 「Apakah kamu, Anda berani untuk tidak mengambil teman 

meskipun Anda akan menghadapi raja suatu negara. Tidakkah kamu khawatir akan 
dibunuh? 」(Souma) 

「Saya datang ke tempat ini sebagai utusan perdamaian. Mengapa saya harus khawatir 

akan dibunuh? 」(Jeanne) Jeanne, yang mengatakan ini sambil tersenyum, adalah seorang 

aktris. Dia tidak "membawa teman", tetapi bukankah korps mata-mata Kekaisaran yang 
telah menyusup ke kastil ini melindunginya? Mungkin saat ini, mereka sedang mengoceh 
pisau dengan Korps Marinir Juna-san yang menjaga konferensi ini. Selanjutnya, saya 
mengalihkan perhatian saya ke Julius. 「Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Saya 

Souma Kazuya. 」(Souma)「 ...... Amidonia Duke Julius. 」(Julius) Julius menyebut dirinya 

sebagai Duke sementara tidak menyembunyikan permusuhan di matanya. Dia tidak bisa 
melakukan upacara penobatan sejak kita menduduki Van, jadi dia seharusnya tidak dapat 
memperkenalkan dirinya sebagai Adipati, tetapi saya tidak dapat menunjukkan hal ini 
karena saya juga berada dalam situasi yang sama dengannya. [9] "Kemudian, apa tujuan 
dari kunjungan Anda saat ini? 」(Souma)「 ...... Apa lelucon. Kembalikan Van segera!! 

(Julius) 「Julius-dono ......」 (Jeanne) Jeanne membuat wajah masam seolah-olah dia 

membengkak serangga, tetapi Julius mengabaikannya dan terus berbicara. 「Pangkat 

seorang Amidonia kami adalah peserta dalam『 Deklarasi Kemanusiaan 』. Ada ketentuan 

di mana 『Perubahan perbatasan karena aksi militer tidak akan dikenali』! Tindakan 

Elfrieden mengambil alih Van menggunakan aksi militer melanggar ketentuan ini, jadi saya 
menuntut kembalinya Van segera! 」(Julius)「 Katakan apa yang kamu suka, tapi ... 」

(Souma) Aku meletakkan tanganku di atas takhta dan meletakkan daguku di atasnya 
sebelum melanjutkan. [10] 「Orang yang menyerbu Kerajaan Elfrieden belum lama ini 

adalah pihakmu, kan? Sisi Anda adalah orang yang merencanakan lebih dulu untuk 
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mengubah perbatasan dengan kekuatan militer, tetapi ketika Anda kalah perang, Anda 
mengeluh tentang pelanggaran ketentuan. Bukankah itu agak tidak masuk akal? 」(Souma)

「 ...... Invasi ke Kerajaan Elfrieden adalah tindakan ...... Ayah sendiri yang sewenang-

wenang. 」(Julius)「 Tapi Anda juga pergi dengan kampanye yang sama, maka itu 

sebabnya Anda memiliki kejahatan yang sama. Pertama-tama, sebelum melakukan 
negosiasi tentang pengembalian wilayah, Anda harus meminta maaf karena menginvasi 
negara kita terlebih dahulu, kan? 」(Souma)「 Kugh ...... 」(Julius)「 Julius-dono, apa yang 

dikatakan Raja Souma benar. Karena posisi kami saat ini meminta pengembalian wilayah, 
kami harus mulai menunjukkan niat baik kami dengan meminta maaf terlebih dahulu. 」

(Jeanne) Julius benar-benar kesal di dalam hatinya, tetapi karena ini adalah sesuatu yang 
oleh harapan terakhirnya, Jeanne, telah katakan , kemudian meskipun dia membencinya ... 
tidak, benar-benar membencinya, dia menunduk. 「...... Meskipun tindakan Duke Gaius 

sebelumnya untuk menyerang negara Anda, itu salah saya karena tidak bisa 
menghentikannya. Saya meminta maaf dalam hal ini. 」(Julius)「 Saya ingin tahu mengapa 

saya tidak mendengar kata-kata minta maaf ...... 」(Souma)「 Namun, situasi saat ini adalah 

bahwa negara kami telah diserang oleh negara Anda. Karena kita adalah peserta dalam 
Deklarasi Kemanusiaan, kita memiliki hak untuk naik banding terhadap Kekaisaran, untuk 
meminta kembalinya wilayah ini. 」(Julius)「 Cara bangga yang sangat kuat "Aku akan 

menyerahkannya kepada orang lain". Julius mungkin mengatakan ini, tapi apa pendapat 
Kekaisaran tentang ini? 」(Souma) Melihat aku membawanya ke masalah ini, Jeanne 

mengangkat bahu. 「Kekaisaran tidak ingin mendukung Amidonia karena mereka menuai 

apa yang mereka tabur. Namun, karena mereka adalah negara peserta Deklarasi 
Kemanusiaan, kami tidak dapat menolak permintaan mereka. 」(Jeanne)「 Dengan kata 

lain, Kekaisaran berharap agar kita mengembalikan wilayah yang kita tangkap selama 
perang, dimulai dengan Van? 」(Souma)「 Benar. 」(Jeanne) Yah, aku sudah menduga 

bahwa Kekaisaran akan mengambil posisi seperti itu. Saya merasa kesal pada Julius, yang 
berdiri di sampingnya sambil membuat wajah seolah berkata: ini dibenarkan. Tetapi ini 
berkembang seperti yang diasumsikan. Karena itu, saya menjawab seperti dalam asumsi. 

「Saya menolak.」 (Souma) ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab 

Berikutnya Souma: Belum, untuk saat ini ... Menunggu implikasi dari baris ini ... Bab ini 
seharusnya berakhir seperti ini: Jeanne: Menjadi Pahlawan saya! Souma: Saya kembali 
Liscia, Aisha, Juna: Kami menolak! yang berdiri di sampingnya sambil membuat wajah 
seolah berkata: ini dibenarkan. Tetapi ini berkembang seperti yang diasumsikan. Karena 
itu, saya menjawab seperti dalam asumsi. 「Saya menolak.」 (Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab Berikutnya Souma: Belum, 
untuk saat ini ... Menunggu implikasi dari baris ini ... Bab ini seharusnya berakhir seperti 
ini: Jeanne: Menjadi Pahlawan saya! Souma: Saya kembali Liscia, Aisha, Juna: Kami 
menolak! yang berdiri di sampingnya sambil membuat wajah seolah berkata: ini 
dibenarkan. Tetapi ini berkembang seperti yang diasumsikan. Karena itu, saya menjawab 

seperti dalam asumsi. 「Saya menolak.」 (Souma) ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ Bab 

Sebelumnya | Daftar Isi | Bab Berikutnya Souma: Belum, untuk saat ini ... Menunggu 
implikasi dari baris ini ... Bab ini seharusnya berakhir seperti ini: Jeanne: Menjadi Pahlawan 
saya! Souma: Saya kembali Liscia, Aisha, Juna: Kami menolak! 
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[1] Ini didasarkan pada versi anak-anak yang lebih lama む す ん で ひ ら い て (tutup dan 

buka [telapak tangan]) tune (https://www.youtube.com/watch?v=oypsXiOM3S0) yang 
berasal dari Le devin du village, opera Perancis oleh Jean-Jacque Rousseau (juga dikenal 
sebagai Rousseau Dream). Lagu ini kemudian digunakan oleh membawakan lagu "Tuhan, 
abaikan kami dengan berkat tahun 1773" Nyanyian Rohani (himne Greenville versihttp: 
//www.hymnary.org/media/fetch/184008), yang kemudian digunakan oleh AS ke-19 
Abad Folk Song: Bicaralah pada Bibi Rhody 
(https://www.youtube.com/watch?v=v4vxDJKjoBI | Anda tahu, yang digunakan oleh 
Resident Evil 7). Yang kemudian dipinjam oleh Kementerian Pendidikan Jepang sebagai 
Nyanyian Rohani untuk Buku Nyanyian Rohani untuk Anak-anak Sekolah Dasar pada tahun 
1881 sebagai 見 渡 せ ば (Ketika saya melihat-lihat) (https://www.youtube.com/watch?v 

= uKw6-6dZh0A), dan ketika Militerisme mengambil alih negara pada tahun 1895, lirik 
lagu diubah menjadi 戦 闘 歌 (lagu Perang) 

(https://www.youtube.com/watch?v=YmOxqtGZMP8): Ini adalah versi yang dinyanyikan 
oleh Souma. Setelah WW2 selesai, lirik lagu diubah sekali lagi menjadi bentuk saat ini. [2] 
Ini dari Tiga Prinsip Perang dari Mencius: "天時 不如 地利 ， 地利 不如 人和" di Gong Sun 

Chou II (公孫丑 下). Souma menggunakan shortform Jepang: "天 の 時 、 地 の 利 、 人 の 

の 和". Kutipan penuh dari Mencius: "Peluang waktu yang dijamin oleh Surga tidak sama 

dengan keuntungan dari situasi yang diberikan oleh Bumi, dan keuntungan dari situasi 
yang diberikan oleh Bumi tidak sama dengan persatuan yang muncul dari kesepakatan 
Manusia. "[3] Pelatihan di sini berarti: Melanggar binatang dengan paksa agar mereka 
patuh. [4]  Tidak diterjemahkan pun memaafkan kemampuan bahasa Inggris saya yang 
buruk  (E  N: Man, saya bisa ' Jangan pikirkan satu cara untuk menerjemahkan permainan 
kata itu. (=. =)) [5] lingkaran setan merujuk pada rantai peristiwa yang kompleks yang 
memperkuat diri mereka melalui loop umpan balik. Dalam hal ini keberadaan sihir sihir 
pertahanan menyebabkan pengembangan sihir sihir ofensif, yang memicu pengembangan 
sihir sihir pertahanan yang lebih baik yang memicu sihir sihir sihir yang lebih baik, yang 
memicu sihir sihir pertahanan yang lebih baik lagi, yang mengulangi ad infinitum yang lebih 
besar. [6] Itu sebabnya Magic Armoured Corps mengenakan baju besi berlapis sangat besar 
dan membawa tombak: senjata panjang dan berat. Massa yang lebih besar = perlindungan 
dan pelanggaran yang lebih besar. [7] Eh? Bukankah tembakan meriam adalah senjata anti-
infanteri yang sangat baik ??? [8] Ini adalah permainan kata-kata: イ ケ メ ン (Ikemen = 

bingkah) dan 好 か な い (Sukinai = tidak disukai, menjijikkan). Souma mengambil Ike dari 

Ikemen dan menggabungkannya menjadi "い け 好 か な い" (ikesukinai). Saya tidak tahu 

bagaimana membuat permainan kata-kata yang cocok untuk ini dalam bahasa Inggris, jadi 
saya menerjemahkannya apa adanya. (E  T: Saya menggunakan "menakutkan" + "ikemen", 
apakah itu berhasil?) Lebih baik daripada tidak sama sekali saya kira ... [9] Ingat bahwa 
bahkan sekarang, Souma belum dinobatkan secara resmi. Hak untuk naik takhta 
sebenarnya ada di Liscia, jadi kecuali Souma menikahinya, dia hanya akan, dengan kata-
katanya sendiri, Penjabat Raja (Bertindak dalam arti "sementara melakukan tugas orang 
lain") bukan Raja yang layak [10] Bayangkan saja Souma seperti ini: Raja Bertindak 
(Bertindak dalam arti "melakukan tugas sementara orang lain") bukan Raja yang pantas. 
[10] Bayangkan saja Souma seperti ini: Raja Bertindak (Bertindak dalam arti "melakukan 
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tugas sementara orang lain") bukan Raja yang pantas. [10] Bayangkan saja Souma seperti 
ini: 

 > Baca Juga : Semua Resep Masakan Korea & Jepang >> <<<  

--> 
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Vol. 3 - 3.3 
Bab 3.3 Arc Pascaperang 

Bab 3: Negosiasi C 「A- ......」 (Julius) Mungkin karena penolakanku yang tegas adalah 

sesuatu yang tidak terduga, untuk sesaat Julius kehilangan kata-kata. Namun, dia segera 
berbicara dengan amarah telanjang yang terpampang di wajahnya 「Bajingan [1], apakah 

kamu gila ?! Apakah Anda pikir Anda dapat melarikan diri tanpa cacat untuk menentang 
Deklarasi Kemanusiaan! 」(Julius)「 Itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang 

seperti Anda. Anda menyerbu wilayah Efrieden, dan kemudian, ketika Anda diserang 
sebagai gantinya, Anda mulai berteriak "tidak ada perubahan perbatasan dengan kekuatan 
militer". Karena itu, alasan Anda tidak masuk akal. 」(Souma)「 Yaitu ...... Semuanya hanya 

tindakan sewenang-wenang Duke Gayus sebelumnya- ...... 」(Julius)「 Anda juga tahu 

bahwa kata-kata itu hanya alasan, kan? 」(Souma) Ketika saya melemparkan pertanyaan 

kembali ke dia, kata-kata Julius tersumbat. 「...... Apa pun yang Anda katakan, itu tidak 

mengubah fakta bahwa Anda menduduki warga kami. Saya, sebagai penguasa negara ini, 
harus membebaskan rakyat saya. 」(Julius) Jadi dia keberatan. Tapi, membebaskan dari 

pendudukan, ya ...... 「Apakah itu sesuatu yang diinginkan Warga Van?」 (Souma) 「Apa?

」 (Julius) 「Julius-dono, ketika Anda bepergian ke tempat ini, tidakkah Anda melihat 

bagaimana rupa jalan-jalan dan bangunan Van?」 (Souma) Julius menatap dengan takjub 

pada pertanyaan saya, tetapi dia segera menjawab sambil menatap tajam ke arah saya. 「

Van adalah kota tempat saya dilahirkan. Saya lebih akrab dengan itu daripada orang seperti 
Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" apa yang dimiliki Van saat ini di 

hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan dengan warna yang tidak 

menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka saya melihat beberapa dari mereka, 
bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan menemukan kesalahan dalam 

artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka berada di bawah pendudukan, akankah 
warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani mengecat dinding dan atap mereka 
dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) ketika Anda bepergian ke tempat ini, apakah 

Anda tidak melihat bagaimana jalan-jalan dan bangunan Van terlihat? 」(Souma) Julius 

menatap dengan heran pertanyaan saya, tetapi dia segera menjawab sambil melotot ke 
arah saya. 「Van adalah kota tempat saya dilahirkan. Saya lebih akrab dengan itu daripada 

orang seperti Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" apa yang dimiliki Van saat ini 

di hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan dengan warna yang tidak 

menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka saya melihat beberapa dari mereka, 
bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan menemukan kesalahan dalam 

artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka berada di bawah pendudukan, akankah 
warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani mengecat dinding dan atap mereka 
dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) ketika Anda bepergian ke tempat ini, tidakkah 

Anda melihat seperti apa jalan-jalan dan bangunan Van? 」(Souma) Julius menatap dengan 

heran pertanyaan saya, tetapi dia langsung menjawab sambil melotot ke arah saya. 「Van 

adalah kota tempat saya dilahirkan. Saya lebih akrab dengan itu daripada orang seperti 
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Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" apa yang dimiliki Van saat ini di 

hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan dengan warna yang tidak 

menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka saya melihat beberapa dari mereka, 
bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan menemukan kesalahan dalam 

artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka berada di bawah pendudukan, akankah 
warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani mengecat dinding dan atap mereka 
dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) apakah kamu tidak melihat bagaimana jalan-

jalan dan bangunan Van terlihat? 」(Souma) Julius menatap dengan takjub pada 

pertanyaan saya, tetapi dia segera menjawab sambil melotot ke arah saya. 「Van adalah 

kota tempat saya dilahirkan. Saya lebih akrab dengan itu daripada orang seperti Anda. 」

(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" apa yang dimiliki Van saat ini di hadapanmu? 」

(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan dengan warna yang tidak menyenangkan di dinding 

atau atap mereka, maka saya melihat beberapa dari mereka, bagaimana dengan itu ...... 」

(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan menemukan kesalahan dalam artian seseorang, tapi 

Julius-dono, jika mereka berada di bawah pendudukan, akankah warga yang berjuang di 
bawah pemerintahan tirani mengecat dinding dan atap mereka dengan penuh warna 
seperti itu? 」(Souma) apakah kamu tidak melihat bagaimana jalan-jalan dan bangunan 

Van terlihat? 」(Souma) Julius menatap dengan takjub pada pertanyaan saya, tetapi dia 

segera menjawab sambil melotot ke arah saya. 「Van adalah kota tempat saya dilahirkan. 

Saya lebih akrab dengan itu daripada orang seperti Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, 

"warna" apa yang dimiliki Van saat ini di hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu 

bangunan dengan warna yang tidak menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka 
saya melihat beberapa dari mereka, bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku 

tidak akan menemukan kesalahan dalam artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka 
berada di bawah pendudukan, akankah warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani 
mengecat dinding dan atap mereka dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) Saya lebih 

akrab dengan itu daripada orang seperti Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" 

apa yang dimiliki Van saat ini di hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan 

dengan warna yang tidak menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka saya melihat 
beberapa dari mereka, bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan 

menemukan kesalahan dalam artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka berada di 
bawah pendudukan, akankah warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani mengecat 
dinding dan atap mereka dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) Saya lebih akrab 

dengan itu daripada orang seperti Anda. 」(Julius)「 Begitukah .... . . Lalu, "warna" apa yang 

dimiliki Van saat ini di hadapanmu? 」(Souma)「 Warna? Jika itu bangunan dengan warna 

yang tidak menyenangkan di dinding atau atap mereka, maka saya melihat beberapa dari 
mereka, bagaimana dengan itu ...... 」(Julius)「 ...... Yah aku tidak akan menemukan 

kesalahan dalam artian seseorang, tapi Julius-dono, jika mereka berada di bawah 
pendudukan, akankah warga yang berjuang di bawah pemerintahan tirani mengecat 
dinding dan atap mereka dengan penuh warna seperti itu? 」(Souma) Iklan Tanpa 

pertentangan, saya menjelaskan dengan sangat baik dan terperinci untuk Julius. 「Jika 

penguasa lalim memaksakan kekuasaannya pada warga, maka warga tidak akan 
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melakukan sesuatu yang akan menarik perhatian lalim itu, kan? Karena warga tidak akan 
tahu bencana macam apa yang akan menimpa mereka jika mereka melakukan tindakan 
mencolok yang menarik perhatian orang lalim itu. Oleh karena itu, warga negara di bawah 
pemerintahan tirani tidak akan berbicara tentang ketidakpuasan mereka, tidak akan 
membiarkan sikap mereka menunjukkan emosi mereka, dan akan menyembunyikan 
pendapat mereka yang sebenarnya ke sudut terdalam hati mereka. Karena itu, sesuatu 
seperti mengecat dinding dan atap mereka dengan penuh warna akan menjadi sesuatu 
yang sama sekali tidak akan mereka lakukan. Benar? 」(Souma) Pada titik ini, saya sejenak 

menghentikan kata-kata saya, ketika saya menatap langsung ke mata Julius dan 
melanjutkan penjelasan saya. "Namun, apa warna yang dimiliki Van ketika Anda 
memerintah kota ini? 」(Souma)「! Itu ...... 」(Julius) Julius ragu untuk mengatakan. Ya 

tentu saja. Ketika saya pertama kali memasuki Van, warna yang saya rasakan adalah "Gray 
Townscape. "Bangunan-bangunan yang berdiri di distrik yang tidak terawat seperti labirin 
hanyalah rumah-rumah dengan dinding abu-abu dan atap tanah berwarna cokelat tanpa 
ada fragmen individualitas. Keseragaman nada warna, bahkan tanpa standarisasi apa pun, 
mungkin merupakan kesalahan dari kurangnya kebebasan yang diberikan kepada warga 
kota ini. 「Van yang saya kelola saat ini dan Van yang telah Anda kuasai sebelumnya, 

seperti yang diharapkan, yang mana yang tampaknya merupakan kota" ditempati "? So 
(Souma)「 Bajingan, apakah Anda menuduh kami sebagai lalim yang kejam! 」( Julius) 「

Itu fakta, kan? Sebagian besar anggaran nasional Anda dihabiskan untuk pengeluaran 
militer, bukan? ...... Ah, juga untuk perabotan kastil ini, kan? Meskipun pajak yang 
dibayarkan orang pada dasarnya harus digunakan untuk kesejahteraan Warga Negara, itu 
bukan pajak. Bukan untuk memelihara kota, bukan untuk memelihara jalan, bukan untuk 
mempromosikan industri, tetapi semua biaya perpajakan yang besar jatuh ke tangan 
militer. Bukankah itu bodoh? 」(Souma)「 Tutup mulutmu! 」(Julius)「 Hentikan itu, 

Julius-dono! 」(Jeanne) Jeanne menghentikan Julius yang sepertinya ingin mendekati saya. 

Untuk dihentikan tidak lebih dari setengah langkah, dia menggertakkan giginya dengan 
frustrasi. Meskipun mereka tidak diizinkan membawa senjata ke penonton, jika Jeanne 
tidak menghentikannya, mungkin dia akan memberikan mantra sihir padaku. Jika itu 
terjadi, maka kita bisa menyerang Julius di bawah pembenaran pembelaan diri, tapi ...... Ini 
bukan waktunya untuk itu. 「Aisha, kamu juga harus melepaskan tanganmu dari 

gagangnya. 」(Souma)「 ...... Ya. 」(Aisha) Saya mengingatkan Aisha, yang berdiri diagonal 

di belakang saya sambil memancarkan haus darah yang kuat. Dia menjawab dengan nada 
sedih dari seorang anak yang baru saja dimarahi. Jangan khawatir Aisha, saya tidak peduli 
tentang itu. Bahkan jika lawan Julius bertingkah sangat tinggi, aku merasa aman karena 
Aisha melindungiku. Kemudian, Jeanne menghela nafas sambil menawarkan pendapat 
jujurnya. 「Raja Souma ...... Aku ingin kamu berhenti menghasut Julius-dono. 」(Jeanne)「 

Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Ekonomi adalah tentang mengelola tanah dan 
memberikan bantuan kepada warganya [2] ...... terlepas dari itu adalah citra ideal seorang 
penguasa, pemerintahannya yang memboroskan semua pajak yang besar untuk biaya 
militer jelas merupakan despotisme tirani. 」(Souma)「 Salah siapa ini! Anda bajingan 

telah merampok dari kami tanah leluhur kami! 」(Julius)「 Jadi, ini lagi ...... 」(Souma) 
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Julius mengulangi desakan konstannya, jadi aku menghela nafas. 「Meskipun Keluarga 

Kerajaan Amidonia telah berteriak balas dendam terhadap Keluarga Kerajaan Elfrieden di 
setiap kesempatan, insiden itu terjadi 50 tahun yang lalu, kan? Belum lagi Anda, tetapi 
Gayus, bukan orang-orang yang terkait langsung dengan peristiwa itu. Selain itu, saya 
hanya seseorang yang tiba di dunia ini belum lama ini. Jadi, mengapa Anda menyimpan 
dendam terhadap saya begitu banyak? 」(Souma)「! Yaitu, 」(Julius)「 Ah, tolong 

tinggalkan membunuh Gayus dan menangkap Van. Orang yang memulai ini sejak awal 
adalah pihak Anda. Lagi pula, jika saya tidak membunuh Gayus, maka saya akan menjadi 
orang yang terbunuh. 」(Souma)「 Kugh ...... 」(Julius)「 Lihat, Anda tidak dapat 

menemukan kata-kata untuk diucapkan, kan? Anda tidak punya alasan untuk membenci 
saya. 」(Souma) Atau lebih tepatnya ........ Orang yang menerima keluhan sebenarnya 

adalah pihak Kerajaan. 「Hakuya. 」(Souma)「 Ya, Yang Mulia. 」(Hakuya) Ketika aku 

memberi tanda, Hakuya mengambil kertas yang digulung dan menyerahkannya kepada 
Julius dan Jeanne. Apa yang tertulis di kertas itu adalah beberapa nama orang. Setelah 
membacanya, Jeanne hanya memiringkan kepalanya dengan bingung, tetapi Julius menjadi 
pucat. 「Ini ...... Apa artinya ini?」 (Jeanne) Jeanne bertanya ke arah Hakuya, yang 

kemudian menjawab sambil membungkuk hormat. 「Nama-nama yang tertulis di makalah 

ini adalah nama para bangsawan di dalam Kerajaan Elfrieden yang telah gelisah oleh 
Pangeran Amidonia. Di antara mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam 
pemberontakan yang gagal pada masa pemerintahan Raja sebelumnya. Amidonia membuat 
mereka gelisah, mengobarkan pemberontakan, menghasut korupsi, dan menghasut sikap 
tidak kooperatif terhadap Keluarga Kerajaan. 」(Hakuya)「 Wah, wah ....... 」(Jeanne) 

Menerima tatapan dingin yang dikirim oleh Jeanne, mulut Julius terikat dekat ketika ia 
menundukkan kepalanya. Saya meminta Hakuya menyelidiki tentang mereka yang 
menghasut Tiga Dukes (yah, pada akhirnya pemberontakan gagal). Tapi wow, tandan teduh 
ada di sana-sini. Di antara nama-nama dalam daftar, saya bisa melihat nama para 
bangsawan yang telah melakukan korupsi, tetapi saya juga menemukan nama-nama para 
bangsawan yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran dan hanya memilih untuk 
menunggu dan melihat. 「Apakah kamu mengerti, Jeanne-dono? Sambil berpura-pura 

bekerja sama dalam Deklarasi Kemanusiaan, Pangeran Amidonia melakukan manuver 
rahasia di belakang Anda. Inilah balas dendam terhadap Kerajaan yang selalu mereka 
bicarakan. 」(Souma)「 Balas dendam itu, pada akhirnya, adalah sesuatu yang mereka 

adopsi untuk kenyamanan mereka sendiri. 」(Hakuya) Seakan melanjutkan apa yang 

dikatakan Hakuya, aku berbicara sambil melotot pada Julius. 

「Negara ini miskin, ini adalah kesalahan Kerajaan. Warga lapar, itu salah Kerajaan. Warga 

menderita dari kerja keras, ini adalah kesalahan Kerajaan. Pajak berat bukan untuk 
kepentingan warga negara, tetapi untuk militer, ini juga merupakan kesalahan Kerajaan. 」

(Souma)「 ...... Apa yang ingin Anda katakan? 」(Julius)「 Betapa nyamannya, karena jika 

Anda mengucapkan slogan balas dendam, maka Anda dapat menyembunyikan 
pemerintahan salah Anda dan menggembalakan kemarahan warga negara terhadap 
Kerajaan Elfrieden. 」(Souma)「 Kamu! Bajingan! 」(Julius)「 Julius-dono! 」(Jeanne) Kali 

ini, Julius mencoba mendekat, tetapi suara keras Jeanne menghentikannya lagi. Lalu, dia 
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menatap tajam ke arahku. 「Raja Souma, saya pikir saya sudah jelas bahwa saya TIDAK 

ingin Anda terus menghasutnya. 」(Jeanne)「 ...... maaf. Tapi pihak kita juga, ingin Anda 

memahami kejengkelan kami terhadap perilaku Amidonia. 」(Souma)「 Itu ...... Aku bisa 

bersimpati. 」(Jeanne)「 Terima kasih. Lalu, ada saran yang ingin saya tanyakan dari Anda. 

」(Souma) Nah, mulai sekarang, ini akan menjadi masalah nyata, dan seolah-olah untuk 

menunjukkan ini, saya menghadapi mereka berdua. 「Apakah kamu bisa membuat Julius-

dono meninggalkan ruangan?」 (Souma) ◇ ◇ ◇ 「Siapa yang kau tipu! Mengapa saya 

harus meninggalkan diskusi untuk kembalinya ibu kota negara kita?! 」(Julius) Atas usulan 
saya yang tiba-tiba, Julius mengecam dengan ekspresi marah. Saya merasa bahwa wajah-
wajah marah dari seorang pria yang sangat tampan adalah 50% lebih mengerikan daripada 
wajah normal. Jika saya yang datang sebelum datang ke dunia ini, maka saya akan 
kewalahan karena ketakutan dan tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, sampai 
sekarang, Saya telah bertemu dengan berbagai orang yang menakutkan seperti Gayus dan 
telah mempertaruhkan hidup saya sampai taraf tertentu. Sekarang, saya tidak akan 
terganggu hanya dengan tingkat intimidasi ini. 「Ini cerita yang sederhana. Pertama, tidak 

ada alasan untuk melakukan diskusi dengan Amidonia. 」(Souma)「 Kenapa begitu! 」

(Julius)「 Apa yang saya tempatkan di meja negosiasi adalah untuk Kekaisaran 『Saya 

ingin Anda mengenali kepemilikan Van』. Sebaliknya, Kekaisaran memiliki pendirian tidak 

mengakui perubahan perbatasan karena kekuatan militer, sehingga mereka datang untuk 
bernegosiasi 『Saya ingin Van kembali ke Amidonia. ", Baik? Lihat, pada akhirnya, 

bukankah negosiasi hanya antara Kerajaan dan Kekaisaran? 」Ya, negosiasi ini, sejak awal, 

telah menjadi negosiasi antara Kerajaan dan Kekaisaran. Julius tidak lebih dari sebuah 
pertunjukan luar biasa yang baru saja bertahan di sepanjang jalan. Karena permusuhannya 
akan mencegah negosiasi berlangsung dengan lancar, akan sangat membantu jika dia 
meninggalkan negosiasi. Jeanne juga tampaknya memahami ini. 「...... Julius-dono. Bisakah 

Anda menyerahkan masalah ini kepada saya? 」(Jeanne) yang dijawab Julius. 「Jeanne-

dono !? Namun, 」(Julius)「 Jika kedua belah pihak tetap saling bermusuhan, negosiasi 

tidak akan berhasil. Bahkan untuk Kekaisaran, kami tidak ingin menghabiskan terlalu 
banyak waktu untuk menengahi perang negara lain. Karena Van pasti akan kembali, saya 
ingin Anda mempercayakan negosiasi kepada saya. 」(Jeanne)「 Namun! Maka, bukankah 

negosiasi akan sepihak!? 」(Julius)「 Lalu, haruskah Kekaisaran menarik diri dari 

negosiasi, sehingga Anda dapat melakukan negosiasi sendiri? 」(Jeanne) Julius ingin terus 

berdebat, tetapi Jeanne tutup mulutnya dengan kata-katanya. 「Jika saya bisa jujur, untuk 

kasus saat ini, kesalahan ada di pihak Amidonia. Kami menawarkan bantuan karena Anda 
adalah negara anggota Deklarasi Kemanusiaan, tetapi jika Anda terus mengganggu kami 
lebih dari ini, maka Kekaisaran harus menarik diri dari kasus ini. 」(Jeanne)「 Kugh ...... 」

(Julius) Karena ini adalah sesuatu yang sinar terakhir harapannya, Kekaisaran, katakan, 
Julius tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah menunjukkan ekspresi sedih, dia menjawab 
dengan suara tegang. 「Van ...... Anda akan dapat mengembalikannya, kan?」 (Julius) 「

Saya bersumpah dengan nama saudara perempuan saya, Permaisuri Kekaisaran Grand 
Chaos Empire, Euphoria Maria. 」(Jeanne)「 ...... Aku akan senang mempercayakan hal ini 

padamu. 」(Julius) Setelah Julius mengatakan ini, sambil menundukkan kepalanya dan 
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bergerak untuk meninggalkan ruangan, dia melotot ke arahku, dan baru kemudian, dia 
keluar dari ruang penonton. Setelah melihatnya pergi, aku dan Jeanne lalu menghela nafas 
bersama. 「...... Maaf untuk negara anggota idiotku. 」(Jeanne)「 Tidak, akulah yang 

seharusnya menyesal karena tetangga idiot kami mengganggu Anda. 」(Souma) Kami 

saling memandang dan tertawa. Suasana yang serius telah menghilang, tetapi itu tidak 
mengubah fakta bahwa suasananya tegang. Tidak, lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa 
ketegangannya lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun aku mendengar hal ini kemudian, 
Liscia, yang mengawasi dari sampingku sejak Julius berada di kamar sampai dia pergi, 
jantungnya berdebar kencang. Ya ...... Untuk Kerajaan Elfrieden dan Kekaisaran Kekacauan 
Besar, negosiasi ini akan memutuskan "apa yang akan terjadi mulai sekarang" hanya dalam 

beberapa saat, jadi kegugupannya dapat dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ akulah 

yang seharusnya menyesal karena tetangga kita yang idiot itu mengganggumu. 」(Souma) 

Kami saling memandang dan tertawa. Suasana yang serius telah menghilang, tetapi itu 
tidak mengubah fakta bahwa suasananya tegang. Tidak, lebih tepatnya, bisa dikatakan 
bahwa ketegangannya lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun aku mendengar hal ini 
kemudian, Liscia, yang mengawasi dari sampingku sejak Julius berada di kamar sampai dia 
pergi, jantungnya berdebar kencang. Ya ...... Untuk Kerajaan Elfrieden dan Kekaisaran 
Kekacauan Besar, negosiasi ini akan memutuskan "apa yang akan terjadi mulai sekarang" 
hanya dalam beberapa saat, jadi kegugupannya dapat dimengerti. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ akulah yang seharusnya menyesal karena tetangga kita yang 

idiot itu mengganggumu. 」(Souma) Kami saling memandang dan tertawa. Suasana yang 

serius telah menghilang, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa suasananya tegang. Tidak, 
lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa ketegangannya lebih tinggi dari sebelumnya. 
Meskipun aku mendengar hal ini kemudian, Liscia, yang mengawasi dari sampingku sejak 
Julius berada di kamar sampai dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Ya ...... Untuk 
Kerajaan Elfrieden dan Kekaisaran Kekacauan Besar, negosiasi ini akan memutuskan "apa 
yang akan terjadi mulai sekarang" hanya dalam beberapa saat, jadi kegugupannya dapat 

dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ bisa dikatakan bahwa ketegangannya lebih tinggi 
dari sebelumnya. Meskipun aku mendengar hal ini kemudian, Liscia, yang mengawasi dari 
sampingku sejak Julius berada di kamar sampai dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Ya 
...... Untuk Kerajaan Elfrieden dan Kekaisaran Kekacauan Besar, negosiasi ini akan 
memutuskan "apa yang akan terjadi mulai sekarang" hanya dalam beberapa saat, jadi 

kegugupannya dapat dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ bisa dikatakan bahwa 
ketegangannya lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun aku mendengar hal ini kemudian, 
Liscia, yang mengawasi dari sampingku sejak Julius berada di kamar sampai dia pergi, 
jantungnya berdebar kencang. Ya ...... Untuk Kerajaan Elfrieden dan Kekaisaran Kekacauan 
Besar, negosiasi ini akan memutuskan "apa yang akan terjadi mulai sekarang" hanya dalam 

beberapa saat, jadi kegugupannya dapat dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ jadi 

kegugupannya bisa dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ jadi kegugupannya bisa 

dimengerti. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

 > Baca Juga : Semua Resep Masakan Korea & Jepang >> <<<  

--> 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Vol. 3 - 3.3.1 (Recess) 
Arc Pascaperang Bab 3: Reses Negosiasi 

「Mungkin, alasan mengapa Anda menghasut Julius-dono adalah untuk tujuan ini? 」

(Jeanne) 

Saat Jeanne bertanya, aku tersenyum kecut dan menggelengkan kepalaku. 

「Itu sebagian besar pendapat jujur saya. Berkat duo ayah dan putra itu, Rekonstruksi 

Kerajaan telah tertunda sehingga saya terjebak dengan beban kerja yang tidak diinginkan. 
Saya hanya ingin melampiaskan keluhan saya. 」(Souma) 「Apakah itu benar? 」(Jeanne) 

Jeanne bertanya tanpa menunjukkan kepedulian padanya. 

「Saya bisa mengatakan hal yang sama kepada Anda, mengapa Anda tetap diam meskipun 

negara sekutu Anda menerima" serangan verbal "? 」(Souma) 「...... Karena aku tidak tahu 

apakah" mata "warga ada di suatu tempat di tempat ini. 」(Jeanne) 

Ah, begitu. Jeanne mengambil tindakan pencegahan terhadapku yang mungkin 
membocorkan negosiasi menggunakan Siaran Kerajaan untuk menghasut massa, seperti 
apa yang telah kulakukan selama kampanye Crimson Dragon Castle-Town. Itu sebabnya dia 
tidak membuat janji berlebihan dan hanya mengucapkan kata-kata yang dipilih dengan 
hati-hati. Hmm? Tetapi ketika saya bertemu dengannya di pasar Van, bukankah dia 
mengagumi cara Royal Broadcast digunakan? 

「Hanya dengan melihat siaran di pasar, apakah Anda sudah menyadarinya sejauh itu? 」

(Souma) 「Karena itu sangat mengejutkan. Bahkan saya mencoba memikirkan batasan 

potensi penggunaannya. Yah, kegunaan mereka mungkin tidak berhenti pada hal-hal sepele 
seperti itu, jadi ketika Julius-dono terus mengoceh, aku merasa tidak nyaman. 」(Jeanne) 

Jeanne mengucapkan kata-kata itu dengan senyum masam. Seperti yang diharapkan, dia 
adalah lawan yang tidak bisa kukalahkan. 

「Bahkan jika Anda khawatir tentang hal itu, belum ada orb siaran di sini sejak awal. Beda 

kalau hanya Julius. Aku tidak bisa menunjukkan pemandangannya yang tidak sedap 
dipandang dengan Jeanne-dono di depannya, karena aku khawatir itu akan membawa aib 
bagi Kekaisaran. 」[1] (Souma) Baca di yukkuri-literature-service.blogspot.com Kesalahan 

anggota-bangsa adalah kesalahan pemimpin-bangsa. Bahkan jika Kekaisaran adalah lawan 
dalam tabel negosiasi, mereka bukan musuh dalam perang. Atau lebih tepatnya, mereka 
bukan negara yang ingin kamu berperang tanpa peduli apa yang terjadi. Jadi saya tidak bisa 
melakukan sesuatu seperti membocorkan negosiasi kepada massa dan menyebabkan aib 
Kekaisaran. Jeanne mengangguk "Aku mengerti" dengan kagum. 
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「Saya sangat berkewajiban atas pertimbangan Anda. Biarkan saya memperkenalkan diri 

dengan benar lagi, Raja Souma. Saya Jenderal Grand Chaos Empire, Jeanne Euphoria. Saya 
mengunjungi tempat ini sebagai perwakilan kakak perempuan saya, Maria Euphoria. 」

(Jeanne) 「Saya dengan hangat menyambut Anda, Jeanne-dono. Aku adalah Penjabat Raja 

Kerajaan Elfrieden, Souma Kazuya. 」(Souma) 

Seolah ingin memulai kembali dari awal, Jeanne dan aku memperkenalkan diri satu sama 
lain lagi. Jeanne, yang hanya berbicara beberapa kata hingga sekarang, benar-benar 
berubah menjadi berbicara dengan nada yang lebih ringan. Jeanne tersenyum pada Liscia 
yang ada di sampingku. 

「Saya juga menyambut Putri Liscia, saya senang melihat Anda baik-baik saja. 」(Jeanne) 

「Jeanne-dono juga dalam keadaan sehat. 」(Liscia) 

Liscia juga mengatakan ini sambil tersenyum. 

「Hah? Apakah Anda berdua saling kenal? 」(Souma) 「Tidak. Kami hanya bertemu sekali 

ketika kami masih kecil. Mungkin itu sebelum Pasukan Raja Setan muncul? 」(Liscia) 「

Mungkin begitu. Tentu saja itu terjadi ketika Anda secara paksa pergi ke negosiasi antara 
Raja Albert sebelumnya dan Menteri Luar Negeri? Karena kami seusia, kami bermain satu 
sama lain. 」(Jeanne) 

Begitu, karena mereka memiliki koneksi sebagai sesama keluarga kerajaan. 

「Puteri Liscia menjadi lebih kuat daripada dia di masa lalu. Saya bisa tahu hanya dengan 

melihat. 」(Jeanne) 「Begitu juga dengan Jeanne-dono. Bahkan pada saat itu, saya tidak 

dapat mendaratkan satu pun serangan. 」(Liscia) 

Tidak, tunggu sebentar di sini! Mengapa pembicaraan tentang bermain bersama menjadi 
cerita tentang pendaratan !? Eh? Mungkin, dengan bermain itu berarti bermain pedang? 
Meskipun keduanya adalah Putri? 

「Kalian berdua putri mungkin terlalu tomboy. 」(Souma) 「...... Pada saat itu bahkan 

Marcus yang lembut pun marah. 」(Liscia) 「Menteri Luar Negeri kami menangis. Ha ha 

ha. 」(Jeanne) Baca seluruh terjemahan di yukkuri-literature-service.blogspot.com Tidak-

tidak-tidak-tidak, itu bukan sesuatu untuk ditertawakan, kan? ...... Jangan merasa nostalgia 
karena merepotkan Marcus dan Menteri Luar Negeri Kekaisaran yang belum saya temui. 「

Baiklah, biarkan kenangan berakhir di sini. 」Jeanne menghentikan pembicaraan. 

「Saya ingin mulai berbicara tentang masalah yang sebenarnya dengan serius, tetapi. 」

(Jeanne) 「...... Saya mengerti. Untuk sekarang, mari kita ubah tempat untuk berbicara. 」

(Souma) 
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Dalam kesempatan ini, saya ingin berbicara jujur tanpa berpura-pura dengan Kekaisaran. 
Untuk alasan itu, akan lebih baik jika lokasi negosiasi adalah tempat di mana kedua belah 
pihak merasa nyaman. Saya juga ingin pena dan kertas. 

「Dan, sebelum itu ...... Liscia, tolong hubungi Serina-san di sini. 」(Souma) 「Saya 

mengerti. 」(Liscia) 

Liscia mengangguk dan langsung leaft, setelah waktu yang singkat, dia kembali dengan 
seorang wanita mengenakan gaun pelayan. Wanita ini adalah pelayan kamar Liscia, Serina. 
Dia sedikit lebih tua dariku, pelayan kamar tipe kecantikan cerdas yang terlihat bagus 
dalam kacamata. Dia mengangkat ujung rok celemeknya sedikit dan membungkuk padaku 
dan Jeanne. 

「Saya datang seperti yang disebut, Yang Mulia. 」(Serina) 「Serina-san. Di ruang tamu, 

ada Amidonian Ducal Pr- ...... Duke, Julius-dono. Karena mungkin diskusi saya dengan 
Jeanne-dono akan memakan banyak waktu, silakan menemani dan menghiburnya sebagai 
mitra minum. 」(Souma) 

Serina dengan hormat membungkuk ke arah perintah itu. 

「Saya dengan rendah hati menurutinya. Karena itu, Yang Mulia, saya meminta izin untuk 

membuka Akkou Liquor di ruang bawah tanah kastil ini. 」(Serina) 

Ketika dia mengatakan ini, aku merasa mata Seina berkilau aneh untuk sesaat. Dia tidak 
terlihat seperti itu, tapi mungkin dia sebenarnya peminum. Karena itu untuk menghibur 
tamu, maka tidak apa-apa untuk minum apa yang dia inginkan, kan? 

「Aku mempercayakannya pada kebijaksanaan Serina-san. Jika itu untuk menghibur tamu, 

maka saya akan mengizinkannya. 」(Souma) 「Saya dengan rendah hati menurutinya. 

Silakan tinggalkan hak istimewa "menuangkan minuman" [2] untuk Julius-dono kepada 
saya. 」(Serina) 

Ketika dia menjawab, Serina membuat senyum seperti es dan kemudian dia membungkuk 
sebelum meninggalkan ruangan. Meskipun aku terganggu oleh senyum itu, yah, karena dia 
bilang dia akan menghibur Julius, maka mungkin tidak apa-apa. Sementara aku 
memikirkan ini, aku melihat orang-orang di sekelilingku dan melihat bahwa Liscia dan 
Hakuya memiliki wajah mereka yang sempit. 

「A -apa ada yang salah? 」(Souma) 「Souma ...... Akkou Liquor adalah minuman keras 

yang terkenal sebagai" kuat ". 」(Liscia) 「Meskipun rasanya enak saat memanjakannya, 

jika seseorang yang tidak terbiasa meminumnya, maka mereka akan segera pergi ke dunia 
mimpi. Sebenarnya, untuk meminumnya secara normal, Anda hanya perlu menjatuhkan 
dua atau tiga tetes ke dalam jus atau teh. 」(Hakuya) 
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Liscia menjawab dan kemudian Hakuya menambah penjelasan sambil membuat wajah 
seolah-olah dia sakit kepala. 

「Eh? Lalu, jika dia "menuangkan minuman" menggunakan minuman keras itu, maka ...... 」

(Souma) 「Putaran minum akan berakhir hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. 」

(Hakuya) 「Jadi maksud Anda tidak akan ada nilai hiburan! 」(Souma) 

Yah, karena Julius bisa dikatakan sebagai seseorang dari negara musuh, itu tidak terlalu 
penting, tapi ...... Serina-san, berbeda dengan sikapnya yang tenang, sangat licik. Sementara 
aku memikirkan hal ini, Liscia berbicara sambil menjepit jarinya di pelipisnya. [3] 

「Souma, ada tiga orang yang tidak cocok untukku. Mereka adalah Ibu, Adipati Carmine, 

dan kemudian Serina. 」(Liscia) 「Dia pembantu kamar Liscia, kan? Kenapa dia setingkat 

dengan mantan Ratu dan Jenderal Angkatan Darat? 」(Souma) 「Itu karena Serina adalah 

pelayan yang begitu sempurna sehingga dia tidak hanya memiliki wajah dan sosok yang 
menarik, tetapi dia juga sangat baik dalam kinerja pekerjaannya, dan sopan serta penuh 
perhatian terhadap orang lain. Juga, untuk anak tunggal seperti saya, dia adalah seseorang 
yang saya anggap sebagai kakak perempuan. Namun ...... Hanya ada satu kelemahan 
dengannya. 」(Liscia) 「Cacat? 」(Souma) 「Itu ...... bagaimana saya harus mengatakannya, 

kecenderungan sadisme? ...... atau lebih tepatnya, berperilaku seperti anak kecil yang 
menggoda sesuatu yang dia minati ....... 」(Liscia) 「Maksudmu ...... dia adalah" super-S "? 

[4]」(Souma) 

Ketika saya menanyakan hal ini, Liscia memiliki mata seseorang yang melihat sesuatu yang 
jauh. 

「Ketika aku masih anak yang nakal, Marcus yang akan menegurku, tapi yang memberi 

hukuman adalah Serina. Tentu saja, karena Serina hanyalah pelayan, dia tidak akan 
melakukan sesuatu seperti hukuman fisik, tetapi sebagai gantinya, dia akan memberikan 
serangan mental. Paling tidak ...... Jika paling tidak ...... Tidak, hal-hal itu juga ...... Ah ya 
ampun, kenapa dia bisa selalu dan terus-menerus menemukan poin burukku! 」(Liscia) 「

Seberapa banyak dia memahami kelemahanmu ......? 」(Souma) 

Sambil menenangkan Liscia, yang menundukkan kepalanya karena malu, aku menghela 
nafas. Serina- (Super-S) -san, betapa menakutkannya dirimu ........ [5] Aku bisa melihat di 
ujung pandanganku bahwa Jeanne berusaha menahan tawanya. Jika Anda dapat melihat ini 
maka terjemahan yang Anda baca saya 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Jadi Serina-san adalah S? Siapa yang bisa membayangkan? 
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[1] Sebenarnya: "Membuat Kekaisaran kehilangan muka". Tapi ... saya pikir pembaca sudah 
cukup menghadapi wajah ini. Padahal, wajah memang penting dalam budaya Asia Timur. 
[2] Dengan kata lain: Menjadi mitra minum. Dalam budaya minum Jepang, tuan rumah akan 
menjadi orang yang akan menuangkan minuman untuk tamu. Saya merekomendasikan 
pembaca ke google dan membaca beberapa artikel tentang budaya minum di Jepang. Dalam 
hal ini, Serina diperintahkan oleh Souma untuk menemani Julius dengan alkohol, dll. [3] 
Sesuatu seperti gerakan ini 

[4]ド Satau do-S adalah kata dalam bahasa Jepang untuk sadis ekstrem, orang yang 

menikmati kesenangan dari penderitaan orang lain. Misalnya, Okita dari Gintama dan 
penafsiran penggemar Kazami Yuuka sebagai USC dari Touhou. [5] Seperti yang bisa Anda 
tebak, ini adalah garis yang paling sering diparodikan oleh manga Jepang. Mungkin Anda 
mungkin pernah melihat versi varian di berbagai manga. Itu berasal dari Glass Mask, 
manga Shoujo klasik. 
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Vol. 3 - 3.4 
Bab 3.4 Bab 3 -- Negosiasi D 

2016/10 / 07larvyde 

TN: Permintaan maaf karena tidak berkomunikasi selama sebulan terakhir, kehidupan 
nyata telah ... tak henti-hentinya. Saya masih merasa agak tidak sehat saat ini, tapi ini satu 
bab. 

Tempat kami memimpin Jeanne adalah kantor pemerintah. Saya pikir tempat ini sempurna 
bagi kami untuk duduk dan bernegosiasi. Cukup luas dan ada banyak pulpen dan kertas, 
dan kita juga bisa mendapatkan bahan yang diperlukan dengan mudah. Namun, tampaknya 
yang paling menarik perhatian Jeanne ketika kami memasuki ruangan adalah ranjang di 
sudut ... 

"Raja Soma, ranjang itu?" "Milikku. Bagaimanapun juga, tempat ini juga kamar pribadiku. " 
" Apakah kamu tidur di kantor pemerintah !? " " Kami sangat malu ... " 

Keheranan Jeanne dijawab dengan rasa malu, bukan oleh saya, tetapi Hakuya. Namun, 
sepertinya yang mengejutkan Jeanne bukanlah kenyataan bahwa aku tidur di kantor itu 
sendiri. 

"Aku tidak pernah berpikir akan ada kerajaan yang melakukan hal yang sama seperti 
Penatua Sister ..." "Apa?" 

Penatua Sister ... Lady Maria maksudnya? Eh, Imperial Holy Maiden tidur di kantornya !? 
Ketika saya bertanya padanya, Jeanne menjawab dengan canggung. 

"Yah, bagaimanapun juga dia seorang wanita sehingga dia memiliki kamar sendiri, tetapi 
ketika dia sibuk dengan pekerjaan pemerintah, dia tidur di tempat tidur di kantor" "......" 

... entah bagaimana, sekarang, aku merasa aku benar-benar mendapatkan Gadis Suci ini. 

"Karena Penatua Sister adalah Perawan Suci yang memerintah wilayah yang luas, saya 
mengatakan padanya untuk berhenti karena dia akan membuat contoh yang buruk kepada 
bawahannya, tetapi semua yang dia katakan adalah [Tidak apa-apa, kan?], Dia tidak pernah 
mendengarkan, sama sekali" , kata Jeanne sambil menghela nafas. Entah kenapa Hakuya 
mengangguk dengan antusias. 

"Aku tahu . Saya juga berulang kali mengatakan kepada Yang Mulia untuk menyediakan 
kamar untuk dirinya sendiri untuk tidur, tetapi setiap dan setiap saat, yang dia katakan 
adalah [Ini lebih efisien, kan] " " Saya tahu. Saya mendapatkan bahwa Penatua lelah ketika 
dia bekerja, tetapi saya ingin dia berperilaku di depan bawahannya. Khususnya bahwa ia 
memiliki citra Gadis Suci untuk diikutinya. Saya berharap dia tidak menunjukkan sisi 
menyedihkannya terlalu banyak. " " Aku tahu, tapi, aku sudah menyerah pada titik itu. Yang 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Mulia masih menyandang nama [Raja Pahlawan] tetapi apa yang dia lakukan tidak pernah 
terdengar ... " 

Oi oi Hakuya. Tidakkah Anda pikir Anda melangkah terlalu jauh? Yah, aku tidak benar-
benar ingin membawa nama Pahlawan, kau tahu, dan tindakanku yang belum pernah 
terjadi sebelumnya membuat kalian dipekerjakan, kan? ... Atau jadi aku ingin 
mengatakannya tetapi sepertinya aku akan dimarahi lebih lagi sehingga aku menyerah. 

"Aku pikir itu bagus bahwa Raja Soma melakukannya karena tidak diperhitungkan. 
Penatua Sister hanya bersikap jorok. Dia agak tolol, kau tahu. " " Tidakkah itu bagus? Itu 
membuatnya sedikit lebih imut. Dalam kasus Yang Mulia, itu tidak tepat karena itu 
dihitung. Mengapa dia mendengarkan nasihat ketika datang untuk bekerja tetapi tidak 
ketika datang ke kehidupan pribadi " " Tampaknya Tuan Menteri memiliki cukup banyak 
masalah " " Seperti halnya Anda Nona Jeanne "1 

Jeanne dan Hakuya memukulnya. Mereka kelihatannya akan melakukan jabat tangan yang 
kuat kapan saja. Saat itu juga, "Korban Aliansi Lieges Malas" lahir. ... ini bukan masalah 
tertawa. Aku memalsukan batuk dan menyuruh Jeanne duduk di meja panjang di tengah 
kantor. 

"Pokoknya mari kita kesampingkan itu dan memulai negosiasi" 

Iklan "Iya . Dimengerti Jeanne memulihkan diri dan duduk. Kami duduk saling berhadapan 
dengan meja panjang di antara kami. "Nah," kata Jeanne sambil melihat ke arahku, 
membuka negosiasi. 

"Pertama, tentang pekerjaan Vannes saat ini. Aku menyesal mengatakan bahwa aku 
berjanji pada Julius ini. Kekaisaran harus melakukan apa yang harus dilakukan. " " Yah, 
mari kita tidak langsung menuju akhir. Di sini kita memiliki Kepala Kerajaan dan Nomor 
Dua Kekaisaran setelah negosiasi langsung. Seharusnya ada banyak hal untuk dibicarakan 
dan informasi untuk dibagikan di sini. Kita bisa meninggalkan barang yang tidak 
menyenangkan nanti, bukan? " " ... Kurasa begitu. Juga, saya ingin memanggil birokrat kami 
menunggu di ruangan lain, apakah itu baik-baik saja? " " Baiklah. Jika mereka akan 
mengirimkan cek tubuh, itu. ... Apakah ada orang di sana?" 

Aku berteriak ke pintu dan kemudian Serina datang berkata, "Maafkan aku". 

"Hah? Apakah kamu tidak menangani penerimaan Julius ...? " 

"'Penerimaan' sudah selesai," kata Serina dengan dingin. ... Sekarang masih jam tiga sore, 
tapi ini sudah berakhir? ... Seperti dugaanku, Serina adalah gadis yang menakutkan. 

"Apa yang akan menjadi Yang Mulia?" "Ah, bawa birokrat kita dan birokrat yang dibawa 
Jeanne. Dan periksa apakah mereka tidak membawa senjata terlebih dahulu. " " Dipahami 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Ketika saya menyaksikan Serina pergi dengan anggun, saya memutuskan untuk "tidak 
pernah menjadikannya musuh". 

◇ ◇ ◇ 

Dewan adalah tarian. Pusaran aktivitas yang sibuk. 

"Jadi, bagaimana situasi dengan panen Kekaisaran tahun ini?" "Syukurlah kita umumnya 
mendapatkan panen yang baik. Gandum sangat berlimpah. Bagaimana dengan Elfrieden? 
Anda baru saja keluar dari krisis pangan " " Kami juga mendapatkan panen yang bagus. 
Kami berhasil mengubah tanaman tepat waktu, jadi tidak perlu khawatir tentang makanan 
lagi. Sebaliknya, itu adalah toko darurat yang membuatku khawatir. Bahkan jika kita 
memiliki itu baik tahun ini, kita mungkin kambuh tahun depan atau tahun setelah " " Itu 
berlaku untuk kita berdua, bukan. Hasil panen berjalan dengan kehendak surga " 

Sementara Jeanne dan aku sedang berbicara, para birokrat Kerajaan dan Kekaisaran diam-
diam berlari-lari. Beberapa orang dengan panik membuat catatan diskusi kami, karena 
bahkan janji lisan bisa menjadi komitmen resmi jika dituliskan di atas kertas. Namun yang 
lain menegaskan apa arti hal-hal dalam catatan itu agar tidak salah menafsirkan apa 
komitmen itu. Ada juga yang dari kedua belah pihak mempresentasikan bahan-bahan yang 
disiapkan untuk satu sama lain, membandingkan apa yang dimiliki kedua negara secara 
berlimpah dan apa yang kurang. Karena kami tidak berbagi batas, akan sulit untuk saling 
memberikan bantuan langsung, tetapi harus dimungkinkan dengan perantara pihak ketiga. 

Itu adalah battlescene. Hakuya mengamati setiap dokumen secara terperinci, dan Liscia 
membantu saya. Hanya penjaga, Aisha, yang berdiri memperhatikan, tetapi dia tidak mau 
melihat angka. Dia tampak bosan. ... Rasanya benar-benar nostalgia, mengingatkan saya 
pada hari-hari awal saya telah diserahkan tahta. 

Dalam diplomasi nyata, bahkan jika kepala masing-masing hanya bertemu selama 
beberapa menit, birokrat kedua negara akan bernegosiasi selama berminggu-minggu atau 
berbulan-bulan di belakang layar. Kerajaan dan Kekaisaran belum mampu melakukan itu 
sejak Wilayah Raja Iblis muncul, yang menyebabkan kesibukan saat ini. Untuk alasan itu, 
hal pertama yang saya dan Jeanne bicarakan adalah Pembukaan Kembali Diplomasi Antar-
Jemput antara Kekaisaran Kekacauan Besar dan Kerajaan Elfrieden. 

"Ngomong-ngomong soal makanan, pangsit root Susanna itu benar-benar enak, bukan? Itu 
terbuat dari rimpang susanna yang menyihir, kan? Kami ingin tahu bagaimana mereka 
dikumpulkan " " Saya tidak keberatan. Nah, menurut Poncho, ia belajar metode panen 
susanna yang menyihir dari suku gunung di dalam Kekaisaran. Seharusnya mudah untuk 
mendapatkan kerja sama mereka untuk memperkenalkan mereka " " Ya ampun, ada orang-
orang seperti itu di Kekaisaran. Memalukan bagi saya untuk tidak tahu apa yang dimiliki 
negara kita sendiri. " " Begitulah yang terjadi, benar. Anda tidak selalu dapat melihat apa 
yang ada di bawah kaki Anda sendiri " 
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Aku menyesap kopi yang disiapkan Serina dan memandang ke arah Jeanne. "Setuju," 
katanya sambil menyesap tehnya. Aku mencoba sedikit menyengat kata-kataku untuk 
melihat bagaimana dia akan bereaksi tetapi ekspresinya tidak pernah goyah. Tidak 
terpikirkan bahwa dia seusia dengan Liscia. 

"Karena kami akan memberitahumu tentang pangsit susanna, kami juga ingin memiliki 
beberapa informasi" "Baiklah. Informasi macam apa yang Anda inginkan? " " Makanan 
dengan imbalan makanan, itu boleh saja, kan? Aku ingin tahu apakah ada makanan tidak 
umum yang diketahui oleh Kekaisaran? " 

"... kalau begitu mari kita berikan itu segera," kata Jeanne dengan senyum tak 
menyenangkan. 

"Ini daging iblis" "... hah?" "Kamu bisa makan daging iblis" 

Setan ... daging? Eh, apa, benarkah? Apakah dia serius? 

"Sudahkah kamu... memakan daging iblis?" "Ya. Rasanya mengejutkan biasa" '......' 

Saya merasa kaki saya menjadi tidak stabil. Karena aku sudah mendengar tentang Kobold 
yang membantu Suku Wolf Mystic dari Tomoe, aku berpikir untuk bernegosiasi dengan 
Tentara Raja Iblis jika keadaan memungkinkan, tapi ... apakah dia mengatakan mereka 
terasa biasa? Untuk berada dalam hubungan harfiah-makan-kuat-lemah dengan seseorang 
yang akan Anda negosiasikan. Sepertinya itu tidak akan berakhir hanya dengan satu sisi 
memakan yang lain .... Aku bertanya dengan suara tegang. 

"Apakah kamu mungkin makan ... goblin atau sesuatu?" 

Jeanne menatapku kosong sejenak lalu menggelengkan kepalanya dengan bingung. 

"Binasalah pikiran itu! Apa yang kami makan adalah 'binatang iblis', bukan 'ras iblis'. ... ah, 
begitu, Elfrieden tidak tahu banyak tentang Wilayah Raja Iblis, kan " 

Jeanne sepertinya mengerti sesuatu dan mengangguk. 

"Baik . Lalu aku akan bercerita banyak tentang Wilayah Raja Iblis dan Tentara Raja Iblis 
seperti yang diketahui negara kita " 

Dia kemudian perlahan mulai menceritakannya. 

◇ ◇ ◇ 

"Pertama, Kekaisaran tidak tahu alasan Wilayah Raja Iblis muncul di benua Randia ini, juga. 
Sungguh, yang bisa kami katakan hanyalah itu tiba-tiba muncul di sana suatu hari. 
Kemudian, melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang diusir dari 
Territory dan melalui pertarungan yang sebenarnya dengan keberadaan yang dikenal 
sebagai Tentara Raja Iblis, kami dapat mencapai kesimpulan? " " Kesimpulan? " " Di antara 
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hal-hal yang disebut Tentara Raja Iblis , ada binatang buas yang tidak memiliki kecerdasan 
meskipun mereka dapat membentuk gerombolan, yang hanya memakan makhluk hidup, 
dan ada yang seperti Kobolds dan Ogres dengan kontrol seperti tentara, yang sedikit 
berbeda dari sisi manusia. Untuk membedakan di antara mereka, kami memanggil 
Binatang Buas yang sebelumnya, sedangkan yang terakhir adalah Monster Raksasa " "Ah, 
sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku sudah mendengar sesuatu seperti ini dari 
Raja Alberto sebelumnya" 

Daerah yang dikenal sebagai "Alam Setan" tiba-tiba muncul di ujung utara benua Randia. 
Dari sana, semua jenis iblis besar dan kecil muncul, menyebabkan kekacauan di antara 
bangsa-bangsa. Sisi kemanusiaan menyatukan dan menambal kekuatan hukuman bersama 
dan mengirim mereka ke daerah yang tertimpa bencana, tetapi berakhir dengan kegagalan. 
Di Alam Iblis, ada "Binatang Iblis" dengan perasaan rendah (atau tidak), dan "Demon 
Races" sapient dengan kekuatan perang yang hebat. Demon Races itu memusnahkan 
kekuatan hukuman yang dikumpulkan oleh bangsa-bangsa. Demon Races kemudian 
melanjutkan dengan serangan balasan ke wilayah manusia, memperluas pengaruh mereka 
ke tanah yang sekarang disebut "Wilayah Raja Iblis", atau begitulah yang kudengar. Ketika 
saya memberi tahu Jeanne apa yang saya dengar dari Alberto, dia mengangguk. 

"Ya, jadi saya sudah mendengar. Saya berusia tujuh tahun ketika pasukan hukuman dikirim 
sehingga saya tidak benar-benar melihatnya sendiri. Kecuali bahwa setelah meluangkan 
waktu menganalisis apa yang dikatakan orang-orang di situs tersebut, sebuah fakta baru 
terungkap " 

"Fakta baru?" "Serangan monster yang menghancurkan banyak negara, membunuh banyak 
orang, dan mengubah lebih banyak lagi menjadi pengungsi, semuanya dilakukan oleh 
Binatang Iblis." "Binatang Iblis? Bukan Demon Races? " " Ya. Itu dulu " Jeanne menyesap 
tehnya. 

"Penampakan pertama dari Demon Races adalah ketika kekuatan hukuman disergap. 
Secara alami, mereka ada di sana ketika serangan balasan menghancurkan negara-negara 
dan membunuh serta membuat pengungsian orang-orang " " Yang berarti, ada dua 
gelombang ke Invasi Tentara Raja Iblis " 

Gelombang pertama adalah serangan Demonic Beast. Gelombang kedua adalah serangan 
balik Demon Race. Kobold yang menyebabkan Suku Wolf Mystic Tomoe menjadi pengungsi 
mungkin adalah bagian dari gelombang kedua. Jeanne melanjutkan. 

"Kerusakan yang disebabkan oleh gelombang pertama dan kedua juga sangat berbeda. 
Serangan Binatang Iblis dari gelombang pertama adalah adegan brutal. Api yang 
disemburkan Beast mengubah kota-kota menjadi bumi hangus, melahap tentara dan warga 
sipil tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Saya mendengar bahwa yang tersisa dari 
kota-kota yang mereka serang adalah 'sisa makanan' " 

Secara harfiah 'binatang buas', itu adalah serangan 'Binatang Buas Iblis'. Serangan oleh 
binatang buas, seperti belalang, yang hanya melihat manusia sebagai makanan. 
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"Tapi gelombang kedua adalah perang total. Makhluk hidup dengan tujuan menangkap 
kota dan desa. Masih ada pembunuhan dan penjarahan, tetapi ada banyak kasus di mana 
jika seseorang bisa melarikan diri, mereka tidak mengejar. Kasus-kasus orang yang 
dibunuh demi makanan turun tajam tetapi di sisi lain, kasus pemerkosaan oleh Binatang 
Buas meningkat " " ... jadi sama seperti perang lainnya. Seperti antar manusia. " " Ya, 
meskipun aku enggan menyebut pemerkosaan sebagai tanda kecerdasan, "Jeanne meludah. 
Tampaknya hal itu tidak bisa dimaafkan sebagai sesama wanita. 

"Tapi bagaimana perubahan itu terjadi? Apakah Binatang Iblis mendapatkan kecerdasan 
saat mereka bertarung melawan manusia dan menjadi Demon Races? " " Untuk sementara 
waktu, ada pejabat gereja yang mengatakan bahwa mereka memakan otak manusia dan 
mendapatkan kecerdasan, tetapi tentu saja bukan itu yang terjadi. Itu adalah fakta bahwa 
Binatang Iblis masih ada. Sejak sisi manusia dan iblis menemui jalan buntu, satu-satunya 
serangan datang dari gerombolan binatang iblis. Padahal, itulah yang memungkinkan kami 
untuk mempertahankan status quo " 

H ~ m ... Saya tidak mengerti. Jadi apa ras dan binatang iblis ini? 

"Itu mengingatkan saya, kami menemukan banyak fosil binatang buas iblis ketika kami 
sedang menggali tangki pemukiman di dekat Parnam. Mereka pasti berusia setidaknya 
beberapa ribu tahun. " " Fosil ... apa, tepatnya? " " Ah, itu bukan pengetahuan umum di 
dunia ini, begitu. Sederhananya, mereka adalah sisa-sisa tulang binatang buas yang tersisa 
terkubur di tanah. Ada kondisi tertentu, tapi setelah bertahun-tahun tulang di tanah 
berubah menjadi batu, meskipun bahkan tulang yang hanya tersisa untuk beberapa ribu 
tahun juga dipanggil fosil" "Saya melihat ... jadi Anda mengatakan bahwa binatang setan 
ada dari beberapa ribu tahun yang lalu " 

Hm? Dia secara mengejutkan tenang. Liscia hampir jatuh kaget ketika mendengarnya. 

"... Aku pikir kamu akan lebih terkejut" "Ketika kamu memikirkannya, ada monster di 
dalam ruang bawah tanah bahkan sebelum Wilayah Raja Iblis muncul. Aku ingin tahu 
apakah itu dulunya adalah situs bekas penjara bawah tanah? " " Tidak ada catatan tentang 
itu dalam sejarah Kerajaan. Juga tidak ada cerita rakyat. Ya, itu beberapa ribu tahun yang 
lalu, jadi saya tidak dapat menyangkal kemungkinan bahwa itu datang jauh lebih jauh dari 
sejarah mana pun. " " Humm ... Saya kira kita juga harus menyelidiki negara kita sendiri, 
"Jeanne mengangguk termenung. Nah, itu akan lebih dari apa yang saya minta. 

"Bagaimanapun juga tolong lakukan itu. Kerajaan juga akan menyelidiki berbagai tempat " 
" Tolong beritahu kami jika Anda menemukan sesuatu. Tentu saja, kami juga akan memberi 
tahu Anda jika kami melakukannya " " Dipahami " 

Wilayah kekaisaran jauh lebih besar daripada Kerajaan. Orang bisa berharap lebih banyak 
dari penyelidikan itu. Tetapi tentu saja, Kerajaan juga ingin membuat kemajuan dengan 
penyelidikan kami sendiri. Dan dengan demikian diputuskan bahwa "Berbagi Informasi 
tentang Penggalian Rumah Tangga" akan dimulai antara Kerajaan dan Kekaisaran. 
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Jeanne mengambil nafas dan berkata, "sekarang, kita tampaknya telah menyimpang cukup 
jauh dari diskusi apakah binatang iblis dapat dimakan atau tidak," ketika dia 
mengosongkan cangkir tehnya. 

Saya juga menghabiskan kopi saya dan memesan Serina untuk isi ulang untuk kami berdua. 
Kami masing-masing menerima isi ulang kopi dan teh dan melanjutkan pembicaraan. 

"Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kita sudah membicarakannya, bukankah 
begitu?" "Apa yang aku makan adalah daging ular besar bersayap" "ular bersayap? Seperti 
seekor naga? " 

Saya ingat ada dewa yang disebut Plumed Serpent (Quetzalcoatl) di Amerika Tengah atau 
Selatan, tetapi kita tidak berada di Bumi dan karena kita berbicara binatang buas setan, 
yang muncul di pikiran adalah monster drakonik. Itulah yang saya pikirkan, tetapi Jeanne 
menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, itu bukan sesuatu yang glamor. Itu benar-benar hanya ular dengan empat sayap 
burung yang tumbuh keluar dari tubuhnya " 

Apa itu? Itu pasti chimera, kan? 

"Yah, kamu orang, bisa makan sesuatu seperti itu ..." "Rasanya seperti ular biasa. Lebih 
dekat dengan ikan daripada ayam, sangat lezat " 

... well, saya kira mereka makan ular secara normal di beberapa negara. Dalam pikiranku, 
daging ular memunculkan gambar ikan palsu di "Rashomon" Akutagawa Ryuunosuke ... 
apakah dia mengatakan lezat? 

"Katakanlah sekarang ... Jeanne, yang Anda tidak putri?" "Saya juga seorang jenderal. 
Karunia lokal menghasilkan bekal tentara yang baik " " Itu masuk akal " " Dan apa yang 
membuat saya berpikir untuk memakan binatang iblis adalah ketika salah satu pihak 
pengintai yang dikirim ke Wilayah Raja Iblis melihat sisa-sisa binatang iblis yang telah 
dimasak oleh ras iblis " "Matang? Bukan hanya dimakan di tempat? " " Ya. Menilai dari 
tulang yang tampak seperti mereka terpotong dengan alat bermata dan kepala yang 
memiliki bit hangus, mereka mungkin dipanggang utuh sebelum dipotong dan dimakan. 
Jadi ketika kami menangkap jenis iblis yang sama, aku hanya harus mencari tahu apakah 
kita bisa memakannya juga " 

Jeanne menggigit permen yang disajikan di samping teh. 

"Kami tentu saja memeriksa apakah beracun atau tidak. Sebelum memberikannya kepada 
manusia untuk dimakan, kami membuat hewan memakannya. Setelah memastikan mereka 
aman seperti itu, kami secara bergiliran memakannya mulai dari NCO 3 " " Penguji racun 
memilikinya kasar ... " " Kemudian ketika kami mencoba memakannya, itu ringan tapi 
menyegarkan, itu normal lezat " " Um, daripada seleranya, bukankah ada sesuatu yang 
lebih penting untuk dipikirkan? " 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Fakta bahwa ras iblis memakan binatang iblis lebih dalam daripada fakta bahwa binatang 
iblis dapat dimakan. Ini berarti bahwa ras iblis tidak melihat binatang iblis sebagai setara 
dengan mereka. Saya suka daging sapi dan babi, tetapi tidak peduli seberapa mirip wajah 
mereka, saya tidak pernah mempertimbangkan makan orc atau minotaurs. Saya lebih suka 
makan ular daripada itu. Apakah setan-setan itu memiliki mentalitas yang sama? Ketika 
saya memikirkan hal-hal seperti itu, saya sampai pada sebuah hipotesis. 

"Jadi, Jeanne" "Ya?" "Aku ingin tahu ras iblis dan binatang iblis seperti 'manusia' dan 
'binatang' di pihak kita?" 
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Vol. 3 - 3.5 
Bab 3.5 Bab 3 -- Negosiasi E 

"K, kenapa menurutmu begitu?" Tanya Jeanne saat dia menyusun ulang ekspresinya. 

"... Aku akan mengatakan ini di luar ... Maksudku, tidak menyebutkan hal ini kepada siapa 
pun tolong" "... Dipahami" 

Jeanne memandangi para birokrat Kekaisaran, mereka menghentikan kesibukan mereka 
sejenak dan diam-diam meninggalkan kantor. Aku juga mengusir para birokrat Kerajaan 
dan menyuruh Aisha berdiri di depan pintu mengawasi pengawasan. Hanya Jeanne, Liscia, 
Hakuya, Aisha, dan aku yang tinggal di kamar. Saya melihat Liscia di sebelah saya yang 
sedang merekam menit pertemuan. 

"Liscia, kamu berhenti menulis juga" "... Baiklah" 

Liscia meletakkan penanya, jadi apa yang terjadi sekarang tidak akan dicatat dalam 
hitungan menit. Ruangan menjadi sunyi seolah-olah keramaian dan hiruk pikuk 
sebelumnya hanya bohong. Jeanne mengangkat bahu. 

"Astaga ... Aku ingin tahu bom macam apa yang akan kamu keluarkan" "Maaf. Apa yang 
akan saya katakan sepertinya akan diprotes sebagai diskriminasi. Jika bocor ke luar, itu 
bahkan bisa menyebabkan pemberontakan " " ... Kalau begitu, kita dengarkan saja " 

"Cara aku melihatnya ... Aku tidak bisa membedakan antara hewan di dunia dan makhluk 
iblis," kataku, memilih kata-kataku. 

"Selain itu, aku juga tidak bisa membedakan antara ras seperti beastmen dan dragonewts 
dengan ras iblis," "Apa !? Tapi itu ... " " Aku tahu, aku tahu. Mereka akan meneriaki saya 
dengan mengatakan jangan menempatkan kami dalam kategori yang sama! " 

Sebelumnya, ketika saya tidak bisa membedakan antara Mystic Wolves seperti Tomoe dan 
Mystic Foxes seperti Kaede, saya berkata, "Baiklah, mengapa tidak memanggil mereka 
semua Mystic hound dan selesai dengan itu?" Kemudian Liscia memarahi saya dengan 
berkata, "Mystic hounds merujuk kepada Kobolds jadi pastikan kamu tidak pernah 
mengatakan itu di depan orang-orang itu, oke! "Pada saat itu, aku setuju, berpikir dengan 
baik, aku kira begitulah caranya, tapi kemudian apa perbedaan antara Mystic Wolves dan 
Foxes dan Kobolds dan Kobolds. 

"Apakah Anda tahu apa perbedaan antara Wolves Mystic dan Foxes dan Kobolds, Jeanne?" 
"Yah tentu saja. Serigala dan Rubah Mistik memiliki ekor tetapi wajah dan tubuh mereka 
sama sekali tidak kalah dengan manusia. Di sisi lain, Kobolds memiliki wajah anjing " " Tapi 
ada binatang buas dengan wajah binatang, kan? " 
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Seperti, misalnya, Georg Carmine. Jika pria Singa itu muncul di Jepang, dia mungkin akan 
dianggap makhluk iblis. Ketika saya menunjukkan hal itu, Jeanne menyilangkan lengannya 
dan mengangguk. 

"Yah, sekarang setelah kamu menyebutkannya ... h ~ m ... ah, benar. Kobold memiliki tubuh 
berbulu. Yang berarti di mana binatang buas adalah manusia dengan bagian-bagian hewan, 
maka Kobold adalah anjing yang berdiri dengan dua kaki seperti manusia, kurasa " " ... lalu 
bagaimana Anda membedakan ras iblis dengan bulu pendek atau tanpa bulu? Jika begitulah 
alasanmu, maka para Orc dan Minotaur dengan tubuh manusia harusnya beastmen, kan? " " 
Mmmmm ... " 

Ditolak, Jeanne merenung, lalu akhirnya mengangkat kedua tangan, "Aku menyerah" 

"Saya tidak pernah benar-benar berpikir tentang apa yang membuat manusia berbeda dari 
setan. Sekarang setelah Anda menunjukkannya, saya perhatikan bahwa kami telah 
membedakan iblis dan manusia dengan merasakan " " Anda benar ... sekarang setelah Anda 
menyebutkannya, saya tidak dapat menemukan perbedaan nyata " 

Iklan "Aku ingin tahu mengapa kita tidak pernah memperhatikan ..." Liscia dan Hakuya juga 
mengangguk. Semua orang di dunia ini mungkin sama. 

"Sebaliknya, Anda dapat mengatakan bahwa orang-orang di dunia ini membedakan 
manusia dan setan dengan perasaan, bukan?" 

Berbicara tentang kepekaan Jepang, bahkan jika kita suka sup miso kerang, kita bahkan 
tidak ingin melihat siput, yang merupakan padanan terestrial dari kerang, kebanyakan dari 
kita melakukannya. Juga, orang-orang akan kaget melihat orang Aborigin Australia makan 
grub yang mereka temukan di dalam pohon saat mereka dengan tenang memakan udang 
yang sudah dikupas (yang mentah pada saat itu). Sangat mungkin bahwa sensibilit orang-
orang di dunia ini sejalan dengan itu. 

"Yah, hanya ada manusia di dunia tempatku berada. Karena saya hidup di dunia tanpa Elf 
atau Beastmen atau Dragonewts atau Demons, saya tidak memiliki kepekaan itu. Karena 
itulah di mataku, ras iblis sama saja dengan ras lain di sisi manusia " " Y, Yang Mulia! ... d, 
apakah kamu membenci Dark Elf? "Tanya Aisha, yang berdiri di depan pintu, dengan mata 
seperti anak anjing yang ditinggalkan. "Tidak sama sekali," jawabku dan menyeringai 
padanya. 

"Elf berkulit gelap itu imut, benar. Tentu saja, keindahan manusia klasik juga " 

Yang pertama adalah untuk Aisha, dan yang terakhir Liscia. "Benarkah !?" kata Aisha 
dengan wajah cerah ketika aku mengatakan itu sementara Liscia dengan kasar berkata, "Ya 
ya, tentu, terima kasih", tetapi sama sekali tidak puas, menilai dari seringai di wajahnya. 
Melihat keduanya, Jeanne tersenyum masam. 

"Kamu dicintai, bukan?" "Aku terlalu baik ..." 
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Ketika aku mengatakan itu, Jeanne bersandar di sandaran kursinya. 

"Aku senang kau mengatakan untuk tetap menutupinya. Jika kita terus seperti kita, aku 
mungkin harus membunuh buraucrat terhormat negara kita " " ... itu berbahaya. Apakah 
seburuk itu? " " Seburuk itu. Jika yang kita bicarakan di sini bocor, bukan hanya reputasi 
Raja Soma yang akan turun. Benua mungkin naik dalam kerusuhan. Apakah saya benar, 
Tuan Hakuya? " " Seperti yang Anda katakan. Saya berharap dia menyebutkannya kepada 
saya lebih cepat " 

Hakuya mengangguk dan mengirimiku tatapan mencela. Eh? Seburuk itu? 

"Tolong dengarkan Yang Mulia. Jika apa yang Anda katakan tentang 'setan dan binatang 
buas sulit dibedakan', negara-negara seperti supremasi manusia Amidonia dan Elf 
Kerajaan Elis Elle dari Elle Kerajaan Elf akan menggunakannya sebagai bahan untuk 
mendiskriminasi ras lain. Mereka akan meragukan apakah beastmen dan dragonewts itu 
adalah setan atau berkolusi dengan musuh, dan mungkin akan menindak mereka dengan 
ketidakadilan " 

Kerajaan Suci Gerlean, negara pulau di barat laut benua, ya. Itu memiliki pulau besar dan 
kecil tetapi tampaknya pulau kecil dan sebagian besar telah ditempati. Semua rumor, 
karena negara ini sangat picik dan tidak banyak informasi yang bisa masuk. High Elf, yang 
memiliki kecenderungan tinggi untuk memiliki wanita dan pria cantik bahkan di antara Elf 
memandang rendah orang lain, percaya bahwa mereka adalah umat pilihan tuhan dan 
memandang rendah darah campuran. Ini tidak pernah berubah bahkan sekarang setelah 
invasi ras iblis. 

Nah, negara-negara seperti Kerajaan Amidonia dan Kerajaan Suci Gerlean akan mengambil 
informasi ini sebagai bukti keunggulan ras mereka. Faktanya, Amidonia membuat negara 
mereka sendiri lebih mudah diperintah dengan mengipasi kebencian terhadap Elfrieden 
(dan menyalahkan segala kesalahan atas tindakan Kerajaan). Ini hanya mengubah 
kebencian terhadap ras lain. Jeanne juga setuju. 

"Itu seperti yang dikatakan Lord Hakuya. Juga, ini bukan masalah eksternal bagi negara 
multietnis seperti negara kita dan Anda. Jika pengakuan itu tersebar luas di negara-negara 
kita, itu akan menyebabkan antagonisme antar ras di dalam negeri. Jika kita memiliki 
ancaman internal selain dari luar ... " " ... maaf. Saya tidak memikirkan ini sepenuhnya " 

Aku dengan jujur menundukkan kepalaku. Keduanya benar. Ini bukan hanya masalah 
kehormatan saya sendiri. Saya harus memiliki rasa krisis yang lebih baik. Namun, Jeanne 
menggelengkan kepalanya. 

"Kami tidak akan menyadarinya jika kamu tidak menunjukkannya. Ini cukup masalah, tapi 
ini lebih baik daripada tiba-tiba meletus tanpa kita sadari. Kita juga bisa membuat 
persiapan untuk itu. " " Terima kasih ... tapi itu mengatakan, aku tidak bisa langsung 
memikirkan tindakan pencegahan apa pun. " " Aku tahu. Deklarasi Kemanusiaan melarang 
pengasingan dan penganiayaan terhadap ras lain tetapi hanya di antara negara-negara. 
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Kami masih bisa melakukan intervensi dengan kebijakan nasional yang diskriminatif 
(katakanlah, dengan menjadikannya perintah dari atasan), tetapi bagi masyarakat awam, 
kami hanya bisa membantu mengawasi negara-negara itu " 

Itu tidak akan efektif, dan Anda tidak bisa hanya berurusan dengan masing-masing dan 
setiap kasus, baik. Jika terkubur dalam kegelapan maka semuanya sudah berakhir. 
Ngomong-ngomong, karena kita tidak bisa mendapatkan ide bagus sekarang, Kekaisaran 
dan Kerajaan harus terus membahas ini nanti. 

◇ ◇ ◇ 

Kami memanggil kembali para birokrat yang kami kirim keluar dan melanjutkan 
konferensi hingga larut malam. Secara alami, tiba saatnya mengisi perut kita. Karena 
Jeanne adalah VIP dari negara lain, kami seharusnya menghentikan pertemuan untuk 
makan malam, tetapi aku dan Jeanne merasa itu akan membuang-buang waktu, jadi kami 
melanjutkan pembicaraan tentang makanan; sesuatu yang bisa kami makan saat bekerja. 
Karena itu, saya memutuskan untuk memperlakukan Jeanne dan teman-teman dengan roti 
yang kami selidiki apakah kami bisa mempopulerkan di negara atau tidak. Kesan Jeanne 
adalah: 

"Yah, ini sesuatu! Sementara itu terlihat tidak cocok untuk meletakkan makanan pokok di 
atas yang lain, dua tekstur yang berbeda ketika Anda memasukkan gigi ke dalamnya 
membuatnya cocok. Keasaman saus tomat juga bekerja dengan baik. Juga, bisa makan 
sesuatu yang biasanya harus Anda makan dengan piring dan garpu roti dan dengan satu 
tangan, ini adalah ide baru yang saya bawa topiku! Indah!" 

Dia secara terbuka memuji saya. Huhuhu, kamu berpikir itu sandwich? Sayang sekali, ini 
adalah "roti Napolitan" 1! ... yah, aku sebenarnya ingin membuat roti yakisoba tapi aku 
tidak bisa mereproduksi saus kaya itu bagaimanapun caranya. Itulah sebabnya saya 
menggunakan pasta dan saus tomat yang sudah ada di dunia ini dan membuat roti 
napolitan. 

"Aku meragukan kewarasannya ketika pertama kali melihatnya, tapi itu benar-benar enak" 
"Roti dan pasta bukanlah sesuatu yang baru, namun tekstur baru dibuat ketika kamu 
menggabungkan keduanya" 

Sepertinya Liscia dan Hakuya juga menyukainya. Kita semua sudah selesai berurusan 
dengan masalah makanan, jadi mungkin baik untuk memperkenalkan masakan Bumi 
bersama makanan baru seperti zelring udon. Kami juga dapat memperoleh mata uang 
asing dengan memiliki budaya makanan yang unik. Bagaimanapun, orang yang membawa 
ke menu unik ini, Aisha, adalah: 

"Siapa nom nom, huff!" 

Dia berdiri di belakangku sebagai penjaga, tetapi saat melakukan itu, dia dengan sungguh-
sungguh melemparkan roti napolitan ke mulutnya. Sebenarnya, Aisha, sudah berapa 
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banyak yang kamu makan? Gunung yang ada di piring telah berubah menjadi bukit kecil. 
Dark Elf yang lapar beroperasi dengan normal bahkan sekarang. 

"Fiuh ... sekarang, kita harus mulai tentang masalah pendudukan Vannes" "......" 

Setelah beristirahat setelah makan roti, Jeanne memulai pembicaraan. 

"Kekaisaran ingin menegakkan Deklarasi Kemanusiaan dan tidak akan mengakui 
perubahan perbatasan melalui aksi militer. Kami ingin Elfrieden mengembalikan Vannes 
dan sekitarnya ke Kerajaan Amidonia " " Kerajaan tidak bisa menerima keinginan itu. 
Amidonia yang menyerang lebih dulu. Kami punya hak untuk itu, bukan begitu? " " Tapi ada 
yang melihat mereka sebagai orang pertama yang diajak melakukannya? " " Itu intervensi 
dari semua definisi. Tidak masuk akal untuk mengeluh ketika penyerang malah diserang, 
bukan? Apakah Kekaisaran baik-baik saja dengan ini? Negara-negara yang menandatangani 
dan yang tidak menandatangani akan memperjelas Deklarasi Kemanusiaan jika Anda 
mengizinkan serangan ini " "Itu benar . Itulah sebabnya Kekaisaran meminta Amidonia 
membayar ganti rugi yang sesuai. Sejauh menyangkut Kekaisaran, kedua belah pihak 
bersalah dalam hal ini " 

... yah, kurasa dia benar. Sebagai penandatangan Deklarasi Kemanusiaan, Kekaisaran harus 
berdiri di dekat Amidonia dan menekan Elfrieden untuk repatriasi wilayah. Tapi itu 
mengatakan, jika mereka mengampuni serangan Amidonia, mereka akan mengundang 
tirani oleh negara-negara penandatangan dan reaksi balik dari negara-negara yang tidak 
menandatangani. Itulah sebabnya mereka akan memberikan sanksi keras pada Amidonia, 
membuat mereka menjadi peringatan bagi negara-negara penandatangan. Kekaisaran 
cukup kuat untuk melakukannya. Saya mengirim Jeanne tampilan pengujian. 

"... Jika kita tidak mematuhi, apakah kamu akan meningkat menjadi kekuatan militer?" 
"Kami lebih suka untuk tidak ... tapi ya, jika perlu. Saat ini, Kekaisaran hanya membawa 
'angka' yang cukup untuk menjadi setara dengan militer Elfrieden, tetapi kami percaya 
kami memiliki 'kekuatan' untuk menghancurkan Anda dan Amidonia bersama-sama " " 
Saya kira. Kami juga ingin menghindari perkelahian " 

Aku meletakkan sikuku di atas meja dan melipat tanganku di atas mulut. 

"Karena itu, mari kita saling memilah niat masing-masing" "Memilah ...?" 

"Kekaisaran tidak ingin mengenali perubahan perbatasan, jadi kamu akan meminta 
Kerajaan mengembalikan wilayah yang diduduki. Apakah saya benar? " " ... Ya. Itu benar" 
Jeanne mengangguk. Setelah mengkonfirmasi niat Kekaisaran, aku melanjutkan. 

"Adapun Kerajaan, kami ingin menghancurkan Amidonia yang terus-menerus menyerang 
kami lagi dan lagi. Kami juga ingin mereka membayar ganti rugi karena menyerang kami. 
Kami menganggap Vannes sebagai ganti rugi itu. " " ... Begitu. Maksudmu kamu tidak harus 
Vannes khususnya, benar. Jadi dengan kata lain, walaupun kamu tidak akan 
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mengembalikan Vannes secara gratis, kamu akan bersedia mengembalikannya jika 
Amidonia membayar kompensasi untuk itu " 

Seperti yang diharapkan, pembicaraan berjalan lancar. Aku mengangguk dan Jeanne 
menghela nafas. 

"Apakah kamu menginginkan kepala Lord Julius?" "Sementara kami akan senang jika kamu 
melakukan itu untuk kami, itu tidak memiliki nilai khusus bagi kami" "Jadi ... bagaimanapun 
juga itu adalah uang," "... kurasa. Jika Amidonia akan membayar ganti rugi kepada kami, 
kami akan mengembalikan Vannes. Saya juga dapat mengatakan bahwa Kekaisaran juga 
dapat meminta pembayaran dari Amidonia, yang seharusnya benar, bukan? " 

Melihat jangka panjang, menyerahkan tanah dengan kekayaan yang terkubur untuk 
beberapa dana sementara adalah minus. Namun, mengingat bahwa itu adalah wilayah 
Amidonia sampai baru-baru ini dan mempertimbangkan hubungan dengan Kekaisaran, itu 
tidak terlalu buruk. Pada saat yang sama, Kekaisaran akan menyelesaikan alasan mereka 
untuk memulihkan wilayah ke Amidonia, dan juga memperingatkan mereka kepada 
negara-negara penandatangan lainnya bahwa jika mereka melakukan sesuatu seperti yang 
dilakukan orang Amidonia, mereka akan mengembalikan wilayah mereka tetapi membuat 
mereka membayar ganti rugi . Itu juga berarti mendapatkan kepercayaan dari negara-
negara yang tidak menandatangani. Jeanne menarik napas dan berkata. 

"Lord Julius akan menentang ..." "Tidak ada simpati untuk orang jahat. Ah, tolong buat 
dalam koin emas Imperial. Julius tampaknya putus asa di bidang ekonomi. Dia akan 
mempertimbangkan untuk menggunakan koin emas yang lebih rendah untuk pembayaran 
" " Anda ingin melibatkan negara kami, bukankah Anda ... " " Anda memiliki akuntabilitas 
manajerial atas tindakan Amidonia kali ini. Anda setidaknya bisa mengambil tanggung 
jawab itu " " ... Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu " 

Jeanne tersenyum kecut dan mengangkat bahu. Dia kemudian tiba-tiba terlihat serius. 

"Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan pada Raja Soma. Mengapa Elfrieden tidak akan 
menandatangani Deklarasi Kemanusiaan Sister Sister? Jika Anda melakukannya, 
Kekaisaran dan Kerajaan tidak akan berselisih tentang masalah ini ... " 

Jeanne memandang Liscia sekilas. 

"Aku merasa tidak enak mengatakan ini di depan puteri Liscia, tetapi alasan Raja Alberto 
sebelumnya tidak menandatangani Deklarasi Kemanusiaan ... yah, aku agak bisa 
memahami alasannya. Itu karena ... alasan dia tidak menandatangani ... " " Karena dia tidak 
bisa memutuskan apakah akan menandatangani atau tidak. Dia bimbang seperti itu " 

Jeanne tampaknya sulit mengatakannya, jadi Liscia dengan jelas mengatakannya sebagai 
penggantinya. Jeanne tampak sedikit minta maaf saat dia berkata "itu benar" 
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"Namun, aku akan berpikir bahwa Raja Soma memahami ancaman yang ditimbulkan oleh 
Tentara Raja Iblis, dan betapa pentingnya bagi manusia untuk bersatu. Namun mengapa 
Anda tidak berpartisipasi dalam Deklarasi Kemanusiaan Penatua Sister? " 

Dia mengatakan itu sambil menatap lurus ke arahku. Nah ini aneh. Aku belum mau 
memberitahunya alasannya. Tetapi jika saya berbohong dan mengatakan saya 
memutuskan tanpa pertimbangan, hubungan dengan Kekaisaran akan memburuk. Saya 
berpikir sejenak dan perlahan mulai berbicara. 

"Ya... ada 'cerita lama' di duniaku. Sekali waktu, ada dua dewa dari Timur dan Barat " 

◇ ◇ ◇ 

Dewa Timur berkata demikian: 

"Dunia akan sama. Oleh karena itu, hai umat manusia, kamu semua akan mengolah ladang, 
dan semua mengambil bagian yang sama dalam karunia-karunia " 

Di sisi lain, dewa Barat berkata sebagai berikut: 

"Dunia akan bebas. Karena itu, hai umat manusia, kamu masing-masing akan mengolah 
ladangmu masing-masing, dan masing-masing mengambil bagian dalam pemberiannya 
sebanyak kamu telah bekerja untuknya " 

Dewa Timur berkata kepada dewa Barat: 

"Cara-Mu akan membuat mereka yang menjadi makmur lebih makmur, dan yang miskin 
bahkan lebih miskin. Dunia akan terbungkus pertikaian antara si kaya dan si miskin " 

Dewa Barat berkata kepada dewa Timur: 

"Jika manusia mendapatkan karunia yang sama tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia 
akan kehilangan alasan untuk bekerja. Dengan demikian hasil kerja mereka juga akan 
berkurang, dan semua masyarakat akan menjadi miskin " 

Dan dengan demikian para dewa dari Timur dan Barat saling bertentangan. Pertempuran 
antara para dewa menyapu negara-negara yang percaya pada mereka. Kami benar dan 
mereka salah. Negara-negara timur dan barat saling melotot. Yang bermasalah dengan itu 
adalah negara-negara di perbatasan. 

Begitu negara-negara yang percaya pada masing-masing dewa mulai bertarung, kita akan 
menjadi yang pertama menderita. Rumah dan ladang kita akan hancur. Sekarang, apa yang 
harus kita lakukan. Orang-orang yang tinggal di negara-negara perbatasan berpikir, dan 
datang dengan inspirasi. 

"Tepat sekali . Meskipun tidak ada yang bisa kami lakukan untuk melawan mereka, kami 
akan membuat aturan untuk mencegah perkelahian " 
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Kemudian orang-orang dari negara-negara di dekat perbatasan, bersama-sama dengan 
banyak negara dari timur dan barat bersama-sama muncul dengan beberapa aturan. 

"Pertama, untuk melarang perubahan perbatasan melalui aksi militer" "Kedua, untuk 
memungkinkan setiap negara setara hak dan penentuan nasib sendiri rakyat mereka" 
"Ketiga, untuk mendorong pertukaran budaya yang baik dengan negara-negara di timur 
dan barat" 2 

◇ ◇ ◇ 

"Cerita macam apa itu !?" 

Setelah aku mengatakan itu, Jeanne mengangkat suaranya. Dia menatapku dengan curiga 
ketika aku tiba-tiba mulai menceritakan sebuah dongeng, tetapi ketika kisah itu berlanjut, 
matanya semakin lebar. Jeanne telah dikomposisikan sampai saat itu, tetapi setelah 
melangkah sejauh ini, dia tampaknya telah kehilangan ketenangannya. Liscia dan Hakuya 
juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka (Aisha memiliki tampilan yang bodoh, 
tidak mengerti apa yang sedang terjadi). Jeanne memukul meja dengan keras. 

"Sudahlah ceritanya, tapi aturannya sama dengan Deklarasi Kemanusiaan! Bagaimana 
akhirnya!?" 

Jeanne ingin aku memotong ke pengejaran, tapi aku diam-diam menggelengkan kepala. 

"Apa yang terjadi selanjutnya ... Aku masih belum bisa mengatakannya sekarang" "Raja 
Soma!" 

"Namun, aku tahu bagaimana ceritanya berakhir" 
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Vol. 3 - 3.6 
Bab 3.6 Bab 3 -- Negosiasi F 

"Apakah aturannya ... gagal menghindari perang?" 

Jeanne bertanya, tampak gelisah. Aku menggelengkan kepala. 

"Oh, tidak, aturannya pasti berhasil. Setidaknya selama waktu kedua dewa saling 
bermusuhan, skenario terburuk dari total perang yang pecah karena kedua dewa itu 
dihindari. Dewa timur hancur pada akhirnya, kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan 
dewa barat merasa aman dan menghentikan kewaspadaan mereka. " " Jadi itu akhir yang 
bahagia. Di mana masalahnya? " " ... yah, jika itu berakhir di sana, semua orang akan hidup 
bahagia selamanya " " Masih ada lagi? " " Hanya ini yang bisa kukatakan untuk saat ini. 
Maaf, tapi saya belum bisa menunjukkan tangan saya " 

Saya memotong pembicaraan dengan nada yang kuat. Jeanne tampaknya semakin 
penasaran, tetapi meninggalkannya ketika dia melihat mataku. Ketika aku merilekskan 
bahuku, aku berkata kepada Jeanne. 

"Kamu tidak perlu khawatir, kamu akan tahu tepat waktu. Ini tidak akan menjadi masalah 
bagi Kekaisaran " " ... itu membingungkan " " Aku ingin kau percaya padaku tentang hal ini, 
tetapi sejauh menyangkut negara kita, kita ingin berjalan seiring dengan milikmu. Selama 
Permaisuri Maria menjunjung tinggi bahwa 'manusia harus bersatu dan melawan Tentara 
Raja Iblis', Kerajaan tidak akan menjadi musuhmu " 

Jeanne menatapku ragu. 

"Kamu tidak menandatangani Deklarasi Kemanusiaan, dan kamu masih ingin kami 
mempercayaimu?" "Deklarasi Kemanusiaan bukan satu-satunya perjanjian yang ada, kan? 
Kami tidak bisa menjadi bagian dari Deklarasi Kemanusiaan, tetapi saya pikir negara kami 
dapat menyetujui aliansi bilateral dengan Kekaisaran. Yang rahasia " " Aliansi rahasia ... 
kan? " 

Aku mengangguk dengan jelas. 

"Kami akan segera menyelesaikan masalah domestik kami, dan kami akan mereformasi 
militer selanjutnya. Kami berencana membangun kembali militer dengan maksud agar 
mereka bergerak dengan satu kehendak. Juga, kami telah mencabut Amidonia dengan 
insiden ini, jadi kami tidak perlu lagi mencadangkan sebagian militer kami di front barat. 
Tentara Elfrieden sekarang dapat bergerak dengan bebas. ... dan itu dia. Saat ini, Kekaisaran 
telah menerima panggilan dari Konfederasi Bangsa-Bangsa Timur untuk bala bantuan, kan? 
" " ... Ya. Mereka sebagian besar adalah bermacam-macam negara kecil, tetapi kebanyakan 
dari mereka adalah penandatangan Deklarasi Kemanusiaan. Sebagai pemimpin, tentu saja 
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kami akan mengirim pasukan untuk membantu mereka. " " Itu dia. Saya ingin tahu apakah 
Anda tidak dapat menyerahkan tugas itu kepada kami " 

Yang saya usulkan adalah ini: Di pusat benua ini ada Star Dragon Mountain Range di mana 
naga-naga bijak hidup dalam pertahanan alami mereka. Jika setan ingin pergi ke selatan, 
mereka harus menyerbu melalui barat atau timur. Di sisi barat ada Kekaisaran, tetapi 
serangan melalui timur akan ditangani oleh Kerajaan. Berbicara secara konkret, jika 
Konfederasi Bangsa-Bangsa Timur meminta dukungan militer, Kerajaan akan mengirim 
pasukan bantuan. Namun, ada prosedur untuk itu. 

"Pada saat itu, ketika Kekaisaran sebagai pemimpin Deklarasi Kemanusiaan menerima 
banding, Anda akan terdengar keluar ke Kerajaan, dan kami akan menanggapi panggilan 
Anda dan mengirim pasukan. Begitulah cara kita melakukannya di permukaan " " ... 
Sepertinya, lambat. Untuk apa? " " Dari segi kekuatan, kita masih tidak bisa disebut negara 
besar, tapi berdasarkan wilayah, kita berada di peringkat kedua jika kita mengecualikan 
Wilayah Raja Iblis. Jika tersiar kabar bahwa negara-negara terbesar dan terbesar kedua 
bergabung dalam aliansi, negara-negara akan bersiaga. Khususnya, Amidonia, Mercenary 
Nation Zem, dan Republik Torgis, yang berada di antara kami. Karena itu kita tidak ingin 
diketahui bahwa Kerajaan dan Kekaisaran berada dalam aliansi. " " Begitu . Itu sebabnya 
Anda menginginkan aliansi rahasia " 

Jeanne memasang wajah serius, mungkin memikirkan apa plus dan minus yang ada untuk 
Kerajaan. Namun, Kekaisaran tidak ada ruginya dengan melakukannya. Mereka bisa 
menyelamatkan pasukan yang akan mereka kirim ke timur dan memperkuat pertahanan di 
sisi barat di mana negara mereka menyentuh Wilayah Raja Iblis. Jika ada sesuatu yang 
mereka khawatirkan, itu akan menjadi niat kita ... tapi Jeanne akhirnya membuat anggukan 
besar. 

Iklan "Aku pikir kita tidak akan rugi menerima itu. Namun, apakah benar-benar ada 
manfaatnya bagimu untuk melakukan itu? " " Jika ditekan untuk bertanya, maka aku akan 
mengatakan itu untuk memiliki kepercayaan Kekaisaran. Itu, dan dengan berpartisipasi 
dalam perang, kamu tidak akan meminta uang dukungan setelah itu " " Yah, tentu saja. Itu 
hanya diminta dari negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam perang ... tetapi apakah 
Anda yakin? Saya tidak berpikir itu bisa disebut manfaat ... " " ... yah, tidak perlu menjadi 
tentara bayaran ketika keberadaan manusia dipertaruhkan. Negara-negara lain tidak akan 
memandang kami dengan ramah jika kami bersikap acuh tak acuh meskipun kami stabil " " 
Begitu... " 

Jeanne melipat tangannya dan mengerang, "hmm" 

"Kalau begitu, masalahnya adalah seberapa dekat kerja sama itu. Kekaisaran dan Kerajaan 
ada di kedua ujung benua, jadi akan butuh waktu untuk menyampaikan niat kami. Adalah 
baik untuk dapat membelokkan permohonan bantuan tetapi waktu yang dibutuhkan akan 
menjadi masalah. " " Tentang itu, saya sudah memikirkan sesuatu. ... Hakuya, bawa itu " " Ya 
" 
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Hakuya berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia kembali membawa sebuah kotak. Dia 
kemudian menyerahkan kotak itu kepada Jeanne. Yang terakhir menerima kotak dengan 
wajah bingung. 

"Dan apa ini?" "Jangan ragu untuk membukanya. Saya ingin Lady Maria memilikinya " " ...? 
Ini adalah ... perangkat penerima? Ah!" 

Jeanne tampaknya memperhatikan. Di dalam kotak, ada alat penerima sederhana yang saya 
gunakan ketika memberi Georg dan yang lainnya Penasihat Akhir. 

"Penerima itu telah disetel ke salah satu bola mata negara kami. Saya ingin Nyonya Jeanne 
mengirimi saya salah satu dari Kekaisaran ketika Anda kembali ke sana. Disetel ke salah 
satu bola Kekaisaran juga, tentu saja. Kami kemudian dapat saling menghubungi kapan saja 
" " Saya ... " 

Dengan kata lain, menggunakan orbs dan penerima sederhana kedua negara, kami akan 
membuat hotline antara Kekaisaran dan Kerajaan. Berbeda dengan bola, Anda dapat 
membawa penerima dengan berjalan kaki. Ketika salah satu negara menghubungi yang lain 
melalui penerima, yang lain hanya bisa pergi ke tempat bola itu dan membuka sesi 
konferensi. Kami tidak dapat mengirim dokumen apa pun dengan cara ini karena kami 
hanya mendapatkan transmisi, tetapi akan mungkin bila dikombinasikan dengan diplomasi 
antar-jemput tingkat birokrat. Jeanne terkesan dengan proposal itu. 

"Kemudian bahkan Penatua Sis yang tidak bisa meninggalkan Kekaisaran dapat dengan 
mudah berkomunikasi ... apa yang harus saya katakan, kekuatan imajinasi Raja Soma 
memberi saya kedinginan" "Tapi Anda melebih-lebihkan. Ini adalah hal yang umum di 
dunia tempat saya berasal. " " Memikirkan sesuatu seperti ini adalah hal biasa ... um, Soma, 
Yang Mulia. Jika saya bisa mengatakan sesuatu yang gegabah ... " " Hm? Mari kita dengarkan 
" " Terima kasih banyak. Juga ... Putri Liscia " " Eh, aku !? " 

Liscia kaget karena tiba-tiba dipanggil, tetapi Jeanne melanjutkan tanpa menghiraukan. 

"Apakah kamu tidak akan mengembalikan tahta kepada Lord Alberto? Kekaisaran dengan 
sepenuh hati mendukungnya " 

Rekomendasi untuk turun tahta. Tunggu, apa yang dia katakan kepada Raja suatu negara !? 
Liscia terkejut sejenak, tetapi setelah memproses pernyataan itu, wajahnya berubah merah. 

"Apa yang kamu katakan tiba-tiba! Itu pasti tidak akan terjadi! " " Kenapa tidak? Ini adalah 
Kerajaan Lord ALberto untuk memulai. Maka saat Lord Soma bebas, datanglah ke kami! 
Jika Anda melakukannya, Anda bisa menjadi perdana menteri atau peringkat apa pun yang 
Anda inginkan! Aku bahkan akan melempar Kakakku Penatua sekarang, jadi tolong jadilah 
Kaisar kami! " " Apakah kamu tidak waras !? Apa kamu mengerti apa yang kamu katakan !? 
" " Tentu saja aku mengerti . Ide-ide Lord Soma akan mengarah ke era baru. Saya ingin 
melihat seperti apa Kerajaan Kekaisaran Soma bisa buat dengan Penatua Sis. ... seandainya 
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kita tahu kita tidak akan menerima uang dukungan perang dan membuat Lord Soma 
datang dengan cara apa pun. Apakah Anda bersedia untuk datang sekarang? " 

Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, Liscia dengan keras membanting meja. 

"TENTU SAJA DIA TIDAK AKAN! Soma adalah ... orang yang sangat diperlukan negara kami! 
" 

Dia membuat pandangan mengancam, menunjukkan taringnya. Sejujurnya aku senang dia 
sangat memujiku, tapi kami sedang bernegosiasi sekarang. Aku menepuk kepala Liscia. 

"Tenang Liscia. Aku tidak ke mana-mana, oke? " " ... Maaf. Saya kehilangan ketenangan di 
sana. " " Kamu ke Aisha. Tinggal! Lepaskan gagang pedang " " A, bukankah kau 
memperlakukanku terlalu kasar !? " 

Mengabaikan protes Aisha, aku memandang Jeanne. 

"Maaf, tapi aku tidak bisa menerimanya" "Fuh ... baiklah. Namun, memang benar bahwa 
kami menyesalinya " 

Jeanne menundukkan kepalanya, "terima kasih telah mendengarkan komentar kasar saya" 

"Kembali ke topik aliansi ... masalah penting seperti itu tidak bisa diputuskan oleh saya 
sendiri. Karena Anda telah dengan hebat menyarankan konferensi tingkat atas 
menggunakan Siaran Kerajaan, saya pikir itu pantas jika Anda secara pribadi membahas 
hal ini dengan Penatua Sister. Sejalan dengan itu, saya ingin kembali ke Kekaisaran dengan 
beberapa diplomat Anda, dan meninggalkan sebagian dari kita untuk dibawa ke Kerajaan " 
" "Kami tentu saja perlu bertukar dokumen yang ditandatangani. Hum ... bagaimana dengan 
ini. Tunjuk salah satu delegasi diplomatik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh 12 dan mendirikan Kedutaan Besar di ibukota kedua negara. Akan tidak efisien 
untuk melakukan perjalanan bolak-balik setiap kali kita perlu mengambil keputusan. "Itu 
akan luar biasa! Kami akan mempertimbangkannya segera. Sungguh ... kebijaksanaan Raja 
Soma adalah mata air yang terus mengalir " " Seperti yang saya katakan, itu bukan milik 
saya " 

Setelah itu, Jeanne dan saya saling memahami dan membahas banyak hal. Seperti, tentang 
bagaimana Lady Maria ingin menghentikan perbudakan. Dia ingin menghapus sarang 
perdagangan manusia ini, tetapi sekarang dengan ancaman yang mengancam dari Wilayah 
Raja Iblis, dia bisa melakukannya dengan nama Solidaritas Manusia. Setelah mengantisipasi 
bahwa ini akan sulit dicapai di masa damai dan bahwa dia harus melakukannya sekarang, 
sepertinya dia bukan hanya 'anak bunga'. 

Sedangkan saya sendiri, saya juga setuju bahwa kita harus menghentikan perbudakan 3, 
tetapi saya pikir itu terlalu dini untuk itu dan memutuskan untuk "menunggu". Perubahan 
mendadak, meskipun (saya pikir) itu bagus, akan menyebabkan kekacauan. Setelah 
mengetahui seberapa besar kekacauan Musim Semi Arab (saya tidak bermaksud mencela 
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gerakan itu sendiri, tentu saja) yang timbul di negara-negara sekitarnya, saya telah berhati-
hati tentang hal-hal ini. 

Itulah sebabnya, mengenai perbudakan, saya mengatakan kepada Kekaisaran bahwa itu 
harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan jika mungkin untuk mencocokkan dengan 
gerakan yang didorong Kerajaan. 

... hal-hal penting semacam itu keluar satu demi satu, sehingga birokrat di kedua sisi 
berlarian terburu-buru. Mereka berlanjut sampai larut malam, bahkan setelah konferensi 
selesai. Saya yakin mereka akan begadang semalaman. Melirik birokrat, aku membawa 
Liscia dan Jeanne ke balkon kantor. 

◇ ◇ ◇ 

Saat itu akhir musim gugur dan juga larut malam, udaranya dingin. Saya meminta Selina 
menyiapkan susu panas dalam cangkir kayu berukuran mug, tidak harus merayakan akhir 
negosiasi yang sukses, tetapi hanya untuk bersulang di antara kami bertiga. 

"Demi kemakmuran Kekaisaran," kata Liscia, mengangkat cangkirnya. "Untuk 
pertumbuhan Kerajaan," kata Jeanne, mengangkat cangkirnya. "Untuk persahabatan antara 
kedua negara kita," kataku, mengangkat cangkirku. 

"" "Ceria! "" 

Kami mengangkat gelas kayu kami. Karena mereka punya susu panas di dalam, kami hanya 
menyesapnya (kami akan terbakar jika menelannya) ... tapi, ah, ini enak. Saya telah 
menikmati rasa susu sapi yang luar biasa sejak saya datang ke dunia ini. Karena jauh dari 
pasteurisasi, mereka bahkan tidak disterilkan, mereka tidak merusak rasa susu. Meskipun 
ini masalah keamanan ... Aku tidak bisa cukup dengan ini! 

"Kami mendapat banyak untung dari konferensi kali ini, bukan sekarang," kata Jeanne 
sambil menikmati susu panas dengan santai. 

"Pembicaraan benar-benar mereda. Sudah hampir fajar " " ... Sekarang aku memikirkannya 
kembali, kami bahkan membicarakan hal-hal yang tidak perlu kami sebutkan hari ini " 

Karena kami sudah membuat hotline Royal Broadcast, kami bisa mendiskusikan sejumlah 
agenda nanti. Karena itu, saya merasa kami melakukan sesuatu yang buruk pada birokrat. 

"Kami masuk ke suasana hati yang aneh karena sudah larut malam ..." "Tidak dapat 
membantu. Kami senang telah mendapatkan teman yang dapat diandalkan, "kata Jeanne, 
tertawa. 

Teman, kan? Nah, karena kita memiliki aliansi rahasia, kita bisa menyebut Kekaisaran 
sebagai teman. Mengenai bagaimana aliansi rahasia ini akan mempengaruhi dunia nanti ... 
Saya masih belum bisa mengatakan dengan jelas, tetapi meyakinkan untuk memiliki negara 
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lain dengan nilai-nilai yang sama seperti kita. Kekaisaran seharusnya merasakan hal yang 
sama. Lalu, wajah Jeanne tiba-tiba berubah serius. 

"Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada teman timur kami" "Ada apa? O teman 
barat " " Tentang entitas yang disebut 'Raja Iblis' di Wilayah Raja Iblis " 

Raja Iblis. Dalam istilah RPG, entitas yang mendominasi binatang iblis dan ras iblis. 
Meskipun tidak pasti, tampaknya entitas seperti itu ada, atau begitulah yang dikatakan Raja 
Alberto sebelumnya. 

"Apakah Lady Jeanne pernah melihatnya?" "Tidak, pada kenyataannya, tidak ada yang 
melihatnya . Sementara kekuatan penghukuman menembus ke bagian terdalam dari 
Wilayah Raja Iblis, kekuatan itu hampir musnah total " " Hm? Lalu apakah Anda 
menemukan sesuatu? " " Ada beberapa di antara ras iblis yang tampaknya memiliki 
kapasitas untuk bahasa. Kami tidak mengerti bahasa, tetapi ada kata yang sepertinya sering 
diucapkan. Peneliti negara kami percaya bahwa kata itu adalah nama Raja Iblis " 

Jeanne berhenti di sana, lalu mengucapkan kata itu seolah mengucapkan vonis. 

"Kata itu adalah ... Diable Roi 5" "Diable Roi ... 'Raja Iblis Diable Roi'? "Iya . Itulah yang 
mereka katakan nama Raja Iblis itu " 

Jeanne mengangguk serius. Raja Iblis Diable Roi ... hm? 

"Raja Iblis Diable Roi ... Raja Iblis ... Diable Roi ... Raja Iblis ..." 

Hah? Apa itu? Saya pikir saya ingat pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. A déjà 
vu? ... tidak, tidak. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dimana? Dimana? Bukan di 
sini, tapi di mana? Tidak di dunia ini. Jadi dunia terakhir? Tidak, tunggu Mengapa bumi? 
Tidak ada Raja Iblis di Bumi. Mengapa? Aku seharusnya tidak tahu Roi Diable. Namun, 
mengapa itu menempel di pikiran saya? 

"A, ada apa Soma !?" 

Ketika saya sadar, saya didukung oleh Liscia. Sepertinya saya memegang kepala saya dan 
menjadi limbung. Melihat Liscia dan Jeanne khawatir, aku tersenyum dan berkata, "Aku 
baik-baik saja" 

"Aku tiba-tiba merasa lelah." "Hmm, bagaimanapun juga sudah terlambat. Sebut saja sehari 
" 

Sejak Jeanne menawarkan, kami memutuskan untuk mengumumkan secara resmi apa yang 
kami putuskan malam ini besok siang di ruang audiensi dengan Julius hadir, dan pensiun 
untuk hari itu. Saya meminta Serina untuk menunjukkan Jeanne ke kamarnya sementara 
Liscia dan saya pergi ke kamar Liscia. Saya ingin segera tidur, tetapi karena tempat tidur 
saya di kantor, saya tidak bisa tidur dengan birokrat yang bekerja. Itulah sebabnya saya 
berpikir untuk meminjam sudut kamar Liscia. 
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"Soma ... apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

Ketika kami sampai di kamar, Liscia bertanya dengan cemas. 

"... Aku baik-baik saja . Sedikit lelah " " Pembohong! Soma yang bisa begadang selama tiga 
malam biasanya tidak akan terlalu lelah setelah hanya satu malam! " " Hei sekarang, sudah 
diketahui sedikit ... " " Haah ... ayo " 

Liscia duduk di tempat tidur dan mendesak saya untuk duduk di sebelahnya. Ini adalah 
situasi yang membuat hati berdebar untuk duduk berdampingan dengan seorang gadis 
yang lucu, tetapi karena berada di bawah tekanan udara Liscia yang tidak masuk akal, aku 
diam-diam patuh. Ketika saya melakukannya, Liscia memegang kepala saya di lengannya 
dan meletakkannya di pangkuannya. Dia memberiku bantal putaran kedua sejak kencan di 
Parnam. Suara lembut Liscia terdengar dari atas. 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku alasannya, tapi setidaknya 
bergantung padaku ketika kamu lelah" 

Liscia membelai dahiku. 

"... Maaf. Dan terima kasih " " Fufu, sama-sama " 

Saya menutup mata dan santai. Perasaan tidak nyaman yang saya rasakan ketika saya 
mendengar nama Diable Roi dan merasa familier masih belum lenyap, tetapi hati saya 
tenang hanya dengan mengusap kepala saya. Saya bisa tertidur tanpa khawatir berkat 
Liscia. 

TN: Duta Besar Luar Biasa: Seorang duta besar untuk misi permanen di tanah asing, 
sebagai lawan dari duta besar biasa, yang dikirim ke luar negeri untuk misi tunggal. TN: 
Duta Besar Berkuasa Penuh: Duta Besar dengan otoritas penuh untuk mewakili kepala 
negara. tetapi dalam kasus saya, ini bukan karena masalah ekonomi daripada masalah 
kemanusiaan: Saya ingin mereka menjadi warga negara bebas dan mulai menghasilkan 
uang sesegera mungkin. Setelah diperah, mereka mungkin hanya menaruhnya di bak logam 
seperti di "A Dog of Flanders" dan mendinginkannya dengan air sumur atau air sungai TN: 
Secara harfiah Raja Iblis. "Raja Iblis", sebenarnya. 
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Vol. 3 - 3.7 
Bab 3 -- Negosiasi F 2016/10/16larvyde "Apakah aturannya ... gagal menghindari perang?" 

Jeanne bertanya, tampak gelisah. Aku menggelengkan kepala. 

"Oh, tidak, aturannya pasti berhasil. Setidaknya selama waktu kedua dewa saling 
bermusuhan, skenario terburuk dari total perang yang pecah karena kedua dewa itu 
dihindari. Dewa timur hancur pada akhirnya, kehilangan kekuatan untuk bertarung, dan 
dewa barat merasa aman dan menghentikan kewaspadaan mereka. " " Jadi itu akhir yang 
bahagia. Di mana masalahnya? " " ... yah, jika itu berakhir di sana, semua orang akan hidup 
bahagia selamanya " " Masih ada lagi? " " Hanya ini yang bisa kukatakan untuk saat ini. 
Maaf, tapi saya belum bisa menunjukkan tangan saya " 

Saya memotong pembicaraan dengan nada yang kuat. Jeanne tampaknya semakin 
penasaran, tetapi meninggalkannya ketika dia melihat mataku. Ketika aku merilekskan 
bahuku, aku berkata kepada Jeanne. 

"Kamu tidak perlu khawatir, kamu akan tahu tepat waktu. Ini tidak akan menjadi masalah 
bagi Kekaisaran " " ... itu membingungkan " " Aku ingin kau percaya padaku tentang hal ini, 
tetapi sejauh menyangkut negara kita, kita ingin berjalan seiring dengan milikmu. Selama 
Permaisuri Maria menjunjung tinggi bahwa 'manusia harus bersatu dan melawan Tentara 
Raja Iblis', Kerajaan tidak akan menjadi musuhmu " 

Jeanne menatapku ragu. 

"Kamu tidak menandatangani Deklarasi Kemanusiaan, dan kamu masih ingin kami 
mempercayaimu?" "Deklarasi Kemanusiaan bukan satu-satunya perjanjian yang ada, kan? 
Kami tidak bisa menjadi bagian dari Deklarasi Kemanusiaan, tetapi saya pikir negara kami 
dapat menyetujui aliansi bilateral dengan Kekaisaran. Yang rahasia " " Aliansi rahasia ... 
kan? " 

Aku mengangguk dengan jelas. 

"Kami akan segera menyelesaikan masalah domestik kami, dan kami akan mereformasi 
militer selanjutnya. Kami berencana membangun kembali militer dengan maksud agar 
mereka bergerak dengan satu kehendak. Juga, kami telah mencabut Amidonia dengan 
insiden ini, jadi kami tidak perlu lagi mencadangkan sebagian militer kami di front barat. 
Tentara Elfrieden sekarang dapat bergerak dengan bebas. ... dan itu dia. Saat ini, Kekaisaran 
telah menerima panggilan dari Konfederasi Bangsa-Bangsa Timur untuk bala bantuan, kan? 
" " ... Ya. Mereka sebagian besar adalah bermacam-macam negara kecil, tetapi kebanyakan 
dari mereka adalah penandatangan Deklarasi Kemanusiaan. Sebagai pemimpin, tentu saja 
kami akan mengirim pasukan untuk membantu mereka. " " Itu dia. Saya ingin tahu apakah 
Anda tidak dapat menyerahkan tugas itu kepada kami " 
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Yang saya usulkan adalah ini: Di pusat benua ini ada Star Dragon Mountain Range di mana 
naga-naga bijak hidup dalam pertahanan alami mereka. Jika setan ingin pergi ke selatan, 
mereka harus menyerbu melalui barat atau timur. Di sisi barat ada Kekaisaran, tetapi 
serangan melalui timur akan ditangani oleh Kerajaan. Berbicara secara konkret, jika 
Konfederasi Bangsa-Bangsa Timur meminta dukungan militer, Kerajaan akan mengirim 
pasukan bantuan. Namun, ada prosedur untuk itu. 

"Pada saat itu, ketika Kekaisaran sebagai pemimpin Deklarasi Kemanusiaan menerima 
banding, Anda akan terdengar keluar ke Kerajaan, dan kami akan menanggapi panggilan 
Anda dan mengirim pasukan. Begitulah cara kita melakukannya di permukaan " " ... 
Sepertinya, lambat. Untuk apa? " " Dari segi kekuatan, kita masih tidak bisa disebut negara 
besar, tapi berdasarkan wilayah, kita berada di peringkat kedua jika kita mengecualikan 
Wilayah Raja Iblis. Jika tersiar kabar bahwa negara-negara terbesar dan terbesar kedua 
bergabung dalam aliansi, negara-negara akan bersiaga. Khususnya, Amidonia, Mercenary 
Nation Zem, dan Republik Torgis, yang berada di antara kami. Karena itu kita tidak ingin 
diketahui bahwa Kerajaan dan Kekaisaran berada dalam aliansi. " " Begitu . Itu sebabnya 
Anda menginginkan aliansi rahasia " 

Jeanne memasang wajah serius, mungkin memikirkan apa plus dan minus yang ada untuk 
Kerajaan. Namun, Kekaisaran tidak ada ruginya dengan melakukannya. Mereka bisa 
menyelamatkan pasukan yang akan mereka kirim ke timur dan memperkuat pertahanan di 
sisi barat di mana negara mereka menyentuh Wilayah Raja Iblis. Jika ada sesuatu yang 
mereka khawatirkan, itu akan menjadi niat kita ... tapi Jeanne akhirnya membuat anggukan 
besar. 

"Aku pikir kita tidak akan rugi menerima itu. Namun, apakah benar-benar ada manfaatnya 
bagimu untuk melakukan itu? " " Jika ditekan untuk bertanya, maka aku akan mengatakan 
itu untuk memiliki kepercayaan Kekaisaran. Itu, dan dengan berpartisipasi dalam perang, 
kamu tidak akan meminta uang dukungan setelah itu " " Yah, tentu saja. Itu hanya diminta 
dari negara-negara yang tidak berpartisipasi dalam perang ... tetapi apakah Anda yakin? 
Saya tidak berpikir itu bisa disebut manfaat ... " " ... yah, tidak perlu menjadi tentara 
bayaran ketika keberadaan manusia dipertaruhkan. Negara-negara lain tidak akan 
memandang kami dengan ramah jika kami bersikap acuh tak acuh meskipun kami stabil " " 
Begitu... " 

Jeanne melipat tangannya dan mengerang, "hmm" 

"Kalau begitu, masalahnya adalah seberapa dekat kerja sama itu. Kekaisaran dan Kerajaan 
ada di kedua ujung benua, jadi akan butuh waktu untuk menyampaikan niat kami. Adalah 
baik untuk dapat membelokkan permohonan bantuan tetapi waktu yang dibutuhkan akan 
menjadi masalah. " " Tentang itu, saya sudah memikirkan sesuatu. ... Hakuya, bawa itu " " Ya 
" 

Hakuya berdiri dan meninggalkan ruangan. Dia kembali membawa sebuah kotak. Dia 
kemudian menyerahkan kotak itu kepada Jeanne. Yang terakhir menerima kotak dengan 
wajah bingung. 
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"Dan apa ini?" "Jangan ragu untuk membukanya. Saya ingin Lady Maria memilikinya " " ...? 
Ini adalah ... perangkat penerima? Ah!" 

Jeanne tampaknya memperhatikan. Di dalam kotak, ada alat penerima sederhana yang saya 
gunakan ketika memberi Georg dan yang lainnya Penasihat Akhir. 

"Penerima itu telah disetel ke salah satu bola mata negara kami. Saya ingin Nyonya Jeanne 
mengirimi saya salah satu dari Kekaisaran ketika Anda kembali ke sana. Disetel ke salah 
satu bola Kekaisaran juga, tentu saja. Kami kemudian dapat saling menghubungi kapan saja 
" " Saya ... " 

Dengan kata lain, menggunakan orbs dan penerima sederhana kedua negara, kami akan 
membuat hotline antara Kekaisaran dan Kerajaan. Berbeda dengan bola, Anda dapat 
membawa penerima dengan berjalan kaki. Ketika salah satu negara menghubungi yang lain 
melalui penerima, yang lain hanya bisa pergi ke tempat bola itu dan membuka sesi 
konferensi. Kami tidak dapat mengirim dokumen apa pun dengan cara ini karena kami 
hanya mendapatkan transmisi, tetapi akan mungkin bila dikombinasikan dengan diplomasi 
antar-jemput tingkat birokrat. Jeanne terkesan dengan proposal itu. 

"Kemudian bahkan Penatua Sis yang tidak bisa meninggalkan Kekaisaran dapat dengan 
mudah berkomunikasi ... apa yang harus saya katakan, kekuatan imajinasi Raja Soma 
memberi saya kedinginan" "Tapi Anda melebih-lebihkan. Ini adalah hal yang umum di 
dunia tempat saya berasal. " " Memikirkan sesuatu seperti ini adalah hal biasa ... um, Soma, 
Yang Mulia. Jika saya bisa mengatakan sesuatu yang gegabah ... " " Hm? Mari kita dengarkan 
" " Terima kasih banyak. Juga ... Putri Liscia " " Eh, aku !? " 

Liscia kaget karena tiba-tiba dipanggil, tetapi Jeanne melanjutkan tanpa menghiraukan. 

"Apakah kamu tidak akan mengembalikan tahta kepada Lord Alberto? Kekaisaran dengan 
sepenuh hati mendukungnya " 

Rekomendasi untuk turun tahta. Tunggu, apa yang dia katakan kepada Raja suatu negara !? 
Liscia terkejut sejenak, tetapi setelah memproses pernyataan itu, wajahnya berubah merah. 

"Apa yang kamu katakan tiba-tiba! Itu pasti tidak akan terjadi! " " Kenapa tidak? Ini adalah 
Kerajaan Lord ALberto untuk memulai. Maka saat Lord Soma bebas, datanglah ke kami! 
Jika Anda melakukannya, Anda bisa menjadi perdana menteri atau peringkat apa pun yang 
Anda inginkan! Aku bahkan akan melempar Kakakku Penatua sekarang, jadi tolong jadilah 
Kaisar kami! " " Apakah kamu tidak waras !? Apa kamu mengerti apa yang kamu katakan !? 
" " Tentu saja aku mengerti . Ide-ide Lord Soma akan mengarah ke era baru. Saya ingin 
melihat seperti apa Kerajaan Kekaisaran Soma bisa buat dengan Penatua Sis. ... seandainya 
kita tahu kita tidak akan menerima uang dukungan perang dan membuat Lord Soma 
datang dengan cara apa pun. Apakah Anda bersedia untuk datang sekarang? " 

Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, Liscia dengan keras membanting meja. 
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"TENTU SAJA DIA TIDAK AKAN! Soma adalah ... orang yang sangat diperlukan negara kami! 
" 

Dia membuat pandangan mengancam, menunjukkan taringnya. Sejujurnya aku senang dia 
sangat memujiku, tapi kami sedang bernegosiasi sekarang. Aku menepuk kepala Liscia. 

"Tenang Liscia. Aku tidak ke mana-mana, oke? " " ... Maaf. Saya kehilangan ketenangan di 
sana. " " Kamu ke Aisha. Tinggal! Lepaskan gagang pedang " " A, bukankah kau 
memperlakukanku terlalu kasar !? " 

Mengabaikan protes Aisha, aku memandang Jeanne. 

"Maaf, tapi aku tidak bisa menerimanya" "Fuh ... baiklah. Namun, memang benar bahwa 
kami menyesalinya " 

Jeanne menundukkan kepalanya, "terima kasih telah mendengarkan komentar kasar saya" 

"Kembali ke topik aliansi ... masalah penting seperti itu tidak bisa diputuskan oleh saya 
sendiri. Karena Anda telah dengan hebat menyarankan konferensi tingkat atas 
menggunakan Siaran Kerajaan, saya pikir itu pantas jika Anda secara pribadi membahas 
hal ini dengan Penatua Sister. Sejalan dengan itu, saya ingin kembali ke Kekaisaran dengan 
beberapa diplomat Anda, dan meninggalkan sebagian dari kita untuk dibawa ke Kerajaan " 
" "Kami tentu saja perlu bertukar dokumen yang ditandatangani. Hum ... bagaimana dengan 
ini. Tunjuk salah satu delegasi diplomatik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh 1 2 dan buatlah Kedutaan Besar di ibukota kedua negara. Akan tidak efisien untuk 
melakukan perjalanan bolak-balik setiap kali kita perlu mengambil keputusan. "Itu akan 
luar biasa! Kami akan mempertimbangkannya segera. Sungguh ... kebijaksanaan Raja Soma 
adalah mata air yang terus mengalir " " Seperti yang saya katakan, itu bukan milik saya " 

Setelah itu, Jeanne dan saya saling memahami dan membahas banyak hal. Seperti, tentang 
bagaimana Lady Maria ingin menghentikan perbudakan. Dia ingin menghapus sarang 
perdagangan manusia ini, tetapi sekarang dengan ancaman yang mengancam dari Wilayah 
Raja Iblis, dia bisa melakukannya dengan nama Solidaritas Manusia. Setelah mengantisipasi 
bahwa ini akan sulit dicapai di masa damai dan bahwa dia harus melakukannya sekarang, 
sepertinya dia bukan hanya 'anak bunga'. 

Sedangkan saya sendiri, saya juga setuju bahwa kita harus menghentikan perbudakan 3 , 
tetapi saya pikir itu terlalu dini untuk itu dan memutuskan untuk "menunggu". Perubahan 
mendadak, meskipun (saya pikir) itu bagus, akan menyebabkan kekacauan. Setelah 
mengetahui seberapa besar kekacauan Musim Semi Arab (saya tidak bermaksud mencela 
gerakan itu sendiri, tentu saja) yang timbul di negara-negara sekitarnya, saya telah berhati-
hati tentang hal-hal ini. 

Itulah sebabnya, mengenai perbudakan, saya mengatakan kepada Kekaisaran bahwa itu 
harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan jika mungkin untuk mencocokkan dengan 
gerakan yang didorong Kerajaan. 
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... hal-hal penting semacam itu keluar satu demi satu, sehingga birokrat di kedua sisi 
berlarian terburu-buru. Mereka berlanjut sampai larut malam, bahkan setelah konferensi 
selesai. Saya yakin mereka akan begadang semalaman. Melirik birokrat, aku membawa 
Liscia dan Jeanne ke balkon kantor. 

◇ ◇ ◇ 

Saat itu akhir musim gugur dan juga larut malam, udaranya dingin. Saya meminta Selina 
untuk menyiapkan susu panas dalam cangkir kayu berukuran mug, tidak harus merayakan 
akhir negosiasi yang sukses, tetapi hanya untuk bersulang di antara kami bertiga. 

"Demi kemakmuran Kekaisaran," kata Liscia, mengangkat cangkirnya. "Untuk 
pertumbuhan Kerajaan," kata Jeanne, mengangkat cangkirnya. "Untuk persahabatan antara 
kedua negara kita," kataku, mengangkat cangkirku. 

"" "Ceria! "" 

Kami mengangkat gelas kayu kami. Karena mereka punya susu panas di dalam, kami hanya 
menyesapnya (kami akan terbakar jika menelannya) ... tapi, ah, ini enak. Saya telah 
menikmati rasa susu sapi yang luar biasa sejak saya datang ke dunia ini. Karena jauh dari 
yang dipasteurisasi, mereka bahkan tidak disterilkan 4 , mereka tidak merusak rasa susu. 
Meskipun ini masalah keamanan ... Aku tidak bisa cukup dengan ini! 

"Kami mendapat banyak untung dari konferensi kali ini, bukan sekarang," kata Jeanne 
sambil menikmati susu panas dengan santai. 

"Pembicaraan benar-benar mereda. Sudah hampir fajar " " ... Sekarang aku memikirkannya 
kembali, kami bahkan membicarakan hal-hal yang tidak perlu kami sebutkan hari ini " 

Karena kami sudah membuat hotline Royal Broadcast, kami bisa mendiskusikan sejumlah 
agenda nanti. Karena itu, saya merasa kami melakukan sesuatu yang buruk pada birokrat. 

"Kami masuk ke suasana hati yang aneh karena sudah larut malam ..." "Tidak dapat 
membantu. Kami senang telah mendapatkan teman yang dapat diandalkan, "kata Jeanne, 
tertawa. 

Teman, kan? Nah, karena kita memiliki aliansi rahasia, kita bisa menyebut Kekaisaran 
sebagai teman. Mengenai bagaimana aliansi rahasia ini akan mempengaruhi dunia nanti ... 
Saya masih belum bisa mengatakan dengan jelas, tetapi meyakinkan untuk memiliki negara 
lain dengan nilai-nilai yang sama seperti kita. Kekaisaran seharusnya merasakan hal yang 
sama. Lalu, wajah Jeanne tiba-tiba berubah serius. 

"Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan kepada teman timur kami" "Ada apa? O teman 
barat " " Tentang entitas yang disebut 'Raja Iblis' di Wilayah Raja Iblis " 
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Raja Iblis. Dalam istilah RPG, entitas yang mendominasi binatang iblis dan ras iblis. 
Meskipun tidak pasti, tampaknya entitas seperti itu ada, atau begitulah yang dikatakan Raja 
Alberto sebelumnya. 

"Apakah Lady Jeanne pernah melihatnya?" "Tidak, pada kenyataannya, tidak ada yang 
melihatnya . Sementara kekuatan penghukuman menembus ke bagian terdalam dari 
Wilayah Raja Iblis, kekuatan itu hampir musnah total " " Hm? Lalu apakah Anda 
menemukan sesuatu? " " Ada beberapa di antara ras iblis yang tampaknya memiliki 
kapasitas untuk bahasa. Kami tidak mengerti bahasa, tetapi ada kata yang sepertinya sering 
diucapkan. Peneliti negara kami percaya bahwa kata itu adalah nama Raja Iblis " 

Jeanne berhenti di sana, lalu mengucapkan kata itu seolah mengucapkan vonis. 

"Kata itu adalah ... Diable Roi 5 " "Diable Roi ... 'Raja Iblis Diable Roi'? "Iya. Itulah yang 
mereka katakan nama Raja Iblis itu " 

Jeanne mengangguk serius. Raja Iblis Diable Roi ... hm? 

"Raja Iblis Diable Roi ... Raja Iblis ... Diable Roi ... Raja Iblis ..." 

Hah? Apa itu? Saya pikir saya ingat pernah mendengar ungkapan ini sebelumnya. A déjà 
vu? ... tidak, tidak. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dimana? Dimana? Bukan di 
sini, tapi di mana? Tidak di dunia ini. Jadi dunia terakhir? Tidak, tunggu Mengapa bumi? 
Tidak ada Raja Iblis di Bumi. Mengapa? Aku seharusnya tidak tahu Roi Diable. Namun, 
mengapa itu menempel di pikiran saya? 

"A, ada apa Soma !?" 

Ketika saya sadar, saya didukung oleh Liscia. Sepertinya saya memegang kepala saya dan 
menjadi limbung. Melihat Liscia dan Jeanne khawatir, aku tersenyum dan berkata, "Aku 
baik-baik saja" 

"Aku tiba-tiba merasa lelah." "Hmm, bagaimanapun juga sudah terlambat. Sebut saja sehari 
" 

Sejak Jeanne menawarkan, kami memutuskan untuk mengumumkan secara resmi apa yang 
kami putuskan malam ini besok siang di ruang audiensi dengan Julius hadir, dan pensiun 
untuk hari itu. Saya meminta Serina untuk menunjukkan Jeanne ke kamarnya sementara 
Liscia dan saya pergi ke kamar Liscia. Saya ingin segera tidur, tetapi karena tempat tidur 
saya di kantor, saya tidak bisa tidur dengan birokrat yang bekerja. Itulah sebabnya saya 
berpikir untuk meminjam sudut kamar Liscia. 

"Soma ... apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

Ketika kami sampai di kamar, Liscia bertanya dengan cemas. 
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"... Aku baik-baik saja. Sedikit lelah " " Pembohong! Soma yang bisa begadang selama tiga 
malam biasanya tidak akan terlalu lelah setelah hanya satu malam! " " Hei sekarang, sudah 
diketahui sedikit ... " " Haah ... ayo " 

Liscia duduk di tempat tidur dan mendesak saya untuk duduk di sebelahnya. Ini adalah 
situasi yang membuat hati berdebar untuk duduk berdampingan dengan seorang gadis 
yang lucu, tetapi karena berada di bawah tekanan udara Liscia yang tidak masuk akal, aku 
diam-diam patuh. Ketika saya melakukannya, Liscia memegang kepala saya di lengannya 
dan meletakkannya di pangkuannya. Dia memberiku bantal putaran kedua sejak kencan di 
Parnam. Suara lembut Liscia terdengar dari atas. 

"Tidak apa-apa jika kamu tidak mau memberitahuku alasannya, tapi setidaknya 
bergantung padaku ketika kamu lelah" 

Liscia membelai dahiku. 

"... Maaf. Dan terima kasih " " Fufu, sama-sama " 

Saya menutup mata dan santai. Perasaan tidak nyaman yang saya rasakan ketika saya 
mendengar nama Diable Roi dan merasa familier masih belum hilang, tetapi hati saya 
tenang hanya dengan mengusap kepala saya. Saya bisa tertidur tanpa khawatir berkat 
Liscia. 

⇐ Sebelumnya | TOC | ⇒ selanjutnya 

TN: Duta Besar Luar Biasa: Seorang duta besar untuk misi permanen di tanah asing, 
sebagai lawan dari duta besar biasa, yang dikirim ke luar negeri untuk misi tunggal. ↩ TN: 
Duta Besar Berkuasa Penuh: Duta Besar dengan otoritas penuh untuk mewakili kepala 
negara. ↩ tetapi dalam kasus saya, ini bukan karena masalah ekonomi daripada masalah 
kemanusiaan: Saya ingin mereka menjadi warga negara bebas dan mulai menghasilkan 
uang sesegera mungkin. ↩ Setelah diperah, mereka mungkin hanya memasukkannya ke 
dalam bak logam seperti di "A Dog of Flanders" dan mendinginkannya dengan air sumur 
atau air sungai ↩ TN: Raja Setan Secara harfiah . "Raja Iblis", sebenarnya. ↩ 
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Vol. 3 - 4 
Arc Pascaperang Bab 4: Singa di Sangkar 

Beberapa hari telah berlalu sejak kami kembali ke Ibu Kota Parnam dari Van. Saya 
sekarang berada di depan penjara di bawah Parnam Castle. Tidak ada sumber cahaya selain 
obor, sehingga redup. Dari kenyataan bahwa itu terletak di dalam kastil, bisa mudah untuk 
menduga bahwa ada banyak orang berpangkat tinggi yang telah memasuki penjara ini. 
Terutama, dipenjara sebagai tahanan politik. Di dalam penjara bawah tanah seperti itu, 
saya dihadapkan dengan seseorang di balik jeruji besi. Setelah kesunyian beberapa saat, 
saya berbicara kepada orang di dalam sel. 

「Ini adalah pertama kalinya kami bertemu secara pribadi seperti ini. Aku adalah Raja 

Sementara, Souma Kazuya. 」(Souma) 「Dengan senang hati bertemu dengan Anda. Saya 

Georg Carmine. 」(Georg) 

Sambil memberikan salam, mantan Jenderal Tertinggi Angkatan Darat, beastman berwajah 
Singa, Georg Carmine, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Berbeda dengan saya, yang 
duduk di kursi, Georg duduk langsung di lantai sel, bersila seperti bagaimana seorang 
komandan di Sengoku Jepang akan duduk ketika memiliki audiensi dengan tuannya. [1] 
Sambil masih menundukkan kepalanya, Georg mulai berbicara, 

「Sekali lagi, saya ucapkan selamat atas perang kali ini. 」(Georg) 

Penjara Georg di tempat ini terjadi beberapa hari sebelum kami kembali. Sampai saat itu, 
dia dalam tahanan rumah di Randell Castle, jadi dia pasti sudah mengumpulkan informasi 
saat itu. 

「Angkat wajahmu. Sulit untuk berbicara dengan postur itu. 」(Souma) 「Terserah Anda, 

Yang Mulia. 」(Georg) 

Georg mengangkat kepalanya dan menggerakkan tubuhnya tegak ke hadapanku. Karena 
tubuhnya memiliki tubuh kekar, dengan tinggi hampir 2 meter, mata kami berada pada 
tingkat yang sama meskipun aku duduk di kursi. 『Luar Biasa 』...... ekspresi seperti itu 

cocok untuknya sebagai pria militer. Saya mengerti mengapa Liscia menghormatinya. Sulit 
untuk tidak kewalahan oleh suasananya. Dia memiliki kehadiran yang luar biasa, meskipun 
begitu, dia adalah yang termuda di antara tiga adipati. Saya yakin Castor berumur sekitar 
160 tahun. Sedangkan untuk Excel, dia sudah melewati 500 tahun. 

「Tidakkah usia sebenarnya dari Tiga Duke tampaknya berlawanan dengan penampilan 

luar mereka? Juga dalam aspek usia mental juga. 」(Souma) 

Ketika saya menyebutkan ini, Georg tertawa 「Gahaha. 」 
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「Tentu saja. Ini adalah ciri khas untuk ras yang berumur panjang bahwa pertumbuhan 

tubuh dan pikiran bisa dikatakan lambat. Untuk ras yang hidup lama, dikatakan bahwa 
penampilan dan usia mental mereka adalah (usia sebenarnya) x (umur manusia maksimum 
atau manusia-binatang <100>) ÷ (umur maksimum maksimum ras itu). 」(Georg) 

Saya melihat. Dapat dikatakan bahwa dunia ini memiliki sesuatu yang mirip dengan 『

untuk Derek seribu tahun, Kura-kura sepuluh ribu tahun 』[2] yaitu 『untuk Lomba 

Dragonewt lima ratus tahun, Suku Naga Laut seribu tahun. 』Untuk simbol umur panjang 

(tetapi di dunia ini, mereka benar-benar hidup sampai usia itu). Dengan kata lain, Castor 
adalah 160 x 100 ÷ 500, jadi dia baru berusia 32 tahun (setara manusia). Jika kita berpikir 
seperti ini, maka aku bisa mengerti mengapa dia masih memiliki sikap berotot, ....... Eh? 
Tunggu sebentar! 

「Jika kita menggunakan teori itu, bukankah usia mental Excel sudah 50 tahun? 」(Souma) 

「...... Dalam segala hal, ada pengecualian. 」(Georg) 「Jangan hanya mengabaikan ini. 」

(Souma) 

Dari percakapan santai itu, setelah bernafas, saya pindah ke bisnis utama. 

「...... Jika saya bertemu dengan Anda, ada banyak hal yang ingin saya katakan dan minta 

dari Anda. 」(Souma) 「Dengan segala cara. 」(B) 「Nah, sebelum itu, sepertinya Anda 

belum bertemu dengan Liscia. 」(Souma) 

Ketika aku membicarakan hal ini, Georg perlahan menutup matanya. Sejak dia kembali ke 
Parnam, tampaknya Liscia pernah meminta untuk bertemu dengan Georg. Namun Georg, 
berteriak 『Nona Anda adalah seseorang yang akan segera menjadi ratu, bagaimana Anda 

bisa meminta bertemu dengan penjahat? 』(Meskipun untuk menjadi akurat, penjaga 

penjara yang mengirim pesan verbal) dan mengusirnya. Karena Liscia memiliki 
kepribadian yang sangat serius, dia bereaksi keras terhadap kata-kata itu. Sejak itu, dia 
tidak pernah membuat permintaan pertemuan lain. Setiap hari, ia dengan teguh 
menanggungnya. 

「...... Itu sebabnya, saya tidak berpikir situasi ini baik-baik saja. 」(Souma) 「Perpisahan 

saya dengan Putri telah selesai di Penasihat Akhir. Tidak perlu lagi kata-kata untuk saat ini. 
」(Georg) 「Saat dia memotong rambutnya? 」(Souma) 「Saya telah melihat resolusi Putri 

dengan perbuatan itu. Sebagai pribadi, sebagai wanita, Putri telah dengan indahnya 
mengarsipkan kemerdekaannya. Saya tidak ingin mengaburkan resolusi itu, 
memengaruhinya oleh badan yang memudar ini. 」 

Dia menolak demi Liscia? Astaga ...... orang tua yang keras kepala ini. 

「Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. 」(Georg) 「Apa itu? 」(Souma) 「Ini tentang 

orang-orang yang mengikuti pengkhianatan kita, apa yang akan terjadi pada para prajurit 
Angkatan Darat dan Angkatan Udara? Lalu, bagaimana Anda akan berurusan dengan 
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bangsawan berbahaya yang telah melakukan perbuatan tidak jujur? 」(Georg) 「Para 

prajurit dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara telah memperoleh perbuatan baik dalam 
perang melawan Amidonia, dan karenanya diampuni atas kejahatan mereka. Rumah Vargas 
telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap saya, tetapi mereka telah 
melakukan banyak layanan jasa sampai pemerintahan Raja sebelumnya. Satu-satunya 
orang yang akan terlibat adalah Castor dan Carla. Kadipaten akan dihapuskan, tetapi saya 
akan membiarkan putra tertua, yang telah memutuskan koneksi dengan House sebelumnya 
dan dalam perawatan Excel, untuk menggantikan House, dan mengizinkannya untuk hanya 
memiliki Crimson Dragon Castle-Town. Tetapi kemudian, karena anak itu masih muda, 
ibunya Axera dan kepala pelayan Tormann akan menjadi penasihatnya. Sedangkan untuk 
Castor dan Carla, karena Excel telah mengajukan banding untuk mereka dengan 
melepaskan jasa perangnya, mereka akan menerima penilaian pribadi saya di kemudian 
hari.」(Souma) 

Georg memejamkan mata. Aku ingin tahu apa yang dia rasakan ketika dia mendengar 
semua ini. 

「Lalu, untuk para ningrat yang tidak jujur ...... di atas penghapusan Nama Keluarga 

mereka, penyitaan wilayah dan aset mereka ...... eksekusi. Pelaku utama akan dieksekusi di 
depan umum, sementara orang-orang lain yang terlibat akan ditangani secara pribadi. 」 

Undang-undang yang ada menyatakan bahwa 『Kejahatan Pengkhianatan Tinggi akan 

dihukum dengan eksekusi ringkasan ke tingkat kekerabatan ketiga. 』 Sebelum 

memberontak seperti Georg, jika mereka memutuskan hubungan mereka, maka mereka 
tidak akan melibatkan kerabat yang tidak terkait, tetapi para bangsawan yang tidak jujur 
sebagian besar lalai dalam melakukannya. Mungkin, mereka tidak pernah berpikir bahwa 
mereka akan kalah ...... Tapi betapa tidak kompetennya mereka. Selain itu, tidak hanya 
mereka melakukan pengkhianatan, tetapi mereka juga telah melakukan korupsi, 
penyuapan, kolusi dengan Amidonia, dan kelakuan buruk di wilayah masing-masing 
(menyalahgunakan wewenang dan status mereka untuk melakukan pembunuhan, 
pemerkosaan, perampokan, dll.), Dan dalam kasus apa pun, mereka telah sepenuhnya 
melanggar hukum. Bagi orang-orang seperti Georg dan Castor, yang satu-satunya kejahatan 
adalah pengkhianatan, adalah mungkin untuk setidaknya memberikan permohonan grasi 
bagi mereka, tetapi sebaliknya bagi para bangsawan, ada petisi untuk membuat mereka 
terbunuh dengan cara yang mengerikan. 

「Suatu sistem rasa bersalah oleh pergaulan, saya kira itu untuk menuduh kerabat lainnya 

karena tidak menghentikan penjahat? Tapi bukankah tingkat kekerabatan ketiga terlalu 
banyak? 」(Souma) 「Itu tidak bisa dihindari. Bagi manusia dan beastkin, bisa melihat 

wajah cicit buyut berarti umur yang panjang, tetapi ada ras yang bisa melihat wajah cicit 
buyut mereka dan lebih dari itu sementara masih dalam pelayanan aktif. Karena itu, ruang 
lingkup kalimat diperpanjang. 」 「Itu sebabnya, tidak akankah terlalu banyak orang yang 

tidak memiliki hubungan keluarga yang mati? Bahkan setelah Hakuya dengan panik berlari 
di sekitar hal-hal, ia nyaris tidak dapat merevisinya ke tingkat kekerabatan kedua. Selain 
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itu, mereka yang di bawah tiga belas tahun dibebaskan dari hukuman eksekusi dan akan 
diberikan ke panti asuhan atau ke tahanan gereja. 」 

Mereka yang berusia di bawah sepuluh tahun akan dirawat di panti asuhan yang dikelola 
negara, mereka yang berusia sebelas hingga tiga belas tahun akan dipercayakan ke gereja. 
Perbedaan antara keduanya adalah apakah mereka bisa menikah dan membangun 
keluarga di masa depan. Bagi mereka yang memasuki panti asuhan, ini mungkin, tetapi 
tidak demikian bagi mereka yang memasuki gereja, karena mereka perlu melepaskan diri 
dari dunia sekuler. Lebih lanjut, jika ada wanita hamil atau wanita yang belum satu bulan 
sejak melahirkan, mereka juga akan dipercayakan untuk diawasi oleh gereja. Jika di masa 
depan, mereka berkonspirasi untuk kejahatan, maka pada saat itu, mereka akan 
"ditangani" ...... Saat ini, aku hanya bisa melakukan ini sebanyak ini. 

「Saya ...... menentang kesalahan ini oleh sistem asosiasi. Hanya orang-orang yang 

melakukan kejahatan yang harus diadili. Bahkan jika mereka adalah kerabat penjahat, itu 
pasti kesalahan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Selain itu, saya juga 
merasakan hal yang sama untuk eksekusi publik. Hukuman mati, sebagai vonis untuk 
kejahatan keji, akan kehilangan nilai pencegahannya. Karena itu, saya tidak ingin 
mengubah hukuman mati menjadi tontonan publik dan ingin segera mereformasi pikiran 
warga yang menganggap hukuman mati sebagai pertunjukan. 」(Souma) 「Ini sudah 

menjadi negara Anda. Anda dapat melakukan apa pun yang Anda suka dengannya. 」

(Georg) 「...... Lalu aku akan melakukannya. 」(Souma) 「...... Yang Mulia, apakah 

menyakitkan merampok kehidupan orang? 」(Georg) 

Apakah saya membuat ekspresi yang cukup pahit di wajah saya? Georg berbicara seolah 
dia menyadarinya. 

「Tentu saja tidak mungkin itu tidak menyakitkan. Hanya dengan satu dekrit, banyak 

nyawa bisa dihabisi. Saya hancur oleh rasa tanggung jawab ini. Setengah tahun yang lalu 
saya masih orang biasa, Anda tahu. 」 「Saya telah mendengar tentang ini dari surat Putri. 

Namun, sang Putri memuji Pangeran sebagai Raja di antara para Raja. Dia ingin 
mengabdikan tubuh dan jiwanya untuk mendukung Anda. 」 「Liscia ...... sering 

mendukung saya. Namun, saya harus membuat keputusan yang akan membuatnya benar-
benar sedih. Aku harus memilikimu ...... mati. 」 

Aku meletakkan tanganku di dahiku dan mengerang. 

「Rencana Anda sangat bagus. Saya telah mendengar tentang hal itu dari ayah Hal ...... 

Glaive. Untuk mengumpulkan semua bangsawan yang tidak jujur ke satu tempat, bahkan 
aset tersembunyi mereka, dan tangkap mereka dalam sekali jalan. Bahkan mereka yang 
terlewatkan oleh Hakuya dan aku, sebuah rencana yang tidak meninggalkan banyak 
keinginan. Namun ...... karena kita tidak bisa merilis informasi ini secara resmi, 
perawatanmu, akan sama dengan bangsawan yang tidak jujur. 」 
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Ada dua alasan mengapa saya tidak bisa membuat pernyataan resmi tentang ini. Alasan 
pertama adalah bahwa ada korban dalam pertempuran antara Tentara Kerajaan dan 
Tentara Kerajaan. Berbeda dengan pertempuran di Crimson Dragon Castle-Town, di mana 
satu-satunya korban di pihak Tentara Kerajaan hanyalah satu kapal perang, pada 
pertempuran di pinggiran Randell, ada beberapa korban yang jatuh di kedua sisi. 
Meskipun, bisa dikatakan bahwa Georg sengaja menghasut pertempuran demi negara ini, 
pasti keluarga para korban tidak akan setuju dengan ini. 

Alasan kedua, adalah bahwa Zem, yang membayar tebusan untuk tentara bayaran yang 
ditangkap akan memiliki sentimen terhadap Elfrieden semakin memburuk. Pada tahap ini, 
Zem akan menyesal mengirimkan tentara bayaran mereka ke pihak yang kalah sebagai 
balas dendam atas penghentian kontrak tentara bayaran Zemish kami. Namun, jika mereka 
tahu hubungan rahasia antara Georg dan aku, maka Zem akan berpikir bahwa mereka telah 
didirikan oleh Kerajaan (meskipun, itu adalah tindakan sewenang-wenang Georg sendiri). 
Sentimen nasional mereka terhadap Kerajaan, yang sudah buruk, akan menjadi lebih 
buruk. Ini adalah situasi yang ingin saya hindari. 

Itu sebabnya kami tiba di situasi ini, saya tidak bisa membuat pernyataan resmi tentang 
rencana Georg. Tapi kemudian, Georg sudah menyadari hal ini sejak awal. Tetapi dia 
memutuskan untuk dengan sengaja membawa ini ke kubur. Orang yang keras kepala. 
Sungguh ...... yang bodoh. 

「Hei, tidak ada cara lain selain ini? Apakah ini keinginanmu? Untuk menderita bahkan 

keburukan, bunuh diri ganda dengan bangsawan yang tidak jujur, apakah Anda puas 
dengan ini !? 」(Souma) 

Aku berdiri dan menggedor jeruji sel. 

「Mengapa Anda perlu terburu-buru !? Ini akan memakan waktu, tetapi pasti ada cara lain 

untuk membawa para bangsawan yang tidak jujur ke pengadilan! Sama dengan apa yang 
terjadi pada Castor! Bukankah pemberontakannya karena kesalahanmu mendorong 
rencanamu dengan tergesa-gesa! Meskipun ada pekerjaan yang saya ingin Anda lakukan di 
masa pasca perang, tetapi rencana itu sudah dibatalkan sekarang, kan? ...... Yah, 
menyelesaikan segala sesuatu hanya dengan satu tindakan terlalu ambisius. Jika 
keterbukaan negara ini menjadi relatif lebih baik, rencana saya dan Hakuya akan berjalan 
dengan mudah. Karena itu, tidak ada artinya kehilangan Anda! Tidak tahukah kamu, bahwa 
bagi suatu negara, kehilangan orang yang berbakat adalah pukulan telak! Itu bukan nilai 
yang sama dengan para bangsawan yang tidak jujur! 」(Souma) 「...... 」(Georg) 

Aku bertanya pada Georg yang diam-diam menutup matanya. Saya sekali lagi membentur 
jeruji sel. 

「Jawab aku! Kamu. Apakah Anda benar-benar puas dengan ini !? 」(Souma) 「...... Tentu 

saja. 」(Georg) 
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Georg membuat jawabannya dengan ekspresi tenang. 

「Saya percaya bahwa saya mirip dengan pohon besar, dan setelah kematian saya, 

kecambah baru akan tumbuh dari akar saya. Kemudian, satu-satunya harapan saya adalah 
agar kecambah itu tumbuh sehat. 」(Georg) 「...... Untuk alasan itu, haruskah pohon besar 

juga perlu ditebang? 」(Souma) 「Ini adalah impian saya yang sangat saya hargai. Saya 

merasakan sukacita merasakan bahwa generasi berikutnya akan memiliki pertumbuhan 
yang kuat. Yang Mulia akhirnya juga akan mengerti. 」(Georg) 「...... Akankah aku? 」

(Souma) 「Ketika sang putri melahirkan seorang anak, maka tentu saja Anda akan 

melakukannya. 」(Georg) 

Saya membanting diri ke kursi. Saya dibungkus oleh perasaan bosan yang tidak biasa 
ketika saya menanyakan hal lain yang saya khawatirkan. 

「Hei .... Apakah semuanya" dipikirkan sendiri "? 」(Souma) 「...... Apa artinya itu? 」

(Georg) 

Georg membuka matanya dan bertanya kembali. Jangan tiba-tiba bermain pikun! 

「Ini adalah pertemuan pertama kami. Meski begitu, Anda memiliki evaluasi yang aneh 

tentang saya. Anda telah mempercayakan rencana saat ini kepada saya, Anda telah 
mempercayakan Liscia, yang seperti putri yang berharga bagi Anda, kepada saya, dan Anda 
telah mempercayakan masa depan Kerajaan kepada saya. Tidak peduli seberapa banyak 
aku memikirkan ini, ini aneh. Dari mana datangnya iman itu? 」(Souma) 「...... Saya tahu 

bakat luar biasa Anda dari surat-surat Putri, apakah Anda memiliki ketidakpuasan dengan 
jawaban ini? 」(Georg) 「Ya, saya tidak puas. Bisakah Anda menyimpan iman pada surat-

surat? Jika kita berbicara tentang pengorbanan dirimu, maka hanya ada "demi Royalti 
Elfrieden", bukankah ini benar? 」(Souma) 

Sekarang saya memikirkannya, itu aneh "sejak awal." Sejak awal, anehnya jalan yang harus 
saya ambil sudah disiapkan. Tiba-tiba menyerahkan mahkota kepada saya, dengan mudah 
mendapatkan kekuatan politik, memasangkan saya dengan Liscia sebagai tunangannya 
untuk memberi saya alasan yang adil, dan membawa para bangsawan yang tidak jujur ke 
pengadilan sebelum saya menyadarinya. Untuk mengingatnya kembali, saya merasa bahwa 
noob saya terlalu mudah bergerak. Mungkin, ini adalah niat seseorang ...... Jika seseorang 
bisa melakukan ini, maka tidak ada orang lain selain "orang itu." 

「Apakah rencana saat ini adalah perintah orang itu? 」(Souma) 「...... Aku akan diam 

tentang ini. 」(Georg) 「Jawablah itu. Orang itu, Anda, apa sebenarnya yang Anda berdua 

tahu? 」(Souma) 「...... 」(Georg) 

Saya menunggu kata-kata Georg, tetapi dia tidak membalas. Kami saling berhadapan dalam 
diam untuk sementara waktu. Hanya dering tanpa suara di dalam penjara yang mencapai 
telingaku. [3] ...... Ini cukup, itu akan sia-sia, tidak peduli berapa lama pun saya menunggu. 
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「Jadi kamu ... tidak bisa memberikan jawabannya. 」(Souma) 「...... Jika saatnya tiba, 

orang itu akan berbicara kepadamu. 」(Georg) 

Aku berdiri, mengeluarkan botol kecil dari sakuku, dan meletakkannya di depan Georg. 

「Yang Mulia, ini? 」(Georg) 「...... Anggur yang diracuni. Ini akan dilakukan dengan cara 

ini, karena saya tidak dapat memaksa diri untuk membiarkan orang yang telah 
mengorbankan dirinya untuk negaranya dieksekusi di depan publik. Juga ...... Aku telah 
merekomendasikan metode ini kepada orang-orang yang mencoba mengorbankan diri 
untukmu. 」(Souma) 

Mungkin itu karena kepribadian Georg, bahwa tidak ada sejumlah kecil perwira dan 
tentara dari Angkatan Darat yang melakukan ini. Mulai dari bekas komando kedua, 
Beowulf, hingga beberapa perwira militer berpangkat tinggi, semua telah meminta untuk 
dihukum dengan hukuman yang sama dengan Georg. Juga, di antara tentara dan tentara 
Angkatan Udara yang tidak diampuni dengan layanan yang telah mereka lakukan dalam 
perang melawan Amidonia, ada orang-orang yang dipenjara karena mencoba bunuh diri di 
depan Istana Kerajaan untuk menuntut kehidupan grasi untuk jenderal mereka. Sungguh 
...... orang-orang yang mencari maut ini. 

Georg menerima botol kecil itu, 「ucapkan terima kasih 」, dan rileks pipinya. Wajah singa 

tuanya mulai terlihat seperti orang tua yang baik hati. Georg membuka tutup botol kecil itu 
dan kemudian mengangkatnya ke arahku. 

「Yang Mulia. Aku akan mempercayakan sang Putri ke tanganmu. 」(Georg) 「Aku tidak 

bisa membuat janji yang pasti ...... tapi aku tunangan Liscia. Dia adalah seseorang yang akan 
segera menjadi keluargaku. 『Apa pun yang terjadi, lindungi keluarga. 』...... Ini adalah 

satu-satunya keyakinan bahwa aku tidak akan pernah membuang bahkan jika aku harus 
mengabaikan pemikiran realisku. 」(Souma) 

Karena saya tahu betapa kesepiannya sendirian setelah kehilangan keluarga, saya tidak 
akan pernah mengakui kepercayaan ini. Bahkan jika itu tidak efisien untuk melakukannya. 
Mungkin, karena Georg merasakan tekadku, dia mengangguk puas. 

「Saya merasa lega mendengar jawaban itu. Saya akan berdoa untuk kemuliaan Kerajaan 

Elfrieden, dan Yang Mulia dan kebahagiaan sang Putri dari bawah bayang-bayang rumput. 
Perpisahan ..... Permisi. 」(Georg) 

Setelah mengucapkan kata-kata ini, Georg minum isi botol kecil itu dalam satu tegukan. 
Tubuhnya bergetar hebat sebelum dia mencondongkan tubuh ke depan, botol kecil yang 
kosong jatuh dari tangannya ke lantai dan pecah dengan dentang. Pada saat berikutnya, 
terdengar bunyi gedebuk, dan setelah itu, kesunyian sekali lagi mengunjungi penjara. 
Wajah Georg yang jatuh ke samping ...... menunjukkan senyum puas. Aku berdiri, 
memunggungi sel dan berjalan pergi. 
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Langkah, langkah ...... 

Setelah beberapa langkah, saya berhenti sejenak, dan menoleh ke belakang sekali lagi. 

「Kamu idiot ...... Jangan hanya membebani saya seperti ini. 」(Souma) 

Saya berjalan lagi. Kali ini aku tidak berbalik. 

◇ ◇ ◇ 

Keesokan harinya, Program Berita Chris Tachyon menginformasikan kepada publik berita 
bahwa 『Mantan Jenderal Tentara Kerajaan Tertinggi Georg Carmine, telah melakukan 

bunuh diri di penjara. 』 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Catatan penulis: Terima kasih sudah membaca ini. 

Lagu gambar kehidupan Georg's [4] bukan tentang 「A Lion Standing in the Wind 」[5] , 

tetapi bagian kedua dari lirik dari 「When the Dream Blows 」[6] . Jika Anda tahu 

keduanya, maka Anda cukup kutu buku. [7] 

 dan beberapa bagian tentang memberikan reaksi dan komentar setelah membaca ini dan 
cerita selanjutnya yang saya rasa tidak ingin terjemahkan ...  

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

T: Mengapa Anda tidak menerjemahkan Catatan penulis Yukkuri-san? A: Saya hanya 
menerjemahkan catatan Penulis yang memiliki konten menarik ... Sebagian besar catatan 
penulis sebelumnya hanya berterima kasih kepada pembaca dan meminta komentar dan 
penilaian ...... T: Mengapa Anda tidak menerjemahkan Yukkuri-san lebih cepat? A: Ya... 
katakan saja ...... berfungsi. 

Juga ... Saya memiliki beberapa bab yang diterjemahkan sepenuhnya di toko, tetapi karena 
sudah menjadi malam (setidaknya di tempat saya) dan saya mengantuk, saya akan 
mempostingnya besok sore. Untuk obat Anda, berikut ini pemindaian 'tidak terlalu baik' 
dari LN. 

[1] Suka ini: 

[2] "Tsuru Sen-nen, Kame Man-nen"(UntukCrane seribu tahun, kura-kura sepuluh ribu 
tahun)is pepatah lama Jepang yang menggambarkan simbol muda dan usia tua (umur 
panjang), yang Tsuru ( crane) dan Kame (kura-kura). Ini didasarkan pada motif makhluk 
mistis atau suci Jepang (termasuk naga dan harimau). Di Jepang, tsuru adalah burung suci 
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yang dikatakan hidup 1.000 tahun. Inilah sebabnya mengapa Anda membuat 1.000 kertas 
lipat (origami) crane, satu untuk setiap tahun, sebagai doa untuk keberuntungan, 
keamanan atau umur panjang. Kame (kura-kura yang identik dengan kura-kura) dikatakan 
hidup 10.000 tahun dan merupakan salah satu dari empat pelindung surgawi (naga, 
burung phoenix, harimau dan kura-kura) dalam mitologi Tiongkok. [3] Kau tahu, suara 
yang berderingin telinga Andasbahkan ketika tidak ada suara lains. Sebenarnya, semacam 
tinitus karena kita mendengar proses tubuh kita sendiri. Baca artikel ini, ini mencerahkan: 
https://www.wired.com/2015/05/big-question-can-silence-make-hear-things-arent/ dan 
sekarang Anda belajar sesuatu yang baru dari membaca novel web. [4] Pengamat anime 
akan tahu bahwa karakter Jepang selalu memiliki lagu yang menggambarkan diri mereka 
sendiri  kepribadian, maka nama itu "gambar lagu". [5]風 に 立 つ ラ イ イ ン eKaze ni 

Tatsu Lion. Lagu Jepang 1987. https:/www.youtube.com/watch?v=1d7jsVnKpWc [6]夢 の 

吹 く 頃 Yume no Fukukoro. Lagu Jepang 1989. 

https://www.youtube.com/watch?v=KyTT7Bw0S-8 Lirik bagian kedua dari lagu ini yang 
menjadi rujukan dari kata-kata Georg: 時代 を 越 え て 生 き 続 け て= Saya telah hidup 

melewati usia saya (umur) 今 枯 れ か け た大 き な 樹= Pohon besar yang mulai layu 

(mati) け れ ど もそ の の さ き で= Namun, ujung cabang itu 今年 の 若 葉 が 生 ま れ て 

る= Memberi daun baru lahir tahun ini [7] Tidak juga, Google adalah temanku penulis-san. 
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Vol. 3 - 5.1 
Arc Pascaperang Bab 5: Sebagai Penguasa A -- Hadiah 

「......... 」 「......... 」 

Itu adalah pagi hari setelah seminggu penuh (delapan hari) sejak kami kembali ke Capital 
Parnam. Di dalam kantor urusan pemerintahan di Parnam Castle, satu-satunya suara yang 
bisa didengar adalah suara saya yang menggerakkan pena dan Liscia yang menyerahkan 
dokumen-dokumen itu. 

◇ ◇ ◇ 

Saya telah bekerja di Capital Dukedom Capital, tetapi beban kerja ini, sejak saya kembali ke 
Parnam, juga tidak jauh berbeda ...... Tidak sama sekali, atau lebih tepatnya, sudah berlipat 
ganda. Karena sistem Tiga Dukes telah dibongkar, saya harus segera mereformasi militer. 
Kemudian, untuk memiliki hubungan yang sama dengan Kekaisaran, saya perlu 
memperluas militer, sehingga saya dapat menentang ancaman dari Wilayah Demon Lord 
bersama dengan mereka ...... sehingga untuk berbicara, saya harus 『memperkuat militer 

』[1 ] . Dan bahwa "Memperkuat Militer" rencana adalah, pasti, 『Inggris Angkatan Darat 

Rencana 』bahwa saya telah menyatakan selama Counsel Akhir dengan Tiga Dukes. 

Melihat sejarah umat manusia, "prajurit yang kuat (dalam hal ini, ia memiliki arti tentara)" 
mungkin adalah korps tentara bergerak. Singkatnya, apakah kita memiliki kemampuan 
untuk mengirim pasukan militer yang penting ke posisi penting dengan cepat. [2] Dalam 
praktiknya, kemenangan penuh kami dalam pertempuran melawan Amidonia juga karena 
kami dapat mengambil posisi di medan perang yang diprediksi lebih awal dari musuh kami. 
Karena kami tiba lebih awal, kami akan memiliki banyak istirahat dan mampu bertarung 
dengan musuh yang benar-benar kelelahan. Jika kita tiba pada saat yang sama, maka 
tingkat kelelahan kita akan sama dan meskipun jumlah Tentara Amidonia sedikit lebih 
rendah, itu akan menghasilkan pertempuran tanpa mundur bagi mereka, sehingga mereka 
akan bertahan jauh lebih lama. Jika ini terjadi, maka Tentara Kerajaan pasti akan memiliki 
pertarungan yang lebih sulit. 

Kemudian, agar kami dapat memperoleh mobilitas ini, bersama dengan perbaikan jalan, 
saya perlu menghilangkan pagar antara Tentara Kerajaan, Tentara Kerajaan, Angkatan 
Laut, dan Angkatan Udara; satukan mereka di bawah perintah yang sama; dan membuat 
struktur yang mampu menggerakkan seluruh pasukan dengan segera. Ini adalah 『

Rencana Tentara Bersatu 』. Tentara Kerajaan dengan Tentara Kerajaan, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara, bersama-sama dengan Tentara Noble yang dibongkar, tentara pribadi 
Nobles yang terikat pada Tentara Kerajaan, akan ditata ulang untuk menciptakan 『

Angkatan Pertahanan Kerajaan Elfrieden 』(atau singkatnya EDF) [3] . Ya, singkatannya 

memang memberi kesan "itu" [4], tetapi untuk orang-orang di dunia ini, perasaan 
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kompleks saya tentang nama itu tidak akan dapat ditransmisikan kepada mereka. 
Ngomong-ngomong, tampaknya dunia ini memiliki semut raksasa. 

Sekarang, mari kita kembali ke topik sebelumnya. Tentu saja ada kekhawatiran bahwa 
dengan mendirikan EDF, itu bisa menarik perlawanan dari setiap tentara, tetapi dengan 
melakukan pemberontakan, Tentara Kerajaan dan Angkatan Udara telah kehilangan suara 
mereka, jadi tidak ada masalah di daerah ini lagi. Meski begitu, sejak Glaive dan Tormann, 
orang-orang yang aku percayakan bertanggung jawab atas kedua pasukan mereka juga 
bekerja sama dalam upaya ini. Kemudian, Angkatan Laut, yang tidak membuat kesalahan 
untuk memilih pihak kita, juga tidak akan terlalu menentang, karena saya memutuskan 
untuk menunjuk Laksamana Angkatan Laut, Excel, sebagai Panglima Tugas EDF [5] (orang 
itu sendiri tidak suka untuk ditempatkan) dalam posisi yang begitu tinggi, tetapi karena 
saya katakan kepadanya bahwa hanya sampai Ludwin mendapatkan cukup pengalaman, 
dia dengan enggan menerimanya). 

Yang bermasalah adalah Tentara Bangsawan. Mereka melekat pada Tentara Kerajaan, 
tetapi hak untuk memerintah mereka berada di pihak Bangsawan, sebuah korps tentara 
yang sangat sulit untuk ditangani. Di dunia ini di mana makhluk buas berbahaya, monster 
(meskipun sebelum Demon Lord Army muncul, mereka hanya ada di dalam ruang bawah 
tanah), bandit, bajak laut, dan perampok ada, perlu bagi setiap wilayah untuk 
mengumpulkan beberapa pasukan untuk mengawasi tanah. Itu sebabnya, para bangsawan, 
yang memegang wilayah, melatih pasukan pribadi yang memiliki tugas menjaga keamanan 
wilayah. Hanya saja, pada saat ini di negara ini, jumlah mereka terlalu banyak. 

Ini adalah pengaruh fokus ekspansi teritorial Raja dari dua generasi yang lalu. Pada saat itu, 
memperoleh eksploitasi militer di medan perang adalah cara terpendek dan tercepat untuk 
ketenaran, sehingga para bangsawan bahkan mewajibkan penduduk wilayah mereka untuk 
mengumpulkan tentara pribadi. Kekuatan militer akan meningkat bahkan jika itu melalui 
wajib militer amatir, tetapi bukankah tidak ada artinya jika produktivitas turun sebagai 
hasilnya ......? Akhirnya, meskipun penguasa sebelumnya, Raja Albert, bergeser dari fokus 
ekspansi, Pasukan Bangsawan yang telah diperbesar dibiarkan begitu saja. 

Itulah sebabnya, saat ini, saya sedang berusaha untuk memecah Angkatan Darat 
Bangsawan, hanya menyisakan jumlah minimum yang cukup untuk menjaga wilayah itu. 
Untuk orang-orang yang wajib militer, meskipun mereka memiliki pekerjaan, mereka akan 
dibebaskan dan menerima pembayaran pesangon setelah dipulangkan. Untuk orang-orang 
yang menunjukkan minat untuk bergabung dengan EDF, maka jika mereka menunjukkan 
janji yang baik dengan lulus ujian maka mereka akan terdaftar. Setelah itu, saya akan 
bekerja untuk menunjuk orang-orang berbakat ke posisi yang sesuai (komposisi personel 
telah diputuskan oleh otoritas militer Excel, Glaive dan Ludwin, pekerjaan saya hanya 
melihat rencana yang mereka buat dan memberikan meterai persetujuan saya). 

◇ ◇ ◇ 

「......... 」 「......... 」 
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Selama bekerja, Liscia dan saya tidak bertukar satu kata pun. Sungguh situasi yang tidak 
menyenangkan ...... Tidak, ketidaknyamanan ini hanya bisa kurasakan secara sepihak. Liscia 
bersikap normal. 

Hari itu, bahkan setelah saya memberi tahu dia bahwa Georg Carmine telah bunuh diri di 
dalam penjara, Liscia tidak membuat perubahan apa pun dalam ekspresinya. Sementara 
tanpa ekspresi, dia hanya bergumam kecil 「Begitu ........ 」. 

Itu tidak berarti bahwa saya berharap dia kehilangan ketenangannya. Itu juga tidak berarti 
bahwa saya mengharapkan dia untuk menyalahkan saya juga. Hubungan saya dengannya 
tidak terlalu dangkal sejauh saya tidak tahu bahwa dia bukan tipe orang seperti itu. Namun, 
saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan tetap berperilaku normal bahkan sampai 
sekarang. Saya pikir setidaknya ekspresinya akan menjadi suram. Tidak hanya dia tidak 
merasakan kesedihan atau kesedihan, Liscia juga bertindak seolah-olah tidak ada yang 
terjadi. Ini membuat saya kehilangan kata-kata. 

Jika seperti ini, maka akan lebih baik jika dia setidaknya mengatakan satu keluhan ...... 

『Kenapa kamu tidak melakukan apa pun untuk membantu Duke Carmine! 』 

......Ya. Situasi hipotetis ini tidak lebih baik. Membayangkan pemandangan Liscia yang 
mencemooh saya membuat saya sedih. Lalu, jika dia baru saja memukulku untuk akhirnya 
membersihkan batu tulis ...... Tapi dalam kasus ini, orang yang seharusnya khawatir adalah 
aku, bukan? Sungguh ...... Apa yang saya lakukan? Aku membual pada Georg, 「Apa pun 

yang terjadi, aku akan melindungi keluargaku 」, tetapi sejak awal aku tidak bisa 

melindungi gadis yang paling dekat denganku. 

「Souma. 」(Liscia) 「Eh, ah, apa itu? 」(Souma) 

Saya melihat orang yang memanggil saya. Itu Liscia, yang sedikit memiringkan kepalanya. 

「Pena Anda berhenti. 」(Liscia) 「...... Ah, maaf. 」(Souma) 

Tidak bagus ...... aku harus menenangkan diri. Saya sekali lagi kembali ke pekerjaan saya. 
Mari kita selesaikan hal-hal di depanku sekarang. Mungkin, suatu hari, waktu akan 
memperbaikinya. Sambil berpikir seperti ini dan bekerja, seseorang mengetuk pintu. 「

Masuklah 」Aku memanggil ke pintu, 「Permisi 」, Serina-san sang pelayan agung masuk. 

「Saya datang untuk memberi tahu Yang Mulia bahwa persiapan telah selesai. 」(Serina) 

「Saya mengerti. 」(Souma) 

Setelah menghentikan pekerjaan kami, saya mengenakan mantel raja dan kemudian kami 
menuju ruang audiensi bersama. Hari ini adalah Hari Penghargaan bagi orang-orang yang 
telah melakukan kebaktian istimewa dalam perang melawan Amidonia. 

◇ ◇ ◇ 
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「Glaive Magna. Saya memuji kesetiaan Anda dan perbuatan-perbuatan besar yang telah 

kami terima. Untuk menghargai kesetiaan itu, saya memberi Anda wilayah Randell dan 
sekitarnya. 」(Souma) 「Ya, Yang Mulia. Saya bersyukur atas berkah ini. 」(Glaive) 「Ya. 

Ini hanya sementara, tapi saya berikan kepada Anda bagian dari otoritas Mantan Jenderal 
Tertinggi Georg untuk Anda. Sampai saatnya tiba untuk reorganisasi Pasukan Elfrieden, 
harap secara mahir menyatukan Tentara Kerajaan. 」(Souma) 「Ya, Yang Mulia. Tulang-

tulang tua ini pasti akan berusaha untuk memenuhi harapan Yang Mulia. 」(Glaive) 

Di depan saya, yang menonjol dari tahta dan memberikan penghargaan dengan nada 
sombong, adalah ayah Hal, Glaive, yang bersujud. Karena tidak disiarkan dengan sengaja, 
saya sebenarnya tidak menyukai suasana formal ini. Namun, karena Sekretaris Negara 
merekam setiap kata dan tindakan saya, saya perlu bertindak "Raja" seperti ini. Sehingga 
orang-orang di masa depan tidak akan meremehkan saya ketika mereka membaca catatan 
sejarah, itulah yang dikatakan oleh pengikut saya, Marcus, berulang kali. Jujur, saya tidak 
terlalu peduli dengan evaluasi anumerta. 

◇ ◇ ◇ 

Dalam pertempuran dengan Pangeran Amidonia, Kerajaan Elfrieden tidak mendapatkan 
wilayah apa pun, tetapi Kerajaan berhasil mendapatkan sejumlah besar uang ganti rugi. 
Selanjutnya, Kerajaan mengumpulkan uang tebusan dari Zem untuk tentara bayaran yang 
ditangkap, dan merebut wilayah dan aset dari para bangsawan yang tidak jujur. 
Pembubaran Kadipaten Carmine dan Kadipaten Vargas juga telah diputuskan. 
Dibandingkan dengan keuntungan dari perang, hadiah yang diterima oleh tentara sangat 
kecil. Itu karena sebagian besar tentara yang dimobilisasi dalam perang berasal dari 
Angkatan Darat Kerajaan dan Angkatan Udara. Karena mereka telah didakwa dengan 
tuduhan pemberontakan, perang ini adalah pertempuran bagi mereka untuk menghapus 
tuduhan ini, jadi tidak ada pembicaraan tentang imbalan lain. 

Juga, Tentara Bangsawan melekat pada Tentara Kerajaan, yang hanya menunggu di pinggir 
selama kampanye Tiga Dukes, dan sebagian besar abstain dari berperang dalam perang 
melawan Amidonia, sehingga mereka juga tidak menerima hadiah. Mereka telah 
melewatkan kesempatan untuk masuk dalam kisah manis ini, tetapi ini menuai apa yang 
mereka tabur. Jadi orang-orang yang perlu diberi imbalan hanyalah Raja Penjaga Angkatan 
Darat Kerajaan dan Angkatan Laut. Para bangsawan, yang merupakan rekan Knight atau 
lebih tinggi, yang telah bergabung dengan kedua pasukan dianugerahkan dengan wilayah, 
tetapi wilayah ini berasal dari para bangsawan yang tidak jujur atau diciptakan dari 
pembubaran Kadipaten Carmine dan Kadipaten Vargas, jadi itu adalah penemuan yang 
bagus. Para bangsawan yang lebih rendah dari gelar bangsawan Knight akan menerima 
bonus uang. 

Kemudian untuk hari ini, mereka yang telah mencapai prestasi luar biasa akan dihadiahi 
secara pribadi oleh saya. Isi untuk hadiah itu biasanya gelar kebangsawanan atau wilayah, 
tetapi jika mereka menginginkan sesuatu selain ini, maka mereka bisa menyebutkan ini 
langsung kepada Raja. Jika Raja dapat mencapainya dan sesuai dengan prestasi yang telah 
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mereka peroleh, maka Raja dapat mengabulkannya. Mereka bahkan bisa meminta uang 
atau barang langka yang dimiliki oleh Keluarga Kerajaan. Di masa lalu, dengan 
menggunakan pengaturan ini, seorang ksatria meminta tangan sang Putri yang dia cintai, 
atau seseorang akan membuat permohonan langsung untuk mengekspos wakil bangsawan. 
Karena ini adalah situasi di mana segala jenis permintaan mungkin keluar, diputuskan 
untuk tidak membuat siaran menggunakan Royal Voice Broadcast Orb. [6] 

Kemudian, inilah orang-orang yang akan menerima pujian kali ini. Orang yang bertukar 
posisi dari Tentara Kerajaan dan memimpinnya dalam perang melawan Amidonia, Glaive 
Magna. Penguasa Altomura yang telah menunda Tentara Amidonia, Wyst Garrow. 
Demikian pula, Komandan Marinir yang menunda Angkatan Darat Amidonia di Lembah 
Goldoa [7] , Juna Doma. Terakhir, orang yang memimpin bala bantuan ke pertempuran di 
pinggiran Randell, Kepala Elf Kegelapan dari Hutan Lindung Dewa, Wodan Utgard [8] (ayah 
Aisha). Sebenarnya, orang dengan perbuatan paling baik seharusnya adalah Laksamana 
Angkatan Laut, Excel Walter, tetapi pada situasi saat ini, dia telah "menghabiskan" jasa itu, 
sehingga dia tidak akan menerima hadiah lagi. 

Selain itu, sebelum memberikan penghargaan untuk lima orang tersebut, Aisha, yang telah 
melindungi saya sebagai "pengawal tak diundang" sampai sekarang, dianugerahkan 
dengan posisi yang baru dibuat dari 『Dame dari Angin Timur ( 東風 Kochi) 』[9] . 

Perbedaan antara posisi ini dan yang sebelumnya adalah bahwa sebelumnya, dia 
diperlakukan seperti tentara bayaran yang dipekerjakan dari uang sakuku sendiri, tetapi 
mulai sekarang, dia akan diperlakukan seperti seorang Ksatria yang akan menerima upah 
dari negara. Ngomong-ngomong, asal usul 『Dame of the East Wind ( 東風 Kochi) 』ini 

berasal dari meniru nama panggilan Xu Chu, pemimpin pengawal elit Cao Cao [10] , yang 
merupakan 『Harimau Bodoh ( 虎 痴 Kochi) 』[11] . Karena asal-usul nama ini adalah 

karena ia 『bodoh yang kuat seperti harimau 』, saya mengubah huruf menjadi 「Angin 

Timur ( 東風 Kochi) 」. Artinya adalah, ketika saya memanggil "Angin Timur" ( 東風 Kochi) 

...... Dia akan datang ke sini ( こ ち Kochi). [12] 

Ketika saya mengucapkan selamat kepada Aisha, yang telah ditunjuk sebagai Dame of the 
Wind Wind, dengan memberinya sebuah 【Gauntlet Impregnable 】(Gauntlet yang telah 

terpesona dengan efek ketahanan kerusakan fisik dan magis, dari gudang harta karun 
kastil. Meskipun, awalnya itu akan menjadi perisai yang cocok dengan citra posisinya, 
namun, karena Aisha menggunakan Pedang Besar, itu diganti dengan sarung tangan ini), 
dia memegangnya erat-erat di dadanya sambil berbicara sambil menangis dan meraba-
raba kata-katanya, 

『Hiks ...... Yang Mulia ...... bagi saya ....... t-terima kasih banyak mach! Agar aku bisa terus 

melindungi keselamatan Yang Mulia, tolong tempatkan aku di samping Magestiiiiimu ......! 
』 

Tidak, aku tahu dia bahagia ...... Tapi bukankah itu juga ... kau tahu, lebih dari ...? Setelah 
melihatnya berperilaku seperti ini, orang-orang lain di ruangan itu tersenyum masam. 
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◇ ◇ ◇ 

「Wyst. Kami berterima kasih atas perbuatan besar yang telah Anda lakukan dalam tugas 

Anda untuk membujuk Amidonia. Sebagai Penguasa Altomura, mulai akhirat, rajin menjaga 
kedamaian dunia. 」(Souma) 「Ya Yang Mulia. Saya masih kurang, tetapi saya akan 

berusaha untuk melayani tugas yang saya terima. 」(Wyst) 

Saya selesai memberikan hadiah untuk Wyst, yang datang setelah Glaive. Wyst akan 
menerima wilayah selatan dari mantan Kadipaten Carmine. Karena wilayah asalnya sudah 
merupakan daerah pertanian yang sangat subur, dikombinasikan dengan wilayah baru, ia 
tiba-tiba tumbuh menjadi bangsawan yang sangat berpengaruh. Dalam perang terakhir, ia 
harus menanggung aib bermain sebagai anak ayam kecil di depan Gayus dan Julius. Saya 
harus menghargai perbuatan ini. 

Kemudian, orang berikutnya adalah orang yang mengirim penguatan elf gelap ke 
pertempuran di pinggiran Randell, ayah Aisha, Wodan Utgard. Penguatan ini bukan sesuatu 
yang bahkan diprediksi oleh Hakuya atau aku. Saya tahu kehebatan pertempuran yang 
dimiliki oleh elf gelap, tetapi mereka seharusnya sibuk dengan rekonstruksi dari tanah 
longsor, dan sejak awal, mereka tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dengan 
peristiwa yang terjadi di luar hutan mereka, jadi saya berpikir bahwa akan sia-sia untuk 
meminta kerja sama mereka. 

Namun, bertentangan dengan prediksi kami, kelompok Wodan-san tiba di medan perang 
sebagai bala bantuan untuk pihak kami. Saya telah mendengar dari Hal, bahwa para 
bangsawan yang tidak jujur mengeluarkan meriam tanpa izin dan dengan sengaja 
menembakkannya, sehingga penguatan ini benar-benar kesalahan perhitungan. Aku 
bertemu setengah jalan dengan Wodan dan berjabat tangan dengannya untuk 
menunjukkan rasa terima kasihku padanya. 

「Saya sangat berterima kasih. Bahkan saat berada dalam masa-masa sulit, Anda dengan 

mengagumkan datang sebagai bala bantuan bagi kami. 」(Souma) 「Bagaimana mungkin. 

Kami, suku Dark Elf, tidak bisa tidak membayar hutang bantuan kami. Selama masa-masa 
malapetaka itu, ketika Yang Mulia secara pribadi memimpin pesta bantuan, kami telah 
diingatkan tentang hubungan yang kami miliki dengan dunia luar. 」(Wodan) 「Ini adalah 

berita yang sangat menyenangkan. Seolah-olah saya sekali lagi merasakan asal mula 
pendirian negara ini ketika berbagai ras menyatukan tangan mereka. Jika Anda memiliki 
sesuatu yang Anda inginkan, tolong jelaskan. 」(Souma) 

Ketika aku mengucapkan kata-kata ini, Wodan-san memiringkan kepalanya. 

「Kami telah menerima bantuan sedemikian rupa sehingga kami tidak pernah dapat 

membayar. Kami tidak hanya telah menerima begitu banyak bahan bantuan untuk 
rekonstruksi, tetapi Anda juga memberikan banyak penghargaan untuk setiap prajurit yang 
ikut serta dalam perang. Tidak ada yang baru yang saya harapkan. 」(Wodan) 「Tolong 

jangan begitu dilindungi undang-undang. Bukankah keputusan untuk mengirim bala 
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bantuan hanya ada di pihakmu? Jika Anda menginginkannya, kami dapat menanam pohon 
di pinggiran Hutan Lindung Dewa dan menambah ukuran hutan. 」(Souma) 「Saya senang 

mendengarnya, namun, ukuran Hutan Lindung Dewa saat ini sudah cukup bagi kami. 」

(Wodan) 

Fumu ...... Betapa merepotkannya. Saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya kepada 
Wodan. Namun, meskipun aku telah memberikan bentuk hadiah lain, Wodan-san dengan 
tegas menolaknya. 

「...... Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda tidak punya keinginan? 」(Souma) 「

...... Kalau begitu, aku punya satu permintaan dari Yang Mulia. 」(Wodan) 「Apa itu? Jika 

saya bisa melakukannya, maka saya akan memberikannya. 」(Souma) 「Saya sangat 

menghargainya, Yang Mulia. Lalu, tolong, bisakah kamu mengambil putriku, tangan Aisha? 
」 「Ayah !? 」(Aisha) 

Aisha yang telah berdiri di belakang singgasana, berteriak keras. 

Daughter Putriku tidak tertarik pada hal-hal selain seni bela diri, tapi sepertinya dia 
akhirnya mencapai usianya yang mekar. Selain itu, harus ada perubahan dalam cara dia 
merindukan Yang Mulia. Jadi tolong, bisakah kamu mengambil tangannya sebagai istrimu. 
」(Wodan) 「Judul Wodan-dono adalah bahwa dari kepala desa dalam Hutan Allah-

Lindung, namun dalam kepraktisan berbicara, dia dapat dianggap sebagai mulia dengan 
wilayah Hutan Allah-Lindung. Mengenai putrimu Aisha-dono, dia bisa diterima sebagai 『

Ratu Kedua Selir 』. 」(Marcus) 

Marcus dengan cepat membuat komentar yang melengkapi ini. Hari ini, alih-alih Perdana 
Menteri Hakuya, yang pergi untuk urusan bisnis lain, Marcus yang memimpin acara ini. Ini 
telah disebutkan sebelumnya [13] , tetapi di negara ini, Ratu (yaitu, istri Raja), sebagian 
besar dibagi menjadi Selir Ratu dan Selir Kerajaan [14] , dan dimungkinkan untuk memiliki 
beberapa dari mereka pada saat yang sama. . Meskipun negara ini awalnya hanya memiliki 
satu Permaisuri Ratu, dengan istri-istri lainnya adalah Permaisuri dan banyak Nyonya yang 
tidak memiliki wewenang nyata. Namun, Raja Elfrieden dari beberapa generasi yang lalu 
berkata, 「Saya tidak ingin hierarki di antara yang saya sukai. 」Jadi karena itu, Permaisuri 

Kerajaan sampai saat itu diangkat menjadi Permaisuri Ratu (Permaisuri Ratu asli menjadi 
『Permaisuri Ratu Pertama 』, sisanya hanya akan disebut sebagai 『Kedua  』, 『Ketiga  

』), sementara nyonyanya diangkat ke Royal Consort, yang dipraktikkan hingga hari ini. 

Untuk alasan itu, untuk menjadi Ratu Permaisuri, seseorang harus berasal dari keluarga 
dengan pangkat bangsawan lebih tinggi daripada Knight dan anak-anak Ratu Permaisuri 
dapat mewarisi mahkota. Urutan untuk suksesi tidak didasarkan pada urutan kelahiran 
mereka, tetapi secara berurutan dimulai dari anak-anak yang lahir dari Permaisuri Ratu 
Pertama (jika ada perbedaan usia yang besar antara anak-anak, maka itu dapat disesuaikan 
dengan mengubah urutan Ratu Selir). Di sisi lain, seorang Royal Consort dapat berasal dari 
status sosial apa pun (bahkan budak atau budak), tetapi anak-anak mereka tidak akan 
memiliki hak untuk suksesi tahta. Namun, karena mereka masih bangsawan, para 
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Bangsawan atau Ksatria yang ingin mengikat hubungan dengan bangsawan akan 
menginginkan mereka untuk menjadi mertua mereka, tentu saja anak-anak Permaisuri 
Kerajaan akan mendapatkan uang atau status dari pernikahan. 

(Jadi, Aisha akan menjadi Permaisuri Ratu Kedua, ya?) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Sekarang kaleng cacing telah terbuka ... Siapa yang akan mengisi tempat yang Ketiga, 
Keempat, Kelima, Keenam, dan tempat-tempat Selir Ratu Ketujuh? (Karena Liscia 
mengizinkan Ratu Permaisuri sebanyak satu hari dalam seminggu -- jadi dia masih bisa 
mendapatkan giliran ...) 

[1] Bagi mereka yang lupa, janji politik Souma kepada konstituen Elfrieden-nya pada 
dasarnya adalah: Fukoku kyouhei (富国強兵, "Perkaya negara, perkuat militer") yang juga 

merupakan slogan nasional yang digunakan oleh Meiji Jepang. Sama seperti 
kedengarannya, Souma kurang lebih "富国 Memperkaya negara", program 

DiversifikasiPangannya, Promosi Perdagangan karena Pembangunan Jaringan Jalan, 
Distribusi Kekayaan (dari bangsawan yang tidak jujur), dan Peningkatan Anggaran 
Nasional (karena Reparasi Amidonia) Pembayaran dan Pembatalan Donasi Empire) telah 
merevitalisasi perekonomian Elfrieden. Sekarang, yang akan dia lakukan adalah 強 兵, 

memperkuat militer ... Ya, saya tahu orang-orang hanya ingin membaca yang ini ... [2] 
Dengan kata lain: Pasukan Penugasan Cepat, seperti AS dengan Pasukan Ekspedisi 
Marinirnya, Korps Lintas Udara, dan Rangers Angkatan Darat AS dan Rusia dengan VDV. 
Kuncinya adalah kemampuan mereka untuk penyebaran cepat bahkan di luar perbatasan 
negara mereka. [3] Awalnya Souma menyebutkan エ ル フ リ ー デ ン 王国 防衛 Er 

(Erufuriiden Oukoku Boueigun)yang ia persingkat menjadi 国防軍(Kokubougun: Pasukan 

Pertahanan (Nasional), misalnya:イ ス ラ エ 国防軍 adalah Pasukan Pertahanan Israel), 

dan ia juga menyebutkan bahwa dalam bahasa Inggris, nama akan menjadi エ ル フ リ ー 

デ ン ・ デ ィ フ ェ ン ン ス ・ ・ フ ォ ー ー ー. (Erufuriiden Difensu Foosu) Dan tahukah 

Anda bahwa saya tidak dapat menerjemahkan apa yang sudah ada dalam Katakana Bahasa 
Inggris ke Bahasa Inggris? Jadi saya mengubah paragraf ini. Karena itu adalah Pasukan 
Pertahanan Elfrieden, saya menyingkatnya sebagai EDF, sekarang jika ada 国防軍 

yangmunculdalam cerita setelah ini, saya akan menerjemahkannya sebagai EDF. 
Bagaimanapun, ini akan menjadi penting dalam referensi berikutnya. [4] EDF = Earth 
Defense Force, sebuah gim di mana Anda bertarung melawan Alien seperti semut raksasa 
[5] Atau Generalissimo. [6] Karena saya suka membuat catatan kaki. Bagi yang berminat, 
kata yang digunakan untuk merujuk Siaran Siaran adalah: 玉 音 放送 Secara harfiah ini 

terdiri dari 玉: ball  orb 音= suara 放送= siaran. Jadi dapat diterjemahkan sebagai: Orb 

Suara  Siaran Suara biasa. Tapi 玉 音 juga secara kiasan berarti: suara Kaisar atau Suara 

Permata. (Karena 玉 juga bisa berarti Permata dan suara Kaisar disamakan dengan 

Permata). Jadi itu juga dapat diterjemahkan sebagai Siaran Suara Kerajaan (Orb  Systems) 
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(Saya memilih makna yang lebih baru, karena berdasarkan cerita, bola ini hanya digunakan 
oleh penguasa). Sekarang 玉 音 放送 juga dapat merujuk pada siaran radio di mana Kaisar 

Jepang Hirohito membacakan Naskah Kekaisaran tentang Pengakhiran Perang yang 
mengumumkan kepada orang-orang Jepang bahwa Pemerintah Jepang telah menerima 
Deklarasi Potsdam yang menuntut penyerahan tanpa syarat militer Jepang pada saat itu. 
akhir Perang Dunia II. Pidato itu mungkin pertama kalinya seorang Kaisar Jepang berbicara 
(meskipun melalui catatan fonograf) kepada orang-orang biasa. Lihat kesamaan bola yang 
digunakan oleh para penguasa dalam cerita untuk mengatasi warganya? Penulis 
menggunakan beragam makna 玉 音 放送 untuk merujuk ke bola siaran. [7] Funfact:ゴ ル ド 

ア ー(Gorudoa) juga dapat diartikan sebagai: Pintu Emas. [8] Saya tahu bahwa saya 

sebelumnya menerjemahkan namanya sebagai Boden. Tapi Wodan terdengar lebih buruk ... 
Badaku ... FYI, Wodan adalah nama Jerman untuk Odin. [9] Ini adalah permainan kata yang 
tidak dapat diterjemahkan secara luas.. 侍 dapat dibaca sebagai Kochiji, atauこ ち じ. Pun 

akan dijelaskan oleh Souma di paragraf berikutnya.侍 Ji (orang yang melayani di bawah 

yang lain) juga kata yang digunakan untuk menulis Samurai dan digunakan dalam kata 
majemuk seperti侍 従(Jiju): Chamberlain,侍女(Jijo): Pembantu. Jadi saya memilih Dame di 

sini ... [10] Tidak tahu Xu Chu dan Cao Cao? Entah membaca Romance of the Three Kingdom 
atau bermain Dynasty Warriors. [11]虎 痴 Hu Chi ("Kochi" Jepang), yang telah diterjemahkan 

sebagai Marquis Tiger, Crazy Tiger, Mad Tiger, dan variasi lainnya. Dia juga muncul sekali 
dalam terjemahan Brewitt-Taylor dengan nama panggilan Tiger Lust. [12] Singkatnya 
...Souma menggunakan "Datang ke sini" sebagai lelucon ... Mungkin lelucon dalam bahasa 
Inggris adalah, Souma menganugerahkan Aisha "Dame Cumhear" ketika Souma memanggil 
Aisha, ia akan berkata, "Dame, Come Here." ... Oke ... Lelucon buruk ... Lagipula aku bukan 
penutur asli bahasa Inggris. (E  T: Itu ..... terdengar sangat keliru. Mungkin malah "Nyonya 
C'Mere"? Serius, Anda menggunakan pengganti yang salah untuk "ayo" orz.)Ya, sangat sulit 
untuk menerjemahkan permainan kata dengan benar ... [13] Lihat Arc 2, Bab 8. [14] Atau 
Ratu Senior dan Ratu Junior atau Ratu Sejati dan Ratu Sisi. 
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Vol. 3 - 5.2 
Arc Pascaperang Bab 5: Sebagai Penguasa B -- Betrotal 

Catatan Pengarang: Souma kemungkinan adalah tipe yang tidak akan melewati batas 
kecuali dia ditendang terbang. (Sehubungan dengan hubungan wanita) 
_______________________________________________________________________ 

Tapi.... untuk menjadikan Aisha Ratu Permaisuri ke-2, katamu. 

「Apakah itu hadiah untukmu, Wodan? 」(Souma) 「Sebagai seorang ayah, sejujurnya aku 

merasa rumit ...... Tapi karena dia juga sepertinya menginginkan itu juga, keinginan untuk 
mengabulkan keinginannya juga cinta orangtua. Juga, pada periode di mana orang-orang 
dari Hutan Lindung Dewa akhirnya mulai menghadapi dunia di luar, saya percaya itu akan 
sangat penting bagi putri kepala suku untuk menikah menjadi bangsawan. Bukan hanya 
ikatan antara Hutan yang Dilindungi oleh Dewa dan keluarga kerajaan, itu juga akan 
menjadi simbol ikatan antara Manusia dan Peri Elf. 」(Wodan) 

Bukan hanya demi putrinya, tetapi juga untuk pertimbangan politik, begitu. Untuk pihak 
kita juga, jika kita bisa memperkuat ikatan dengan Hutan yang Dilindungi oleh Dewa, aku 
akan bisa memasukkan pemanah elit dari Dark Elf yang telah menunjukkan kehebatan 
mereka dalam pertempuran di pinggiran Randell ...... dan, yah bahkan jika kita 
mengabaikan manfaat ini ...... Aisha lucu. Jika Anda bertanya kepada saya apakah saya ingin 
menikahinya atau tidak, jawabannya adalah "Saya ingin". Meskipun saya merasa bahwa 
kesetiaannya kepada saya terlalu banyak, tetapi ini berarti bahwa niat baiknya juga 
disampaikan langsung kepada saya (meskipun saya merasa seolah-olah saya memberinya 
makan). Kemampuannya sebagai seorang ratu diragukan, tetapi ia memiliki keberanian 
yang cukup untuk mengimbangi itu. Dia adalah seorang gadis yang bisa membuat hatiku 
lega jika dia bisa tinggal di sisiku sebagai istriku. Tapi, Anda tahu ...... Ketika saya kembali ke 
tahta, saya bisa melihat Liscia yang berdiri di sebelah saya. Bahkan untuk hubungan saya 
dengan Liscia, sampai sekarang, saya telah menghindari masalah dia menjadi tunangan 
saya (sementara). Selama perang dengan Amidonia terakhir kali, saya merevisi pemikiran 
saya setelah saya menyadari bahwa saya bersikap seperti raja ketika saya berbicara 
dengan Carla. Ketika saya menyadari bahwa saya sudah mencapai titik tidak bisa kembali, 
saya memutuskan untuk berhenti menghapus masalah hubungan saya dengan Liscia. 
Meskipun demikian, saya masih sedikit berkonflik dalam hal memiliki banyak istri. 
Meskipun Marcus, Liscia dan Juna-san, telah berulang kali mengatakan bahwa ini normal, 
untuk seseorang yang sangat dipengaruhi oleh etika Jepang modern, saya tidak dapat 
dengan mudah menerimanya ...... Ah, tidak seperti saya memikirkan sesuatu yang sombong. 
seperti mencintai banyak perempuan tidak tulus atau sesuatu seperti itu. Memberikan 
balasan langsung di tempat ini hanya akan membuatku merasa buruk terhadap Liscia. Ini 
seperti pria yang akan melakukan dua pengaturan waktu. Saat aku memikirkan itu, Liscia 
menatapku. Kemudian, melihat bahwa aku berusaha untuk tidak menunjukkan betapa 
bingungnya aku, Liscia berkata seolah sedikit heran. 
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「Pastikan Anda benar-benar mengambil Aisha sebagai istri Anda, mengerti? 」(Liscia) 「

Anda mengatakan dengan benar ...... Apakah Anda baik-baik saja dengan itu, Liscia? 」

(Souma) 「Saya tidak punya hak untuk melarangnya, tetapi bukankah saya sudah 

mengatakan bahwa jika itu Aisha dan yang lainnya, maka saya baik-baik saja dengan itu? 
Atau lebih tepatnya, itu akan menjadi lebih merepotkan jika Anda tidak menikahi mereka. 
」(Liscia) 「Bermasalah? 」(Souma) 「Souma, kamu adalah raja, kamu tahu. 

Bagaimanapun, mulai sekarang, akan ada situasi di mana Anda harus menikahi putri 
bangsawan atau putri negara lain. Demi situasi itu, saya ingin mengisi permaisuri peringkat 
yang lebih tinggi dengan orang-orang yang dapat kita percayai. 」 

Liscia, yang menekankan sisi praktis pengaturan ini, menghela nafas, dan menatapku yang 
masih ragu-ragu. 

「Meskipun Souma dapat membuat keputusan tegas yang mengendalikan nasib negara, 

tetapi ketika menyangkut hubungan wanita, Anda begitu ragu-ragu, bukan? 」(Liscia) 「

Ugu ...... 」(Souma) 「Kesedihan yang bagus .... Aisha! 」(Liscia) 「Y, Ya! 」(Aisha) 

Dipanggil tiba-tiba, secara diagonal di punggungku dalam posisi pengawalnya, Aisha, yang 
tetap gelisah dan menonton acara untuk melihat bagaimana perkembangannya, melompat 
dengan kaget. Liscia mengacungkan jarinya ke arahnya. 

「Saya tidak berencana menyerahkan posisi Permaisuri Ratu Pertama. Apakah menjadi 

Permaisuri Ratu Kedua baik untuk Anda? Jika Anda baik-baik saja dengan itu, saya tidak 
akan mengatakan apa pun atau lebih tepatnya, saya akan menyambut Anda. 」(Liscia) 「

Y... Ya! Jika saya bisa berada di sisi Yang Mulia! 」(Aisha) 

Liscia mengangguk pada jawaban Aisha dan kemudian berbicara padaku sambil menatap 
lurus ke mataku. 

「Saya sudah mengatur meja. Itu sebabnya .... Lakukan.... tepat. 」(Liscia) 「...... Paham. 」

(Souma) 

Kenapa ya. Saat ini, saya merasa sudah melihat keseimbangan kekuatan masa depan. Liscia 
telah menunjukkan "Roh Wanita" sebanyak ini .... Jadi, seperti yang diharapkan, saya tidak 
bisa lagi menunjukkan ketidaknyamanan saya. Aku berjalan menuju Aisha dan berhenti di 
dekatnya. Aisha yang kuat itu sekarang menunjukkan ekspresi gelisah. Ah ... serius, jangan 
membuat wajah seperti itu. 

「Aisha. 」(Souma) 「Y, Ya! 」(Aisha) 「Jadi ...... maukah kamu menjadi pengantinku? 」

(Souma) 「U! Iya! Dengan senang hati! 」(Aisha) 

Saya menelan retort dari 「Apakah ini bar? 」[1] . Sementara aku merasa wajahku 

terbakar, aku menoleh ke Wodan dan berbicara dengannya, yang berdiri di sana tersenyum 
sambil membocorkan perasaannya yang rumit sebagai seorang ayah. Saya berbicara bukan 
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dengan nada seorang Raja, tetapi sebagai seseorang yang berbicara kepada seseorang di 
atasnya. 

「.... Jadi situasinya telah mencapai titik ini. Saya akan tampil untuk memberikan salam 

resmi saya. Ayah mertua. 」(Souma) 「.... Aku akan menunggu. Menantu. 」(Wodan) 

Dengan demikian, Aisha menjadi tunangan kedua saya. Tapi, sekarang sudah seperti ini, 
apa yang harus saya lakukan dengan 『Dame of the Wind Wind 』 . Seperti yang 

diharapkan, aku tidak berpikir aku bisa membuat Ratu bertindak seperti SP eksklusif [2] . 
Ketika saya menyebutkan hal ini kepada Aisha, 

「Serahkan pada saya, Yang Mulia! Bahkan ketika aku telah menjadi istri Paduka, aku akan 

melindungi hidup Paduka! 」(Aisha) 

Itulah yang dia katakan dengan senyum penuh, jadi kami memutuskan untuk 
membiarkannya apa adanya ...... Yah, kurasa aku bisa menunjuk beberapa bawahan di 
bawahnya nanti. Sekarang setelah pencalonan White Queen Consort telah diputuskan, 
Marcus membuat ekspresi lega karena salah satu kekhawatirannya akhirnya berkurang 
(dia khawatir tentang bahaya jumlah anggota Royalti yang saat ini rendah karena 
perjuangan suksesi sebelumnya, dia memiliki telah mengatakan 「Meningkatkan jumlah 

istri, membuat anak-anak 」di setiap kesempatan), dan meskipun itu berakhir dalam 

bentuk memiliki kekhawatiran baru mampir, saya hanya bisa menunjukkan belasungkawa. 
Menjelang situasi ini, Juna-san menunjukkan senyum yang agak kesepian. 

◇ ◇ ◇ 

Meskipun saya bertemu dengan berbagai kesulitan, sesi hadiah Wodan berakhir, dan 
akhirnya giliran Juna-san. Ketika saya mengucapkan kata-kata terima kasih, saya bertanya 
kepadanya, 「Apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda inginkan? 」.... Yah, bahkan jika 

saya tidak bertanya padanya, saya sudah tahu jawabannya. Kemungkinan besar, dia akan 
membuat petisi bahwa dia ingin menyerahkan semua kelebihannya kepada Excel. Kali ini, 
dia pindah bukan sebagai Lorelei, tetapi sebagai anggota Angkatan Laut. 

「Yang Mulia, jasa saya ...... 」(Juna) 「Bolehkah saya berbicara beberapa kata? 」(Excel) 

Excel mulai berbicara dan memotong kata-kata Juna. 

「Mohon maafkan saya atas ketidaksopanan saya yang tiba-tiba. Namun, tolong beri saya 

izin untuk berbicara. 」(Excel) 「...... Memang. 」(Souma) 「Terima kasih banyak 」(Excel) 

Excel membungkuk dan perlahan mulai berbicara. 

「Seperti Yang Mulia ketahui, Juna Doma adalah cucu perempuan saya. Tetapi ayah Juna, 

yang adalah putra saya, telah menikah dengan keluarga pedagang Doma, yang melakukan 
bisnis di Lagoon City kami. Dengan kata lain, Juna Doma dilahirkan sebagai rakyat jelata. 
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Meskipun melalui dinas militernya, dia bekerja di bawah saya, dia tidak memiliki koneksi 
ke keadaan "keluarga bangsawan". 」(Excel) 「... Apa yang ingin kamu katakan? 」(Souma) 

Meskipun saya menanyakan hal itu, Excel malah menghadap Juna-san dan berkata 
kepadanya, 

「Meskipun Anda mungkin telah merencanakan untuk menggunakan jasa Anda demi saya, 

itu tidak perlu. 」(Excel) 「Nenek Yang Terhormat [3] !? Namun, 」(Juna) 

Juna berusaha membantah dengan keras, jadi Excel diam-diam menggelengkan kepalanya 

「Tidak apa-apa. Anda adalah orang yang tidak memiliki koneksi dengan keluarga Vargas. 

Tidak baik menggunakan jasa Anda untuk seseorang yang belum pernah Anda temui 
sebelumnya. Silakan gunakan untuk kepentingan Anda sendiri. 」(Excel) 「Nenek yang 

terhormat !? 」(Juna) 「Saya tidak bisa mengorbankan kebahagiaan cucu perempuan saya 

demi menantu saya dan cucu perempuan saya yang lain. Tidak apa-apa, jadi Anda tidak 
perlu khawatir tentang kami. Anda harus melanjutkan dan mendapatkan harapan Anda. 」 

Setelah Excel menatapnya dengan mata yang begitu lembut, Juna mengarahkan 
pandangannya ke bawah, dia tampak berkonflik sejenak. Tapi, segera setelah itu, dia 
membuka matanya, maju selangkah dan berlutut. [4] 

「Yang Mulia. Saya memiliki sebuah permintaan. 」(Juna) 「...... Apa itu? 」(Souma) 「Jika 

memungkinkan, saya juga ...... ingin tetap dan bernyanyi di sisi Yang Mulia mulai sekarang. 
」(Juna) 

Ini berarti.... tidak perlu menebak, untuk mengambil Juna-san .... sebagai istri saya juga. 

「Yang Mulia, dalam kasus Juna Doma-dono, kita dapat menerimanya sebagai Permaisuri 

Kerajaan. Jika Anda ingin menerimanya sebagai Ratu Permaisuri, maka perlu baginya 
untuk diadopsi pada suatu titik oleh peringkat Noble House of Knight atau lebih tinggi. 」

(Marcus) 

Markus mengatakan itu dengan ekspresi senang. Mungkin karena fakta bahwa jumlah istri 
saya meningkat persis seperti yang diinginkannya. Ketika saya melihat Liscia, dia 
mengangguk seolah berkata, 「Setuju 」. Tapi.... 

「Saya minta maaf. Saya tidak bisa melakukannya ...... 」(Souma) 

Saya menolaknya dengan jelas. Liscia membuka matanya lebar-lebar pada kata-kataku, 
sementara Excel menatapku dengan mata memohon seolah bertanya 「Kenapa di dunia ...... 

」. Juna-san melihat ke bawah, jadi aku tidak bisa melihat ekspresinya. Suasana suram 

mulai menyelimuti ruangan, tapi ...... Tidak, tidak, tidak, dengarkan sampai akhir. 
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「...... Untuk sementara waktu ...... Itu tidak mungkin. Juna-san adalah 『Prima Lorelei 』

dari 『Project Lorelei 』, rencana Siaran Program Musik yang menggunakan Royal 

Broadcast Orb, Anda tahu. Jika kita mencoba mengumumkan pertunangan Juna-san yang 
terkenal itu, pemberontakan akan terjadi di ibukota. 」 

Dan itu juga tidak akan bercanda. Masih segar dalam ingatan saya bahwa ada permintaan 
dari Majelis Nasional untuk 『Put Juna-san lebih sering di Royal Broadcast 』. Seorang 

idola, yang diungkap memiliki kekasih, memiliki blog-nya berkobar, ini adalah sesuatu 
yang cukup sering terjadi di dunia sebelumnya, tetapi karena tidak ada blog yang akan 
terbakar di dunia ini, itu akan menjadi yang 『Kota 』atau 『Puri 』, saya kira. Membakar 

negara dengan api kecemburuan bukanlah sesuatu yang bisa saya tertawakan. Begitu, 

「Apakah Anda bersedia menunggu lebih lama? 」(Souma) 「! 」(Juna) 

Menuju Juna-san yang mengangkat kepalanya, aku mengucapkan kata-kata ini sambil 
merasa canggung, 

「Saat ini, aku masih membutuhkan kemampuan Juna-san sebagai 『Lorelei 』. Itu 

sebabnya saya ingin bagi Anda untuk tetap sebagai 「Warga Juna-san 」untuk saat ini. 

Setelah kami mengumpulkan lebih banyak lagi Loreleis dan membesarkan mereka menjadi 
talenta yang bisa menyukseskan jalan, maka aku pasti akan pergi dan menerima kamu. 」

(Souma) 「...... Aku akan menunggu hari itu. Yang Mulia 」(Juna) 

Juna-san mengatakan ini dan mengungkapkan senyum seorang gadis muda. 
________________________________________________________________________ 

Catatan penulis: Terima kasih banyak untuk selalu membacanya. Dengan itu, Aisha dan 
Juna telah menjadi tunangannya. Untuk mendeskripsikan hubungan mereka dengan cara 
bicara ekstasi seseorang, [5] 【So-Li → Sahabat, Kawan dan Pecinta 】 【So-Ai → Guru dan 

anjingnya yang setia 】[6] 【So-Juna → Seorang saudara lelaki yang mencoba berjinjit [7] 

dan seorang kakak perempuan menegurnya dengan lembut 】 

Ini adalah jenis hubungan yang saya coba untuk membuat orang merasa. Ah, Tomoe-chan 
adalah saudara perempuan sampai akhir. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Begitu... 1st Queen Consort: Liscia 2nd Queen Consort: Aisha Permaisuri Ratu ke-3: 
(dugaan) Juna Tapi, Tidak Ada Rute Loli untuk Souma? Untungnya Souma masih belum 
mencoba rute Roroa, kan? 

[1] Jawaban Aisha pada dasarnya seperti: Aisha, apakah Anda menginginkan oden? Ya 
dengan senang hati. Jadi Souma bertanya, apakah dia memperlakukannya seperti menu 
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makanan warung. [2] Polisi Keamanan (セ キ ュ リ テ ィ ポ ポ ス Sekyuritii Porisu), juga 

dikenal sebagai Divisi Polisi Keamanan (警備 部 警 護 Keibibu Keigoka), adalah unit 

perlindungan dekat Jepang yang diamanatkan dengan tanggung jawab melindungi VIP 
domestik dan asing di tanah Jepang dan di luar negeri . Petugasnya dikenal memakai 
lencana SP di kerah jas, dasi merah, dan saputangan saku di jas mereka. Strukturnya sangat 
dipengaruhi oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. [3] Sangat menarik bahwa Juna menyebut 
Excel sebagai:大 母 様 Ookaasama bukan "obaasan" atau "sobo". Dengan cara yang kasar, 

Ibu Agung. Mungkin karena Excel punya banyak anak lain? [4] Anda tahu, jenis lutut ini:  
masukkan gambar berlutut yang saya ambil tanpa izin dari Internet  [5] Saya tidak tahu 
orang yang dimaksud penulis. Mungkin cara bicara Host Acara Jepang Wanita yang khas. 
[6] TLYoshiro: Bukankah itu kejam? Yukkuri: Tidak juga ..... [7] Arti kiasan dari berjinjit 
atau背伸び し た い adalah "Seseorang yang mencoba melakukan sesuatu di luar 

kemampuannya" dalam hal ini seorang adik lelaki mencoba merayu seorang kakak 
perempuan. (E  T: Juga, Souma tidak bercanda tentang betapa obsesif & gila budaya idola 
itu. Ini sampai pada titik di mana bahkan idola muak akan hal itu. Https:/goo.gl/Y7TxOg 
Semoga Juna-san akan menjadi bisa segera memasang. 
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Vol. 3 - 5.3 
Arc Pascaperang Bab 5: Sebagai Penguasa AB (di belakang layar) -- Sementara itu, The 
Black Clothed One [1] 

Pada hari ketika Raja (Sementara) Kerajaan Elfrieden, Souma, menerima tunangan Kedua 
dan Ketiga, ada dua orang yang melakukan diskusi melalui Siaran Suara Kerajaan di tempat 
yang berbeda. Perdana Menteri Kerajaan Elfrieden, Hakuya Kwonmin [2] , berbicara 
kepada Jeanne Euphoria, Saudari Putri Maria, Permaisuri Kekaisaran Kekacauan Besar, dan 
yang tercermin pada penerima sederhana yang diletakkan di atas meja. 

「Penerimaannya jelas. Tampaknya tidak ada masalah dalam koneksi set penerima 

sederhana. Terima kasih banyak, Jeanne-dono, bahkan mengirim Kavaleri Griffon kepada 
kami. 」(Hakuya) 『Saudaraku [3] juga memahami pentingnya apa yang disebut Raja 

Souma sebagai" Hotline ". Jika kita membangun ini, maka Kekaisaran dan Kerajaan selalu 
dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi bukankah itu hal yang wajar jika kita melakukan 
ini dengan tergesa-gesa? 』(Jeanne) 

Jeanne menyeringai manis di layar. 

Setelah Konferensi Amidonia, Jeanne kembali ke negaranya dan melaporkan kepada 
Permaisuri Maria tentang proposal dari Souma: 『Aliansi Rahasia dengan Kerajaan 

Elfrieden 』, 『Membangun Hotline Bilateral 』, 『Setiap negara mengirim Duta Besar 

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang tinggal [4] dan mendirikan kedutaan sebagai tempat 
duta besar akan tinggal 』. Jeanne berpikir bahwa Maria mungkin tidak akan menolak 

proposal ini dan, tentu saja, Maria dengan senang hati menyetujuinya. Atau mungkin, bisa 
lebih baik untuk mengatakan bahwa dia tertawa gembira. 

『Itulah pertama kalinya saya melihat Suster tertawa seperti itu. Dia sepertinya cukup 

senang. 』(Jeanne) 「Senang ...... kan? 」(Hakuya) 『Untuk memiliki seseorang yang 

memiliki sistem nilai yang sama ...... Dengan kata lain, seseorang yang memiliki cara 
berpikir yang sama. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya di Kekaisaran. Seseorang 
yang bisa melihat mata ke mata dengan Perawan Suci. 』(Jeanne) 「Begitu . 」(Hakuya) 

Orang yang mengejar cita-cita dan orang yang memandang kenyataan, bukan saja mereka 
terpisah secara geografis di sisi timur dan barat Benua, tetapi juga dipisahkan oleh ideologi 
mereka, tetapi karena suatu alasan, keduanya dapat saling memahami. lain. Tentu saja, ini 
mungkin situasi yang menarik, pikir Hakuya. 

『Jika memungkinkan, saya ingin segera mengadakan percakapan siaran antara Sister dan 

King Souma. 』(Jeanne) 「Karena mereka berdua benar-benar sibuk, keduanya mungkin 

tidak punya waktu untuk melakukan ini. Ketika situasi sudah tenang, mari kita putuskan 
waktu untuk percakapan sebelumnya. 」(Hakuya) 『Ya. Pasti. 』(Jeanne) 
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Kemudian, setelah sedikit gosip (mengutarakan keluhan tentang Tuan masing-masing), 
Jeanne bertanya pada Hakuya. 

『Ada sesuatu yang menggangguku sejak beberapa waktu lalu. Saya dapat melihat banyak 

buku di belakang Hakuya-dono dan saya merasa bahwa saya telah melihat buku-buku itu 
sebelumnya dari suatu tempat. 』(Jeanne) 「...... Ah, buku-buku ini dipinjamkan sebagai 

jaminan untuk pembayaran ganti rugi dari Van. Karena ada banyak buku yang ingin saya 
salin sebelum mengembalikannya, saya menyortirnya sampai sekarang. 」(Hakuya) 『

Perdana Menteri sendiri yang menyortir buku? 』(Jeanne) 「Tentu saja, karena kita 

kekurangan tenaga kerja, tapi setengahnya adalah karena ini hobi saya. Saya memiliki 
kesukaan untuk menyortir buku. Membagi mereka sesuai dengan kategori, melapisi 
mereka secara seragam, kadang membalik halaman buku yang menarik perhatian saya, dan 
akhirnya senang melihat pengaturan buku yang rapi di rak-rak. Buku adalah kebijaksanaan 
umat manusia. Kemajuan negara itu sendiri. Ketika aku memikirkan bagaimana aku bisa 
selalu membaca buku-buku yang berjejer di rak di depanku ...... 」(Hakuya) 『...... 』

(Jeanne) 

Jeanne membuka matanya lebar-lebar karena terkejut melihat kelakuan Hakuya. Jika Anda 
berbicara tentang "Perdana Menteri Berpakaian Hitam" [5] , maka dia adalah seseorang 
yang terkenal sebagai jenius yang ditemukan Souma dan seseorang yang memimpin Gayus 
VIII dan Julius dengan hidung mereka dengan Machiavellianism-nya [6] . Ketika dia secara 
pribadi bertemu dengannya, Jeanne juga mendapat kesan bahwa dia adalah orang yang 
sangat pintar. Namun, ketika Hakuya berbicara tentang buku, dia memiliki mata seorang 
anak. Kesenjangan ini [7] (sikap Hakuya yang berbeda dari sikap biasanya) membuat 
Jeanne sedikit terkejut. 

『...... Apakah kamu benar-benar menyukai buku? 』(Jeanne) 

Ketika dia mendengar Jeanne menanyakan hal ini, ego Hakuya kembali. Ekspresinya pulih 
kembali ke yang biasa dan tenang, tapi ujung telinganya agak merah. 

「* Batuk * ...... Permisi untuk kelakuan saya. Saya memiliki sedikit kelemahan untuk buku 

...... 」(Hakuya) 『Fufu, saya pikir saya telah melihat sisi yang tidak terduga dari Anda. 』

(Jeanne) 「Apakah ini tidak terduga? Saya sendiri berpikir bahwa saya lebih cocok sebagai 

pustakawan daripada sebagai perdana menteri. 」(Hakuya) 

Di tempat pertama, penonton Hakuya dengan souma, itu hanya karena paman Bapa-Nya 
mengatakan 『Jangan hanya menghabiskan tahun membaca buku! Pergi keluar dan bantu 

masyarakat! 』Dan tanpa sadar terdaftar dia di Talent acara ini 『Kebijaksanaan Talent 』

kelas. Kemudian, dia, juara umum, bertemu dengan raja muda dan terpesona olehnya. 
Hakuya berpikir bahwa jika itu Souma, maka dia bisa membuat negara yang hampir 
sekarat ini bangkit kembali. [8] Maka ia berhenti menjadi kutu buku yang tertutup, menjadi 
pejabat pemerintah, dan sebelum ia menyadarinya, ia telah menjadi Perdana Menteri. 
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Faktanya, pada waktu itu Hakuya berpikir bahwa sudah cukup baik jika dia menjadi 
penasihat Perdana Menteri Marcus sebelumnya. Namun, Marcus itu melihat bahwa Hakuya 
lebih sebagai Perdana Menteri daripada dirinya sendiri dan merekomendasikan Hakuya 
sebagai Perdana Menteri. Berkat ini, baru-baru ini Hakuya tidak punya waktu untuk 
membaca buku-buku yang ia sukai dan hari-harinya ditekan oleh pekerjaan, berlanjut. 

『Fumu ...... Lalu, jika aku menunjukmu sebagai Kepala Perpustakaan Perpustakaan 

Kekaisaran, maukah kamu datang ke negara kita? Saya pikir koleksi buku perpustakaan 
kami juga lebih unggul daripada koleksi Kerajaan. 』(Jeanne) 「Ah. Itu adalah tawaran 

yang sangat menarik. 」(Hakuya) 『Apakah itu tidak baik? 』(Jeanne) 「Jika sebelum saya 

masuk ke dinas pemerintahan, maka saya mungkin tanpa ragu melompati proposal itu. 」

(Hakuya) 

Tapi, kamu tahu ...... Hari-hari yang tertekan ini juga tidak buruk, pikir Hakuya. Mantan 
Hakuya akan berpikir bahwa sejarah hanyalah sesuatu yang ada di dalam sebuah buku. 
Namun, saat ini dia merasa bahwa dia membuat sejarah sendiri. Dengan melayani di bawah 
Souma, yang akan memimpin Era negara ini, Hakuya sendiri bisa menjadi karakter dalam 
sejarah. Ketika dia memikirkan hal ini, itu tidak terdengar buruk. 

「Saat ini saya ingin bersama dengan Yang Mulia Souma ketika dia memimpin Era. 

Kemudian, di beberapa titik di masa depan, ketika generasi berikutnya telah tumbuh, saya 
akan pensiun dan menulis Era ini. 」 『Pensiun yang nyaman, bukan? ...... Pada hari dan 

usia ini, mungkin tidak ada gaya hidup lain yang lebih nyaman dari ini. 』 

Apa yang dikatakan Jeanne mungkin benar. Di Era ini, sulit untuk memiliki pensiun yang 
nyaman. Antara ancaman dari Tentara Raja Iblis dari utara, yang perlahan-lahan mendekat, 
dan Aliansi, yang negara anggotanya memiliki agenda sendiri, itu adalah situasi yang 
dipenuhi permusuhan. Hakuya harus menyelesaikan situasi ini sepenuhnya demi 
pensiunnya yang nyaman. Apakah ini mungkin atau tidak, itu adalah sesuatu yang diluar 
pengetahuannya. 

『Kalau begitu, saya akan menantikan pertemuan berikutnya, Hakuya-dono. 』(Jeanne) 「

Ya. Mari kita bertemu lagi, Jeanne-dono. 」(Hakuya) 

Jeanne menghentikan komunikasinya. Fuu ...... Hakuya menghela nafas dan berdiri. Dia 
mengulurkan tangannya ke arah buku-buku Amidonia yang menumpuk. Buku-buku 
berharga, yang diabaikan dalam perawatan Amidonia, telah rusak sedemikian rupa 
sehingga mereka perlu diperbaiki. Jika Hakuya tidak membawanya ke "perwalian" -nya, 
maka buku-buku ini akan lenyap dari muka dunia. Astaga ... Jengkel, Hakuya mengambil 
sebuah buku, dan kemudian ...... 

「Perdana Menteri-sama. 」(Agen MIB) 
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Di sudut ruangan, ada seorang pria berlutut mengenakan pakaian hitam. Wajahnya 
diselubungi selubung kain hitam. Seolah-olah dia melebur ke dalam kegelapan ruangan, 
cahaya redup di balik pintu tertutupnya. Hakuya bertanya pada pria itu. 

「Bagaimana hasilnya? 」(Hakuya) 「Itu berjalan dengan baik. Namun ...... 」(Agen MIB) 

Ketika pria itu ragu-ragu untuk menjawab, Hakuya mengerutkan alisnya. 

「Apakah sesuatu terjadi? 」(Hakuya) 「Ini ...... Saya merasa bahwa dalam banyak hal, 

kami telah berkembang terlalu mudah. Seolah-olah, kami beroperasi sesuai dengan 
rencana orang lain ...... 」(Agen MIB) 「Begitukah ...... 」(Hakuya) 

Hakuya membubarkan pria itu dan membalik halaman buku di tangannya. Mengapa dia 
mengambil alih buku-buku dari Perpustakaan Amidonia sebagai jaminan ganti rugi? Itu 
karena Hakuya mengharapkan sesuatu. Artinya, kemungkinan koleksi buku terbengkalai 
yang berisi buku-buku tentang pendaftaran keluarga Amidonia atau yurisprudensi hukum 
[9] . Karena Perpustakaan Capital biasanya dilengkapi dengan salinan buku-buku semacam 
ini, jika dia bisa mendapatkan salinan buku-buku itu, maka itu akan seolah-olah dia telah 
merebut hati negara itu. Karena Royalty Amidonia adalah Perang-Hawkish, dia berharap 
bahwa mereka tidak akan mengakui pentingnya. Namun, bertentangan dengan 
harapannya, di antara buku-buku yang disita, hanya ada satu salinan dari jenis itu. 

Salinan itu adalah apa yang dipegang Hakuya saat ini, sebuah buku tentang silsilah 
Kerajaan Amidonian generasi sekarang. Dia membalik halaman dan ketika dia tiba di 
halaman terakhir, ada kertas terlipat yang disisipkan di dalamnya. Hakuya membuka 
halaman itu dan apa yang dia temukan adalah gambar "binatang kecil dengan bulu hitam di 
sekitar mata dan telinga bundar, menarik kelopak matanya dengan satu tangan sambil 
menjulurkan lidahnya [10] ". 

Melihat gambar ini, Hakuya mengedipkan matanya karena terkejut, sambil tertawa, 
"kukuku". 

「Begitu . Tampaknya Amidonia tidak kekurangan 'orang' seperti yang saya pikirkan. 」

(Hakuya) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Jadi ... Jeanne> 
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Vol. 3 - 5.4 
Bab 5.4 Bab 5 -- Sebagai Tuhan C: Kejahatan 

2016/12 / 05larvyde 

Di kediaman bangsawan besar tertentu, bayangan tweleve sedang melakukan percakapan 
rahasia. 

"Apa pendapatmu tentang majelis ini?" "Empat belas dari kita telah dikumpulkan dari 
begitu banyak bangsawan. Mungkin ... pihak kerajaan telah memperhatikan juga " " Ada 
laporan tentang anjing-anjing tangan hitam mengendus-endus di sekitar kita " " Maka 
tujuan majelis ini adalah ... " 

"Sebuah peringatan, saya menduga" "Sebuah peringatan? Anda tidak berpikir itu jebakan? " 
" Hu hu hu. Tidak seperti bangsawan pemberontak yang korup, kami tidak meninggalkan 
bukti. Baik Raja maupun tangan hitam tidak bisa menghakimi kita. " " Aku mengerti ... itu 
sebabnya mereka memberi kita peringatan " 

"Memang . Besok akan menjadi giliranmu, adalah apa yang mereka inginkan untuk 
membuat kita kalah. " " Dua dari Tiga Dukes telah dikalahkan dan para bangsawan yang 
tidak dapat berpartisipasi dalam perang telah kehilangan pengaruh mereka. Jika itu Raja 
bisa membungkam kita, maka tidak akan ada lagi hambatan untuk pemerintahannya" 
'Hmph ... jadi itu semua berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan' "Tapi di sisi lain, 
Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah semua yang dia bisa lakukan untuk kita " 

"Ku ku ku, itu benar. Itulah sebabnya kita harus merendahkan diri untuk saat ini. Kita perlu 
menghindari membangkitkan amarahnya dan bertindak untuk tidak memberinya alasan 
untuk menghukum kita. Sebaliknya, kita harus menunjukkan kerjasama dengan rencana 
Raja " " Sungguh menjengkelkan " " Apa ... itu tidak akan memakan waktu selama itu. Tanpa 
hambatan lagi, anak muda Raja itu akan berinovasi dalam kebijakannya dengan kecepatan 
lebih cepat dari sebelumnya. Akan ada orang yang akan menolak perubahan cepat tersebut. 
Kita hanya bisa mendukung orang-orang itu dari bayang-bayang, dan semakin dia 
menjatuhkan mereka, semakin Raja akan terlihat seperti tiran, dan mereka akan bangkit 
dalam pemberontakan " 

"Jadi maksudmu dia tidak akan bertahan lama? " Pada saat itu, kita bisa menginstal 
seseorang yang akan membuatnya lebih mudah bagi kita untuk bergerak " " Dan kemudian 
kita bisa mendapatkan kembali aturan damai seperti yang kita miliki di bawah Raja Alberto 
" " Saat ini Raja memiliki pengaruh. Kita harus menjaga agar tidak tertelan oleh pengaruh 
itu dan membiarkannya mengering. Tetapi ketika saatnya tiba ... " 

"Apa yang kita lakukan dengan rumah-rumah Javana dan Saracen? Mereka mengubah 
kepala mereka, bukan? " " Biarkan saja. Mereka menimbulkan ketidaksenangan Raja dan 
menjadi tidak mampu mempertahankan rumah mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan 
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tentang itu. " " Tentu saja. Baiklah, Tuan-tuan, saya harap kita semua akan mematuhi apa 
yang kita putuskan hari ini " " Ya. Untuk kembalinya era kita " 

Iklan "" "Untuk kembalinya era kita" "" 

◇ ◇ ◇ 

Aku bahkan tidak merasa terganggu ketika Soma memberitahuku bahwa Duke Carmine 
meninggal di penjara 

Saya hanya mengatakan singkat "sungguh ...". Meskipun ketika seseorang yang saya kagumi 
seperti seorang ayah dan ketika seorang mentor meninggal, hati saya terasa sangat tenang. 
Saya terkejut sendiri. Bukannya aku tidak sedih, melainkan, aku sangat sedih dadaku 
merasa seperti itu akan pecah, namun, aku hanya bertindak seperti diriku yang normal. 
Saya pikir ... ini pasti karena saya punya firasat bahwa itu akan terjadi 

Bahwa Duke Carmine pasti telah memilih untuk menarik semua kegelapan negara ini ke 
dirinya sendiri dan menghancurkan mereka bersama dirinya sendiri, dan bahwa Soma 
tidak akan membiarkan tekadnya untuk sia-sia 

Georg Carmine adalah pria hebat yang saya hormati dan kagumi. Dia kuat, mulia, dan 
bagiku, seorang pria militer yang harus aku perjuangkan. Saya memeluknya dengan 
hormat, dan saya pikir saya harus menjadi orang seperti dia 

Adapun Soma ... dia adalah seseorang yang saya putuskan untuk mendukung keinginan 
saya sendiri. Saya tidak bisa mengatakan dengan jelas apa yang saya rasakan terhadap 
Soma, setelah menjalani hidup yang tidak terkait dengan hal-hal seperti cinta (sebagai 
anggota keluarga kerajaan, menikah karena kenyamanan politik adalah hal yang wajar, jadi 
saya tidak memiliki ilusi tentang pernikahan), tetapi melihat wajah Aisha, yang penuh 
senyum ketika dia menjadi Permaisuri Ratu kedua, dan Juna ketika dia tersenyum ketika 
dia mengatakan kepadanya, "Aku suatu hari akan menerima kamu (sebagai Royal 
Consort)", menyengat dadaku sedikit 

Ini adalah keputusan kedua pria dalam hidup saya yang saya sayangi. Bahkan jika itu sulit, 
bahkan jika itu memilukan, saya tidak bisa memaafkan diri sendiri untuk keputusan 
mereka jika saya tidak bisa menerimanya. Saya telah memutuskan untuk percaya pada apa 
yang mereka putuskan, itulah sebabnya saya tidak membuat keluhan ketika Soma memberi 
tahu saya tentang kematian Duke Carmine. Bukan itu yang diinginkan Ducke Carmine. Saya 
akan memberikan penghormatan kepada Duke Carmine dengan berdiri dengan megah di 
samping Soma seperti yang selalu saya lakukan. 

Maka saya akan terus percaya pada Soma mulai sekarang. Apa pun keputusan yang akan 
dia buat, aku akan menerimanya dan berdiri di sisinya. Hari ini adalah hari kami menilai 
Adipati Vargas dan Carla. Saya masih ingin menyelamatkan Carla sebagai teman saya, 
tetapi saya telah memutuskan untuk menerima apa pun yang Soma akan putuskan. Artinya, 
betapapun menyedihkan hasilnya 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



... dan lagi 

Katakan, Soma. Mengapa kamu terlihat sangat sedih? 

◇ ◇ ◇ 

The Great Plaza of Parnam sekarang diliputi suasana yang aneh. Ayah dan anak perempuan 
Castor dan Carla akan segera diadili di sini di tempat ini. Dengan mengajukan petisi kepada 
Ecksel yang telah mendapatkan layanan terhormat dalam perang terakhir, hak untuk 
menghakimi mereka telah diambil dari komite musyawarah. Itu bukan tindakan terpuji, 
tetapi dipaksakan oleh Ecksel yang memutar lengan. Itu sebabnya Soma sekarang menilai 
keduanya 

Pengaturan dasar orang-orang itu tidak terlalu berbeda dari audiens tempo hari. Soma 
duduk di kursi kehormatan di kursi yang agak elegan, meskipun itu bukan tahta. Berdiri di 
sebelah kiri dan kanannya adalah Aisha dan aku. Posisi Aisha bukan dia yang biasa satu 
langkah di belakang tetapi tepat di sampingnya, perubahan itu karena pencalonannya 
sebagai Ratu Permaisuri. Tak pelak, karena dia berdiri di sebelah Soma yang menarik 
perhatian semua orang, tatapannya juga jatuh ke padanya. Dia terlihat agak tegang 

Dan pada posisi orang-orang yang meminta audiensi, adalah mantan Marshal dari Kastor 
Angkatan Udara Vargas dan putrinya Carla, berlutut dengan tangan terikat di belakang 
mereka. Mereka tampaknya benar-benar telah memutuskan diri untuk ini, dan berlutut 
dengan punggung lurus. Di kedua sisi mereka berdiri Perdana Menteri Hakuya dan Duchess 
Walter, saling berhadapan. Hakuya akan menuntut mereka atas kejahatan mereka, 
sementara Duchess Walter akan memohon pembelaan mereka 

Dalam persidangan normal, jaksa dan pembela akan berdebat tentang apakah ada 
kejahatan, tetapi di sini, kejahatan pasangan telah ditetapkan. Ini akan dilakukan dengan 
jaksa Hakuya memberikan hukuman yang direkomendasikan, dilanjutkan oleh pembela 
Duchess Walter yang mengadvokasi pengurangan hukuman. Jika advokasi disetujui, maka 
hukuman akan dikurangi, jika tidak maka mereka akan menerima hukuman seperti yang 
Hakuya usulkan. Tidak akan ada permohonan tidak bersalah 

Kemudian, ada empat belas bangsawan duduk dalam barisan di samping satu sama lain di 
ujung meja, mengaudit persidangan. Saya mendengar bahwa Soma akan meminta pendapat 
mereka saat persidangan berlangsung. Dia mengatakan mereka dipilih secara acak ... tapi 
saya ingin tahu apakah itu benar. Para bangsawan tampak saling berbisik 

(Aku tidak akan terkejut jika ada sesuatu yang terjadi. Ini adalah uji coba yang Soma 
pikirkan setelah semua ...) 

Ada kasus-kasus di sini di negara ini di mana hak-hak penghakiman telah diambil dari 
komite musyawarah, meskipun tidak banyak dari mereka, tetapi dalam kasus-kasus itu 
adalah normal bagi Raja untuk secara sewenang-wenang menjatuhkan putusan tanpa 
ruang untuk keberatan. Jadi, pengadilan persidangan seperti ini tidak memiliki preseden 
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dalam sejarah, pengadilan persidangan ini akan menjadi preseden, dan untuk itu, saya 
tidak tahu apa yang akan terjadi 

"Sekarang, mari kita lakukan uji coba untuk Castor dan Carla, oke" 

Soma berkata dengan suara pelan, dan Hakuya datang lebih dulu untuk membaca tuduhan 
terhadap keduanya 

"Pasangan Castor dan Carla, meskipun telah diberi wewenang oleh mahkota, telah 
memberontak melawan His Soma Higness, mengabaikan Penasihat Akhir dan mengangkat 
pedang mereka melawan Pengawal Kerajaan. Ini adalah Kejahatan Pengkhianatan, dan 
karenanya akan dikenakan Hukuman Tanah dan Hukuman Modal " 

Kurasa aku seharusnya mengharapkan Hakuya untuk meminta hukuman mati pada 
mereka. Tentu saja, pengkhianatan adalah kejahatan yang melibatkan keluarga seseorang 
sampai tingkat ketiga dan dapat dihukum mati. Itulah sebabnya Duke Vargas 
mengindahkan nasihat Duchess Walter dan memutuskan hubungan keluarga untuk 
mempengaruhi jumlah orang yang paling sedikit. Juga, dengan menggunakan jasa Duchess 
Walter, diputuskan bahwa adik laki-laki Carla yang terputus ikatan akan mewarisi 
kekepalaan keluarga, di atas pengurangan wilayah menjadi hanya Desa Kastil Naga 
Crimson dan sekitarnya. Penasihatnya adalah ibu bocah itu, putri Ecksel, Accella, dan 
kepala pelayan keluarga Tormann 

Kemudian, Ecksel juga memegang pertahanan, memohon pengurangan hukuman mereka. 
Selain itu, dia telah berkonsultasi sebelumnya untuk menawarkan "kepalanya sendiri atau 
hak-hak House Walter ke Lagoon City untuk kedua kehidupan mereka," tetapi ditolak. 
Memiliki kepalanya keluar dari pertanyaan, dan mengambil wilayah ketiga Dukes akan 
menyebabkan para bangsawan lainnya menjadi gugup dengan Soma 

"Keputusan Castor Vargas untuk melawan Yang Mulia bukan karena ingin 
menggantikannya, tetapi karena kesetiaan kepada raja Albert sebelumnya. Dia tidak 
memiliki desain di atas takhta. Tentu saja, karena Lord Albert secara resmi menyerahkan 
takhta kepada Yang Mulia atas kehendaknya sendiri, Castor tidak punya hak untuk 
membencinya, tetapi penyerahan itu terjadi begitu cepat menyebabkan kebingungan 
baginya, dan Carla hanya mengikuti di belakangnya. Untungnya, tidak ada korban di antara 
penduduk atau Pengawal Kerajaan selama serangan Desa Kastil Naga Merah. Oleh karena 
itu saya memohon agar mereka hanya membiarkan hidup mereka selamat " 

Duchess Walter, mencari pengurangan hukuman. Soma diam-diam mendengarkan apa 
yang dia katakan. Wajahnya tidak tampak sama menderitanya seperti sebelumnya. Bahkan, 
dia terlihat tanpa ekspresi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia mungkin 
menyembunyikannya 

Setelah mendengar kejaksaan dan pembelaan, Soma membuka mulutnya 

"Kastor. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? " " Tidak ada " 
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Kata Duke Vargas dengan jelas 

"Jenderal tentara yang kalah tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa. Pegang kepalaku 
jika kamu mau. " " ... Begitukah " " Hanya satu hal. Orang yang memicu perang adalah saya. 
Carla hanya mengikuti perintah saya. Saya akan menanggung kejahatan dan hukumannya. 
Saya tidak keberatan dengan rak atau dibuat pertunjukkan, jadi saya mohon Anda untuk 
memaafkan kehidupan Carla " " Ayah " 

Masih dengan tangan terikat, Duke Vargas menundukkan kepalanya, menyapu tanah. 
Melihat Castor Vargas yang bertingkah seperti ini mengejutkan bahkan putrinya Carla. 
Namun, Soma, masih dengan wajah tanpa ekspresi, menghela nafas dan berkata "Jangan 
mengatakan sesuatu yang begitu egois" 

"Aku dengar Carla memimpin pasukan Angkatan Udara waktu itu. Saya tidak mungkin 
melepaskan orang seperti itu. Anda seharusnya memikirkan hal ini ketika Anda 
memutuskan untuk mengibarkan panji-panji pemberontakan " " Guh ... " 

Duke Vargas menggigit sudut mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 
Selanjutnya, Soma menoleh ke Carla 

"Carla. Apakah Anda punya sesuatu untuk dikatakan? " " ... Saya tidak " 

Carla dengan lemah menggelengkan kepalanya 

"Apakah hanya itu saja? Apakah Anda yakin tidak ada yang perlu dikatakan? " 

"... Maka hanya satu hal, aku minta maaf karena tidak mengetahui tempatku. Orang yang 
tidak tahu tempat mereka adalah saya, bukan Raja Soma " Kata Carla sambil menundukkan 
kepalanya. Kali ini giliran Duke Vargas untuk membuka matanya lebar-lebar. Carla, yang 
berkata kepada saya, "Saya takut tidak berdaya" sambil memeluk lututnya. Dia mungkin 
berada dalam kondisi pikiran yang sama seperti saat ini 

"Apakah kamu tidak akan meminta pengampunan?" "Aku tidak akan. Nilailah saya sesuka 
Anda " "... Saya mengerti " 

Soma tidak lagi memandangi mereka. Dia berbalik ke para bangsawan di belakang mereka 
dan berkata 

"Nah, saya ingin meminta pendapat para pria yang berkumpul di sini. Meskipun keliru, 
mereka melakukan pengkhianatan terhadap Raja saat ini, yaitu aku. Menurut Anda 
penilaian apa yang sesuai untuk orang-orang bodoh ini? Tolong sampaikan pendapat Anda 
dengan bebas tentang masalah ini " 

Soma mengatakan itu dengan tatapan yang bahkan membuatku sedikit takut. Saat itu, saya 
merasa ada sesuatu yang salah. Cara dia mengatakannya seolah dia tidak memberi mereka 
jalan untuk melarikan diri. Sambil meminta pendapat mereka, dia mengancam mereka 
seolah-olah mengatakan, "Tidak ada dari kalian yang membela para pengkhianat, kan?" 
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Melihat para bangsawan dengan pemikiran itu, aku mengingat beberapa rumor yang 
kelam. Saya perhatikan mereka kebanyakan rumah-rumah yang berdiri di pagar selama 
keadaan darurat. Mungkinkah Soma membuat contoh Carla dan Castor agar mereka 
bersumpah setia padanya? "Patuhi aku jika kamu tidak ingin berakhir seperti mereka"? 
Kedengarannya pas untuk penguasa, tapi ... 

Salah satu bangsawan kemudian berdiri dan mengangkat suaranya 

"Yang mulia! Bukankah kau membuatnya terdengar seperti kejahatan mereka telah 
diputuskan! " 

Orang yang mengangkat suaranya adalah seorang pemuda berambut pirang. Dia mungkin 
kira-kira seusia dengan Hulbert, tapi dia tidak memiliki penampilan kasar Hulbert, tetapi 
gambar kesungguhan sebagai gantinya 

"Ini?" "Kepala Keluarga Saracen saat ini. Piltory Saracen " 

Hakuya menjawab pertanyaan Soma. Piltory lalu berkata 

"Saya mengerti bahwa ini adalah tempat untuk membahas pentingnya kejahatan. Jika, jika 
Yang Mulia akan menekan niat Anda sendiri pada mereka, tidak ada artinya bagi 
pengadilan ini! " " Gah hah ha ha! Dikatakan baik tentang Anda, Tuan Saracen muda! " 

Kemudian seorang bangsawan lain berdiri. Seorang pria dengan rambut abu-abunya 
tersapu ke belakang, kumis yang hampir sama kelabu, dan otot-otot yang kuat meskipun 
usianya lanjut. Hakuya memicingkan matanya dan mengumumkan namanya 

"Kepala Rumah Javana saat ini. Lord Owen Javana! " " Lord Black Eminence. Adipati Vargas 
yang ada di sana dari seratus tahun yang lalu, dari sebelum kita dilahirkan, terus 
mempertahankan negara ini. Meskipun ada mentalnya yang mentah sebagai naga, hatinya 
yang ingin melindungi negara ini harus tetap sama. Untuk memulainya, dia tidak membalik 
pedangnya melawan Yang Mulia untuk tujuannya sendiri, tetapi karena dia menginginkan 
raja sebelumnya, pemerintahan Lord Albert untuk kembali, itulah yang saya pikirkan. " " 
Apakah Anda mengatakan itu tidak dapat membantu karena kita masih muda? " 

Melihat Hakuya melotot padanya, Owen menggelengkan kepalanya, mengatakan "tidak 
sama sekali" 

"Bukan itu yang aku katakan. Saya hanya mengatakan bahwa Duke Vargas cepat marah 
karena Yang Mulia Soma secara resmi menyerahkan tahta. Kejahatannya juga bukan 
sesuatu yang bisa diampuni. Namun, Lord Vargas telah kehilangan statusnya, jabatannya, 
wilayahnya, dan propertinya. Aku berpikir, mungkin terlalu berat untuk mengambil 
nyawanya dan putrinya bersama-sama. " " Kalau begitu kau mengatakan untuk memaafkan 
pengkhianat? " " ... Aku merasa menyesal, sebagai orang tua. Vargas masih memiliki dua, 
tiga ratus tahun lagi layanan aktif yang tersisa di dalam dirinya. Saya tidak berpikir ada 
orang di negara ini sekarang yang bisa memerintahkan Angkatan Udara lebih baik daripada 
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Lord Vargas " "Yang mulia! Apakah Anda tidak mengatakan bahwa 'Jika Anda memiliki 
bakat maka saya gunakan untuk Anda'? Apakah Anda akan melepaskan bakat yang sulit 
ditemukan begitu saja! Tuan Vargas yang mengkhawatirkan masa depan negara ini dengan 
Raja sebelumnya dan memamerkan taringnya pada Yang Mulia tidak kalah dengan kita 
para bangsawan yang tidak bisa memihak dan berdiri di sela-sela! Tolong bersikap toleran 
pada mereka, seperti yang dikatakan Lady Walter! " " ... " 

Mendengarkan mereka berdua, Soma memejamkan mata sebentar, lalu memesan 

"Bawa keduanya pergi" 

Segera, tentara mengepung keduanya dan membawa mereka pergi dari alun-alun. Pada 
saat itu, tatapan Owen yang menegang dengan wajah heran ketika para prajurit 
membawanya pergi dan Piltory yang berteriak "Yang Mulia, tolong pertimbangkan 
kembali!" Saling bertolak belakang. Setelah keduanya dibawa pergi, alun-alun jatuh ke 
dalam kesunyian yang menakutkan. . Tidak ada yang berani bernapas atau mengatakan 
sepatah kata pun. Soma memotong suasana hati 

"Sekarang, pendapat orang lain?" 

◇ ◇ ◇ 

Sejak saat itu, semua pendapat para bangsawan adalah "kematian bagi mereka berdua" 

"Hukum adalah hukum" "Mengampuni mereka sekarang akan menjadi contoh buruk bagi 
para pengikut" "Tidak boleh ada pengkhianat untuk Yang Mulia mengambil posisi apa pun" 

Mereka mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi jelas sekali bahwa mereka benar-benar 
berpikir, "kami tidak ingin mendapatkan kemarahan Soma seperti mereka berdua" ... Saya 
tidak mengerti lagi. Tentu, sekarang para bangsawan yang tetap di tempat ini akan takut 
pada Soma dan akan merasa sulit untuk merencanakan melawannya, tapi aku bertanya-
tanya, antara dua belas yang tetap di sini, dan dua diambil sekarang, yang mana yang akan 
lebih bermanfaat bagi Soma 

(... Jangan goyah, aku. Kamu telah memutuskan untuk percaya pada Soma) 

Aku diam-diam mencubit pahaku sendiri, mati-matian menutup konflik di dalam diriku. 
Lalu aku mendengar Soma dengan lembut berkata, "Aku harus melakukannya, kan" 

"Aku sudah mendengar semua pendapatmu" 

Soma berdiri dan mengangkat tangan kanannya, dan akhirnya mengayunkannya ke bawah 

"Potong mereka" 

Saat berikutnya, aku mendengar suara pedang berayun, darah menari-nari di udara 
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Vol. 3 - 5.5 
Bab 5.5 AN: Ini adalah renungan ala Soma pada The Prince, disajikan sebagai laporan 
ringan. Pembaca yang berpikir, "Saya tidak peduli dengan teori, beri ceritanya!" Mungkin 
melewatkannya. 

Machiavelli 'The Prince' disebut Buku Iblis dan selama beberapa ratus tahun dicela oleh 
Gereja Kristen, khususnya deskripsi yang terkandung dalam Bab VIII: Tentang Mereka yang 
Telah Memperoleh Kepribadian dengan Kejahatan, dan Bab XVII: Tentang Kekejaman dan 
Grasi, dan Entah Lebih Baik Dicintai daripada Takut. 

Bab VIII memperdebatkan tema, "Mengapa mereka yang mengambil alih suatu negara 
dengan menggunakan cara-cara yang tidak bermoral menikmati pemerintahan yang damai 
tanpa mengalami pemberontakan sementara para penguasa yang memperoleh negara 
mereka melalui cara-cara yang sah kehilangan cara mereka. "Di dalamnya, Machiavelli 
menyatakan bahwa" ini mengikuti dari keparahan yang digunakan dengan benar. " 

Selain itu Bab XVII berpendapat bahwa "Karena orang-orang adalah makhluk yang 
berubah-ubah, seseorang harus memilih cinta daripada rasa takut ketika seseorang harus 
ditiadakan", menjelaskan bahwa "Adalah jauh lebih aman bagi penguasa untuk ditakuti 
daripada dicintai. "Dia terus berkata," Ketika seorang pangeran ... telah mengendalikan 
banyak tentara, maka sangat penting baginya untuk mengabaikan reputasi kekejaman ", 
dan bahwa" Hannibal ... telah memimpin pasukan yang sangat besar ... tidak ada 
perselisihan yang muncul di antara mereka atau melawan sang pangeran, apakah dalam 
nasib buruknya atau dalam keberuntungannya. Ini muncul dari tidak lain dari 
kekejamannya yang tidak manusiawi " 

Gereja Kristen, yang memberitakan kebaikan, mengutip contoh-contoh ini dan berkata, 
"Apa artinya ini, mendorong para penguasa yang harus memerintah dengan kebajikan 
untuk menjadi kejam!" Dan melarang Pangeran. Itu kemudian mendapatkan kekejaman 
menjadi Buku Setan, dan isinya terkunci tanpa diteliti, yang mengarah ke kesalahpahaman 
bahwa "Pangeran menganjurkan kebrutalan," dan bahwa "Pangeran mendukung 
pembunuhan para pembangkang. "Kadang-kadang masih menerima penilaian ini bahkan 
sekarang ketika telah dinilai kembali. 

Iklan Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa Machiavelli mengatakan bahwa 
'Subjek kekejaman bukanlah sesuatu yang dipertanyakan secara terperinci. "Meskipun 
mengatakan dalam Bab VIII," Cedera harus dilakukan sekaligus pada saat yang sama 
sehingga terasa lebih sedikit, mereka lebih sedikit tersinggung, "mengenai masalah itu, 
Machiavelli tidak pernah menyimpulkan bahwa" ini dia! "(Meskipun ia memang 
menawarkan beberapa contoh sejarah). 

Hal yang sama berlaku untuk Bab XVII. Meskipun mengatakan bahwa "Dalam tindakan 
Hannibal terkandung kekejaman yang tidak manusiawi," ia tidak pernah menyinggung apa 
"kekejaman" itu. 
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Jadi, apa yang dimaksud Machiavelli ketika dia berkata "Cedera yang harus dilakukan 
sekaligus," atau "kekejaman" yang harus ditanggung oleh Pangeran? Kita hanya dapat 
menyimpulkannya dari tindakan kejam yang ada di dunia ini, minus hal-hal yang 
Machiavelli katakan "tidak boleh dilakukan. " 

◇ ◇ ◇ 

Pertama, dalam Bab XVII, Machiavelli menyatakan bahwa seorang Pangeran harus 
menghindari dibenci jika dia tidak memenangkan cinta, dan agar tidak dibenci, mereka 
harus "menjauhkan diri dari properti warganya dan rakyatnya serta dari para wanita 
mereka. "Dalam nada yang sama, ia juga menyatakan bahwa" ketika perlu baginya untuk 
melanjutkan kehidupan seseorang, ia harus melakukannya atas dasar pembenaran yang 
tepat dan untuk tujuan nyata. "Dengan kata lain," Bahkan dengan alasan yang adil, seorang 
penguasa tidak harus meletakkan tangannya pada rakyatnya dan harta benda dan wanita 
warga negara, dan seharusnya hanya mengambil nyawa mereka hanya dengan alasan yang 
tepat (atau, untuk tidak mengambil hidup mereka tanpa satu) . " 

Yang berarti, "kekejaman" yang dirujuk oleh Machiavelli akan terbatas pada "membunuh 
dengan alasan yang adil. "Lalu" pembunuhan dengan alasan apa "diizinkan? Apakah itu 
yang diklaim Gereja Kristen, "bunuh semua yang menentangmu"? 

Saya sangat mengerti bahwa pendapat dibagi mengenai hal ini, tetapi untuk saya sendiri, 
saya pikir saya akan mengatakan tidak. Mengapa? Karena Machiavelli sendiri berkata 
demikian dalam The Prince di bab XX: 

"Pangeran, terutama yang baru, telah menemukan lebih banyak kesetiaan dan bantuan 
pada orang-orang yang pada awal pemerintahan mereka tidak dipercaya daripada di 
antara mereka yang pada awalnya dipercaya" 

Orang-orang yang pada awalnya bermusuhan, jika mereka jatuh ke dalam kebutuhan 
bantuan untuk mendukung diri mereka sendiri, selalu dapat dimenangkan dengan sangat 
mudah. Setelah mereka dimenangkan, mereka akan dipegang erat untuk melayani sang 
pangeran dengan setia, untuk membatalkan kesan buruk yang mereka miliki, dan dengan 
demikian Pangeran dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dari mereka daripada 
mereka yang telah melayani dia dari dimulai dengan keamanan. Untuk berbicara tentang 
Sejarah Jepang, akan mudah dipahami dari Shibata Katsuie yang menjabat sebagai jenderal 
untuk Oda Nobunaga. Setelah pengkhianatan adik laki-laki Nobunaga, Katsuie awalnya 
memihak adik laki-laki itu, tetapi kemudian turun dan menjadi pengikut Nobunaga. Sejak 
saat itu dan seterusnya, Katsuie akan mati-matian melayani Nobunaga dan menjadi 
punggawa, tetapi tindakannya ditemukan kurang, 

Ini berarti bahwa "kekejaman" Machiavelli tidak selalu "selalu membunuh musuhmu. "Tapi 
lalu apa?" Untuk itu kita hanya perlu melihat dan menyimpulkan dari contoh-contoh 
Machiavelli tentang "keparahan yang digunakan dengan tepat. "Ketika Syracuse jatuh di 
bawah serangan dari Carthage, Agathocles melakukan serangan mendadak pada Senat dan 
warga-warga terkemuka Syracuse, membasahi pengaruhnya sendiri dan menyapu 
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serangan Carthage. Oliverotto, untuk mendapatkan kedaulatan atas kota kelahirannya 
Fermo, melakukan serangan mendadak pada warga yang berpengaruh termasuk 
pendukungnya sendiri, pamannya, mendapatkan kendali atas Fermo hanya dalam waktu 
satu tahun. 

Juga, penguasa ideal Machiavelli, Cesare Borgia, membunuh lawan yang berdamai 
dengannya, memperkuat basis kekuatannya. Salah satu lawannya adalah Oliverotto. 
Machiavelli memandang positif tindakan ini. Dari tiga contoh ini kita dapat melihat poin 
bahwa "target kekejaman seseorang adalah milik faksi sendiri. " 

Meskipun mereka berasal dari faksi yang sama, para senator yang akan menghalangi 
kebijakan seseorang, keluarga yang akan menghalangi seseorang menjadi penguasa, dan 
meskipun berdamai, sekutu yang suatu hari nanti mungkin akan membelakangi Anda ... ini 
rintangan yang bisa dikatakan 'ular di rumput' adalah orang-orang yang Machiavelli 
mengarahkan tombak kekejaman ke arah. 

Dia mengatakan banyak hal dalam bab XVII: Hannibal digambarkan sebagai "kejam tidak 
berperikemanusiaan" terhadap pasukannya, tetapi subjek kekejaman ini dapat dilihat 
melalui perbandingan yang dibawa, Scipio. Scipio juga seorang jenderal terkemuka, tetapi 
ia dilanda pemberontakan dari orang-orangnya dan pemberontakan dari warga. Alasan 
yang disebutkan adalah karena karakternya yang lembut, ia tidak dapat menghukum 
pengikut-pengikutnya yang melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Yang berarti 
bahwa Hannibal mengambil sikap sebaliknya, menghukum sekutunya, menjadi ditakuti 
oleh orang-orangnya, dan mereka tidak memberontak melawannya, terlepas dari hasil 
pertempurannya. 

Mempertimbangkan fakta bahwa target Machiavelli yang mengadvokasi "penggunaan 
kekerasan yang tepat" adalah musuh di kampnya sendiri, dan mempertimbangkan 
klaimnya yang lain di The Prince, di mana "ketika tetangga Anda berhembus, akan selalu 
menguntungkan untuk menyatakan diri Anda untuk satu atau yang lain "dan bahwa" 
melakukan hal itu lebih menguntungkan daripada tetap netral, "1 Anda dapat melihat 
gagasan mendasar Machiavelli, yaitu: 

"Jangan menaruh kepercayaan pada kelelawar yang bersekutu dengan pihak yang menang" 

Machiavelli adalah seorang diplomat di masa-masa sulit Italia, penuh tipu muslihat dan 
tipu daya 3. Dia mengerti bahwa dengan mengabaikan orang-orang yang mempertahankan 
posisi mereka tanpa batas mengklaim bahwa situasinya kabur dan tidak jelas, mereka akan 
menjadi sumber masalah di kemudian hari. Itulah sebabnya dia menyarankan pencabutan 
lesi-lesi itu dengan nama "kekejaman. " 

Dan itulah sebabnya saya memenggal kedua belas bangsawan ini. 

TN: Sang Pangeran, Bab XXI TN: Mengacu pada dongeng Aesop tentang Burung dan 
Binatang: Burung-burung dan binatang-binatang sedang berperang. Burung-burung 
berkata kepada kelelawar: ikutlah dengan kami, dan kelelawar itu berkata, "tidak, karena 
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aku binatang buas. "Binatang-binatang berkata kepada kelelawar: ikut dengan kami, dan 
kelelawar berkata" tidak, karena aku burung. "Ketika konflik diselesaikan tanpa 
perlawanan, kelelawar datang ke burung untuk mengambil bagian dalam kegembiraan, 
tetapi mereka berbalik melawannya dan dia harus terbang menjauh. Dia kemudian pergi ke 
binatang buas tetapi harus mundur, jangan sampai mereka akan mencabik-cabiknya. "Aku 
mengerti sekarang," kata kelelawar, "dia yang tidak satu atau yang lain tidak memiliki 
teman. "TN: JP = Kenboujussuu, yang, kebetulan, juga berarti Machiavellianism 
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Vol. 3 - 5.6 
Bab 5.6 Bab 5 -- Sebagai Tuan D: Hukuman 

Tepat di belakang para bangsawan yang dipenggal, sepuluh pria aneh berpola gelap berdiri. 
Wajah mereka terbungkus kain hitam, dan mereka mengenakan garmint hitam seperti 
shinobi. Di tangan mereka, mereka memegang pedang berdarah, jelas menjadi orang-orang 
yang menyingkirkan kepala para bangsawan. Masuknya para lelaki secara tiba-tiba dan 
kekerasan mereka yang tiba-tiba sama-sama membuat semua orang tercengang. Hanya 
Hakuya dan aku yang masih memiliki ekspresi yang sama. 

"Hah!? Soma! " " Yang Mulia! Dapatkan di belakangku! " 

Liscia dan Aisha mencoba untuk menutupi saya dan berdiri di depan saya dengan pedang 
terhunus, tetapi saya dengan lembut meletakkan tangan saya di pundak mereka. 

"Tidak apa-apa, mereka adalah 'bawahanku'" " bawahan ... eh ...?" 

Ketika Liscia menjadi bingung, salah satu dari mereka melangkah mendekat. Tidak seperti 
pria lain yang mengenakan pakaian shinobi impersonal, yang satu ini mengenakan satu set 
baju besi hitam metalik yang mengesankan. Tingginya hampir dua meter dan memiliki 
tubuh berotot yang bahkan dapat dilihat melalui baju besinya. Melihat dari leher ke bawah 
dia tampak persis seperti "The Dark Knight", tetapi wajahnya ditutupi oleh topeng harimau 
hitam. Topeng Harimau Hitam berlutut di hadapanku dan menundukkan kepalanya. 

"Misi tercapai, Tuanku" 

Topeng Harimau Hitam melaporkan dengan suara berat yang cocok dengan 
penampilannya. 

"Hah!? Suara itu ... hnng " 

Liscia hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku mencengkeram bahunya erat-erat dengan 
tanganku. Dia melihat ke arahku tetapi dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia 
diam-diam menyarungkan pedangnya. Melihat Excel, matanya terbuka lebar, tapi aku yakin 
dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menutup matanya. Lalu aku menepuk 
pundak Aisyah, yang masih waspada. 

"Aisha, kamu juga menaruh pedangku ke bawah" "B, tapi ..." "Namanya adalah Kagetora. 
Pemimpin pasukan intelijen di bawah perintah langsung saya, Kucing Hitam " 

Seperti yang saya katakan itu, anggota Black Cats mengangkat pedang mereka di depan diri 
mereka sendiri secara sinkron. Karena telah dibodohi oleh intelijen Kekaisaran di ibukota 
Amidonia Vannes, saya baru-baru ini mengorganisir unit ini untuk mengkhususkan diri 
dalam pekerjaan intelijen langsung di bawah saya untuk melawan mereka. Untuk lebih 
akurat, saya mengambil beberapa agen intelijen yang Hakuya miliki, menambah jumlahnya, 
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membuat pasukan elit dari mereka, menempatkan Kagetora yang memiliki kemampuan 
komando yang sangat baik sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dan mereformasi 
mereka menjadi sebuah unit di bawah pengawasan langsung saya. 

Mereka adalah unit dengan banyak rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggota mereka 
sebenarnya, dan itu adalah misteri bagaimana mereka dapat bekerja secara harmonis, 
meskipun mereka baru dilembagakan tempo hari. Terutama yang membingungkan adalah 
identitas sebenarnya dari Kagetora. Melihat bagaimana dia menangani unit misterius ini 
seperti tangan dan kakinya sendiri, dia memberi kesan seorang jenderal yang telah lama 
melayani, tetapi apakah orang seperti ini bahkan ada di Elfrieden? Siapa ini? Tidak ada 
yang tahu siapa dia sebenarnya. 

"... Katakanlah, Soma. Is Kagetora ... " " Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Capisce? " 
" Ah, oke ... " 

Liscia dengan angguk mengangguk dengan ekspresi yang mengatakan, "Aku tidak bisa 
mengatakan apa-apa. "Segera, saya kemudian memesan Kagetora dan kucing hitam lainnya. 

"Setelah kamu selesai membereskan tubuh para bangsawan, hubungi tentara yang 
ditempatkan di dekat tempat tinggal mereka. Mintalah mereka membobol dan menyita 
barang bukti. Menekan semua perlawanan. " " Seperti yang Anda mau " 

Iklan Kucing Hitam pergi tepat setelah mereka menyingkirkan mayat para bangsawan. 
Kagetora adalah orang terakhir yang meninggalkan alun-alun setelah memberikan Liscia 
satu pandangan terakhir. Setelah melihat mereka pergi, Liscia menatapku tajam dan 
berkata 

"... Kamu akan menjelaskan tentang apa ini semua, kan" "Ya, tapi ... di mana aku harus 
mulai?" "Pertama ... Katakan padaku mengapa kamu membunuh para bangsawan" "Ya, 
kurasa aku harus mulai dari sana ..." 

Saya tidak tergesa-gesa menjelaskan alasan pembunuhan itu. 

◇ ◇ ◇ 

"Tentang alasan mengapa aku membunuh kedua belas rumah itu, itu karena mereka 
memiliki koneksi dengan Amidonia juga. Itu telah diselidiki dan dikonfirmasi oleh Hakuya 
dan Georg. " " Maksudmu mereka berkolusi dengan Amidonia? " " Itu tidak benar. Saya 
berkata 'juga'. Mereka memiliki koneksi dengan Amidonia, serta para bangsawan yang 
korup, dan juga dengan pihak kita 'juga'. " Eh? Apa artinya itu ... " " Itu berarti mereka 
pengasuh pagar. Pergi dengan orang yang tampaknya menang. " 

Para bangsawan itu selalu menunjukkan bahwa mereka berniat untuk tetap bersama pihak 
yang menang dan menghindari masalah. Jika hanya itu, aku tidak bisa membedakan 
mereka dari para bangsawan yang hanya menunggu dan melihat selama perang dengan 
Tiga Dukes, tapi itu masalah yang berbeda setelah mereka memiliki koneksi dengan 
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kekuatan asing. Ketika Kerajaan lesu mereka pindah ke Amidonia, ketika Tiga Dukes 
menyatakan perang mereka pergi ke Georg, dan sekarang mereka datang ke saya. 

"Kemudian setelah mereka memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka akan 
membuat perbedaan pendapat di balik bayang-bayang. Cara kerjanya adalah orang dengan 
rasa tidak aman membuat pion mudah bagi mereka. Mereka akan mendapat untung 
dengan menyediakan barang-barang dan orang-orang ke pihak pemberontak, dan jika 
pemberontak melemah mereka akan menghancurkan mereka sendiri untuk mendapatkan 
pahala. Jika mata yang mencurigakan melatih mereka, mereka akan memicu ketidakpuasan 
di tempat lain untuk mengalihkan pandangan dari mereka. ... Mereka telah melakukan itu 
berulang kali selama pemerintahan ayahmu. " Tidak mungkin ..." "Dan yang lebih 
berbahaya dari mereka adalah mereka tidak melakukannya secara langsung dan bertindak 
seperti pengikut setia ketika kita kuat, membuat mereka sulit untuk dihukum. Mereka 
melakukan pekerjaan mereka dengan baik ketika kita sedang naik daun. Penguasa yang 
percaya pada kekuatan politik mereka, yang lembut dan percaya pada pengikut mereka 
adalah orang-orang yang akan tertipu oleh trik mereka, berpikir 'Aku akan baik-baik saja 
jika aku baru saja mendirikan pemerintahan yang stabil. Tidak perlu memusuhi sekutu kita 
sendiri '" " Tapi ... kamu membunuh mereka semua, kan? " "... Aku tidak berangan-angan 
bahwa aturanku akan stabil. Bahkan, saya percaya saya akan berdiri di persimpangan 
takdir suatu hari nanti. Saat itu, pengasuh pagar seperti itu akan berbahaya, saya yakin. Jika 
mereka menyakiti orang yang saya sayangi, seperti Anda, Aisha, atau Juna, sudah terlambat 
untuk mengatakan 'Saya seharusnya membunuh mereka ketika saya punya kesempatan'. 
Jika itu terjadi, saya mungkin akan menjadi gila. Itulah sebabnya saya memilih untuk 
menggigitnya sejak awal. " 

Machiavelly mengatakan bahwa urusan dunia diatur oleh keberuntungan bahwa manusia 
dengan kebijaksanaan mereka tidak dapat mengarahkan mereka dan bahwa tidak ada yang 
dapat membantu mereka, tetapi bagaimanapun, kekayaan itu adalah penengah dari 
setengah tindakan kita, meninggalkan kita untuk mengarahkan setengah lainnya , mungkin 
sedikit kurang 1. Nasib seseorang tergantung pada apakah tindakan mereka cocok dengan 
periode itu, tetapi itu hanya dapat dilihat setelah itu berakhir. Namun, dengan 
mempersiapkan pergantian tiba-tiba sebelumnya, seseorang dapat mencegah aliran 
menjadi sesuatu yang lebih mudah dikelola. 

Yang penting adalah untuk tidak optimis tentang situasi dan menjadi penentu dalam 
menyerang semua yang ada untuk menyerang ketika seseorang dapat menyerang (dalam 
kata-kata Machiavelli, "keberuntungan adalah seorang wanita, dan jika Anda ingin 
mempertahankannya di bawah itu perlu untuk pukul dan gunakan dia dengan buruk. 
"Seorang feminis akan marah ketika mendengar ini). Itulah sebabnya, meskipun saya ragu-
ragu, saya memutuskan untuk menyerang kepala dua belas rumah bangsawan. 

Setelah mendengar saya berbicara, Liscia akhirnya mengangguk. 
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"Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan para Dewa 
Saracen dan Javana yang dipaksa meninggalkan kursi mereka? " " Tentang itu, izinkan aku 
menjelaskannya " 

Kemudian Hakuya melangkah maju. 

"Para Dewa Saracen dan Javana sebelumnya dulu bekerja dengan dua belas rumah lainnya, 
tetapi dengan kematian mereka hubungan itu terputus. Kepala saat ini, Lord Piltory adalah 
pria muda yang baik yang unggul dalam pena dan pedang, dan Lord Owen adalah pria 
berdarah panas yang jujur dan jujur. Mereka akan melayani Yang Mulia tanpa berurusan 
ganda. Kupikir kita bisa melihat itu dengan bagaimana mereka bertindak ketika mereka 
diseret dari plaza " " ... jadi kamu dengan hati-hati memilih siapa yang akan dieksekusi. " " 
Seperti yang kamu katakan. Orang-orang yang dieksekusi adalah mereka yang bukan tanpa 
kesalahan. Kita harus membobol tempat tinggal mereka mengumpulkan bukti saat kita 
berbicara. Kami tidak terpuji untuk menumbangkan urutan bukti dan eksekusi, tapi saya 
harap Anda akan mengerti. " 

Karena itu, Hakuya membungkuk. Itu mungkin caranya menindaklanjutiku. Dia berusaha 
untuk tidak membiarkan hubunganku dengan Liscia dan yang lainnya menjadi aneh 
dengan menyampaikan bahwa aku tidak mengeksekusi kedua belas bangsawan hanya 
karena kecurigaan belaka. Liscia tampaknya mengerti juga dan tidak bertanya lebih jauh. 
Sungguh ... punggawa yang dapat diandalkan dan istri (masa depan). 

"Aku mengerti tentang kedua belas murid itu, tetapi bagaimana jika dua Tuan lainnya juga 
mencoba menjilatmu?" "Kalau begitu, aku punya rencana untuk membuat mereka berdua 
marah. Yah, jika mereka mencobanya untuk Yang Mulia, kita tidak bisa benar-benar 
mempercayai mereka setelahnya, " " Kamu bahkan berpikir sejauh itu, ya ... " 

Liscia menatapku dengan tatapan ngeri 2. Yah, uh, semua tentang membaca hati orang-
orang adalah bidang tanggung jawab Hakuya lho. Saya bukan jenis karakter jahat ... 
mungkin. Melihatku memalingkan muka, Liscia menghela nafas. 

"... Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan Carla dan ayahnya?" "... Aku sampai di bagian 
itu" 

Aku berdiri di depan Castor yang terikat. Castor menatapku lurus. Tidak ada sedikit pun 
penolakannya di matanya. 

"Castor Vargas. Sejak Anda mengabaikan Penasihat Akhir, Anda secara efektif menjadi 
'pengkhianat' " " ... Saya mengerti " " Apa ini? Tiba-tiba kamu menjadi tidak tahan. " " Tidak 
setelah melihat 'itu'. Saya tidak bisa menyebut Anda seorang greenhorn lagi sekarang " 

Setelah menunjukkan bagaimana saya berurusan dengan dua belas bangsawan, pendapat 
mereka tentang saya tampaknya telah berubah. Castor menundukkan kepalanya lebih 
dalam dari sebelumnya, menekankan dahinya ke tanah. 
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"Jadi tolong, izinkan saya menanggung semua kejahatan. Tolong setidaknya selamatkan 
Carla. " " Itu bukan keputusanmu. " 

Saya memecatnya dengan nada dingin. 

"Aku akan memberikan vonisku. Kejahatan pengkhianatan Anda terbukti, tetapi seperti 
yang Piltory dan Owen katakan sebelumnya, layanan Anda dalam membela negara ini 
selama seratus tahun akan diakui. Juga, sertifikat, tanah, aset, dan nama rumah Vargas 
Anda telah diambil dari Anda. Karena itu aku akan mengizinkanmu untuk 
mempertahankan hidupmu " 

Saya menunjukkan kepada Excel yang diam-diam mengawasi hasilnya. 

"Orang Castor akan dipercayakan pada Lady Excel, tetapi dia tidak akan menginjakkan kaki 
di Kadipaten Vargas sebelumnya. Ini termasuk menghubungi penerus House Vargas, Carl, 
dan ibunya Accella. Excel, ini terjadi karena apa yang telah dilakukan putra mertua Anda, 
lihat itu dilakukan dengan benar. " " ... ya! Saya akan menerima penilaian ini. " 

Bahkan saat dia menangis, Excel memberikan respons yang solid. Saya melihat mulutnya 
bergerak diam-diam, mengatakan "terima kasih banyak". Aku tidak memedulikannya dan 
kemudian berdiri di depan Carla, yang menatapku dengan lemah. 

"Carla, kamu bersalah atas kejahatan yang sama. Namun, Anda tidak memiliki 'Seratus 
tahun layanan' Castor atas nama Anda. Tidak ada yang mengurangi denda Anda dengan " " 
... " " T, tolong tunggu! Kalau begitu bunuh aku! Akulah yang memerintahkan Angkatan 
Udara untuk mengarahkan pedang mereka pada Raja! Jadi, biarkan aku yang menggantikan 
Carla ... " " Diam! " 

Aku membentak Castor yang menekan kepalanya lagi ke tanah, dan memerintahkan para 
penjaga untuk membawanya pergi. Dia berteriak "ambil alih-alih dia!" Semua jalan keluar, 
tapi aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan. Setelah lahan menjadi sunyi, saya 
melanjutkan. 

"Kejahatan pengkhianatanmu terbukti, tetapi tidak pantas membiarkan pelaku utama 
hidup sambil membunuh putrinya. Untuk alasan itu hidup Anda akan selamat, tetapi untuk 
selanjutnya Anda akan hidup sebagai budak. Pemiliknya adalah ... saya. " Ya ..." 

Carla mengangguk lemah, diperintahkan untuk menjadi budakku. Excel sepertinya ingin 
mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya. Hakuya memejamkan mata, Aisha dengan 
gugup mengamati udara di sekitar tempat itu, dan akhirnya, Liscia tidak membuat gerakan, 
memperhatikan perbuatanku dalam diam. 

"Aku akan memberimu instruksi pada waktunya, tetapi ada satu pesanan yang ingin aku 
berikan padamu. " " ... atas kehendakmu. " 
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Aku turun ke Carla yang kepalanya menunduk, membisikkan 'perintah tertentu' ke 
telinganya yang hanya bisa didengarnya. 

Segera setelah saya melakukannya, mata Carla terbuka lebar. 

◇ ◇ ◇ 

Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Raja Soma membisikkan pesanan ke telingaku. 

(Bunuh aku) 

Saya terkejut . Aku menatap lebar ke arah Raja Soma yang mengangguk. 

(Tidak sekarang, tentu saja, tetapi haruskah aku menjadi tiran, adalah tugasmu untuk 
mengakhiri aku. Dengan keberanianmu, seharusnya menjadi tugas yang mudah untuk 
membunuhku, bukan?) 

Bunuh aku jika aku menjadi tiran ... apa yang dia katakan tiba-tiba !? 

(Kenapa ... kau memberitahuku ini ...?) (Karena Liscia dan yang lainnya tidak akan pernah 
bisa melakukannya) 

Soma dengan canggung tersenyum ketika dia mengatakannya. 

(Ada banyak orang yang aku sayangi di sekelilingku sebelum aku menyadarinya. Beberapa 
hari yang lalu, aku mendapatkan tunangan lain selain Liscia. Termasuk Aisha di sana) (Yah 
... selamat?) (Terima kasih. Itu sendiri tidak masalah, tapi ... Saya khawatir suatu hari nanti 
saya akan menyalahgunakan kekuatan saya dan jatuh ke dalam tirani. Saya khawatir 
apakah Liscia dan yang lainnya akan menghentikan saya jika itu terjadi) (Liscia akan, saya 
percaya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh) (Saya ingin tahu tentang itu "Dia akan 
memprotes saya untuk pesta pora atau pembantaian warga sipil biasa, tapi bagaimana 
ketika saya memiliki justifikasi seperti sekarang? Saya tidak berpikir penegakan hukum 
adalah masalah besar sesekali, tetapi semakin Anda melakukannya, semakin menjadi 
situasi yang tidak dapat dipulihkan. Jika itu terjadi, apakah Liscia bisa mengusir saya?) 

... itu ... mungkin tidak mungkin. 

(Ini bukan tempat saya untuk mengatakan, tapi ... Liscia jungkir balik untuk Anda. Saya 
pikir dia siap untuk mengikuti bahkan jika Anda jatuh ke neraka.) 

Dia gadis yang sungguh-sungguh, sepenuh hati. Dia kemungkinan akan mengorbankan 
dirinya untuk Soma sampai akhir. Soma juga mengangguk. 

(Lihat? Aisha kemungkinan juga sama ... dan aku tidak terlalu yakin tentang Juna. Lagi pula, 
ada banyak orang di sekitarku yang akan mengalami kesedihan bersamaku. Jadi kau, Carla, 
sebelum orang-orang yang kusayangi jatuh dalam kesedihan dengan saya, itu akan menjadi 
tugas Anda untuk menghentikan saya.) (... tapi saya seorang budak. Jika saya membunuh 
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tuan saya, kerah akan membunuh saya.) (Ya. Karena itu Anda harus memutuskan untuk 
mati bersama saya ketika Anda melakukannya.) 

Betapa mudahnya dia mengatakan hal-hal keterlaluan seperti itu. Dia menyuruhku menjadi 
bilah pembunuh jika dia menjadi tiran yang harus dihentikan bahkan dengan 
mengorbankan nyawanya, dan dia tidak hanya memerintahkanku untuk membunuhnya, 
dia juga menyuruhku untuk mati. Ini adalah alasan dia mengesampingkan saya sebagai 
budaknya, untuk menjadi penangkal agar dia tidak menjadi tiran. 

(Sungguh ... Anda tidak pernah mudah, kan) (Saya hanya pergi pada orang-orang penting 
bagi saya) (Ini adalah diri Anda sendiri, Anda tahu. Tetap saja, saya mengerti apa yang 
Anda katakan) 

Sama seperti sebelum pertempuran dengan Amidonia, saya pikir dia terlalu sedikit 
menghargai dirinya sendiri. Dia harus memperlakukan dirinya lebih baik ... maka orang 
tidak akan begitu khawatir untuknya. Liscia, Anda jatuh cinta pada orang yang 
menyusahkan. ... Saya kira saya harus menjadi orang yang menjauhkan cinta sahabat saya 
dari masa depan yang sedih. Aku memperbaiki postur tubuhku dan membungkuk dalam-
dalam. 

"Aku mengerti dan menerima perintahmu. Sampai hari itu, seperti yang saya harapkan 
tidak pernah datang, saya akan mengabdikan diri dalam pelayanan kepada Anda. " 

Soma mengangguk puas dengan jawabanku. 

"Saat ini, aku belum memiliki pekerjaan untuk seorang budak di kastil, jadi untuk saat ini ... 
pergi dan dengarkan baik-baik dengan bendahara 'senpai' di sana" 

Saat dia mengatakan itu, dia membuang muka dengan cara yang jelas. Liscia tampak kaget 
dari lubuk hatinya. ... eh? 
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Vol. 3 - 5.7 
Bab 5 -- Sebagai Tuhan: Setelah 

Setelah penjurian selesai, Soma, Aisha, dan saya kembali bersama ke kantor pemerintah. 
Sepanjang jalan, Soma tiba-tiba terhuyung. 

"Soma!" "Yang Mulia!" 

Aisha dan aku pergi untuk menstabilkannya, tetapi Soma menyandarkan tangannya di 
dinding dan berkata, "Aku baik-baik saja, hanya sedikit goyah," sambil menghentikan kami 
dengan tangannya yang bebas. 

"Tapi ..." "Aku baik-baik saja. ... tolong biarkan aku sendirian untuk sementara waktu " 

Dengan itu dia pergi sendiri ke dalam kantor pemerintah. Aku mengintip ekspresinya 
seperti yang dia lakukan, dia pucat. Dia jelas dalam kondisi yang buruk. Tertinggal di sana, 
saya berbicara dengan Aisha yang berada dalam situasi yang sama. 

"Dia tegas dan teguh sampai sekarang ... apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu, ... tapi" "tapi?" 
"Dia tampak seperti prajurit muda yang kembali dari pertempuran pertamanya. 
Pembunuhan pertamanya ... " " Yang berarti ... fakta bahwa dia membunuh kedua belas 
bangsawan itu entah bagaimana membebani dirinya? " 

Tapi itu adalah sesuatu yang Soma lakukan karena pertimbangannya sendiri, bukan? Maka 
tidak perlu menyesal. Juga, Soma membunuh Gayus VIII dari Kerajaan Amidonia 
sebelumnya. Mereka bukan pembunuhan pertamanya. Tetapi ketika saya menunjukkannya 
... 

"Ini hanya dugaan, tetapi dengan Gayus itu membunuh atau dibunuh. Namun, dalam kasus 
kedua belas bangsawan, tidak ada ancaman langsung terhadap kehidupan Yang Mulia. 
Meskipun berbahaya untuk membiarkan mereka hidup, ia harus terus berdebat dengan 
dirinya sendiri apakah penilaiannya untuk membunuh mereka benar atau tidak. 

Aisha berkata demikian sambil memperhatikan pintu kantor pemerintah dengan khawatir. 
... benar, saya pikir Aisha benar. Saya mendengar dunia dari mana Soma berasal dari 
kedamaian. Mungkin karena dia berasal dari dunia seperti itu sehingga Soma membenci 
hal-hal yang akan menyebabkan kematian. Yang mengatakan, dia tidak begitu optimis 
untuk berpikir bahwa hal-hal akan diselesaikan tanpa satu korban. Itulah sebabnya 
kebijakan yang diambil Soma selalu berusaha membawa hasil terbanyak dengan 
pengorbanan paling sedikit. 

Itu adalah sesuatu yang secara alami disiapkan oleh penguasa suatu negara. Namun, hati 
Soma sendiri mungkin tidak begitu berani untuk memungkinkan lebih dari jumlah 
pengorbanan yang paling sedikit. 
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"Katakan Aisha. Bagaimana Anda berurusan dengan prajurit seperti itu? " " Benar ... kami 
membuat mereka lupa, atau mungkin atasan atau senior mereka akan mengundang mereka 
untuk minum atau mungkin bermain dengan wanita. Hal-hal ini ... adalah hal-hal yang akan 
Anda kompromikan setelah beberapa waktu " 

Minum, atau mungkin .... 

◇ ◇ ◇ 

Sidang dimulai pada sore hari. Sekarang sudah benar-benar gelap. Saya tidak menyalakan 
api apa pun, dan dalam kegelapan kantor pemerintah saya berbaring di tempat tidur 
sendirian. Ada segunung hal yang harus saya lakukan, tetapi saya katakan sebelumnya 
kepada Hakuya untuk membiarkan saya melewatkannya hanya untuk hari ini. Saya ingin 
tertidur, tetapi bertentangan dengan keinginan itu, kepala saya masih jernih. 

Ketika saya mencoba menggerakkan kepala, pertanyaan apakah keputusan saya 
sebelumnya benar atau tidak muncul di benak saya. Saya menganggap eksekusi kedua 
belas bangsawan itu benar dalam jangka panjang. Seandainya saya membiarkan mereka 
hidup, mereka akan melukai seseorang dengan bencana yang mereka tabur, dan saya pasti 
akan menyesalinya. Yah, itu yang aku katakan dengan putus asa pada hatiku sendiri jadi 
aku tidak menyesal telah membunuh mereka sekarang ... 

[Lakukan semua kekejaman dalam sekali jalan] [Sang pangeran tidak perlu keberatan 
disalahkan atas kekejaman] [Untuk mencegah jatuh ke kehancuran, pilihlah jalan perang] 
[Setelah kamu jatuh kehancuran, akan terlambat untuk menyesali apa yang kamu 
seharusnya dilakukan saat itu] 

Kata-kata Machiavelli diputar ulang di kepalaku. Saya hanya mencari-cari alasan, tetapi jika 
saya akan menyesalinya, saya harus mengambil pilihan yang membuat hal-hal penting bagi 
saya dari bahaya. Seharusnya aku memutuskan sendiri ketika membuat keputusan itu, tapi 
fakta itu hanya membuatku lebih pahit di hati yang bimbang. 

Saat itu, pintu masuk tiba-tiba terbuka. Aku menggerakkan kepalaku untuk melihat, dan 
ada Liscia dan Aisha berdiri di sana. 

Setengah telanjang. 

Mereka masing-masing hanya mengenakan dua potong kain seukuran handuk tangan. Satu 
dililit pinggul mereka, yang lain di dada mereka seperti tabung. Meskipun pintu yang 
terbuka memungkinkan cahaya dari koridor masuk, ruangan itu masih terlalu gelap untuk 
melihat wajah mereka. Konon, garis-garis tubuh mereka yang ditekankan oleh bayangan 
cahaya itu sangat sugestif. Meskipun tinggi badan dan garis-garis bagus Aisha luar biasa, 
Liscia memiliki kecantikannya sendiri yang proporsional. ... sejujurnya, jika aku tidak jatuh 
kesedihan sekarang, aku akan kehilangan semua kekuatan akal dan melompati mereka. 

"... apa yang kamu coba tarik" 
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Nada dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Sial, apa yang saya katakan. Ini hanya aku 
yang keluar, kan? Aku mengatur ulang diriku dengan nada setenang yang aku bisa. 

"Kupikir aku sudah memberitahumu untuk membiarkanku menjadi seperti itu?" "Kami 
tidak mungkin meninggalkanmu sendirian seperti itu, kan?" 

Tanpa menghiraukannya, Liscia duduk di ranjang tempat aku berbaring. Aisha juga minta 
diri dan duduk di sisi lain dari Liscia. Bagaimanapun aku menoleh, ada seorang gadis cantik 
yang menunggu di sana. Saya hanya punya pilihan untuk menutup mata saya dengan 
tangan saya dan melihat ke atas. 

"Apa semua tentang ini ... apa yang Anda inginkan ..." "Itu ... um ... kami ingin membuat 
Anda, eh, lupa ..." "Hah?" "PULA! Anda dapat melakukan, apa pun yang Anda suka dengan 
kami, jadi " " Bagaimanapun, ini adalah tim pertama yang melakukan ini untuk kami, jadi 
kami akan berada dalam perawatan Anda, Yang Mulia! " " Apa yang Anda bicarakan tentang 
Aisha. Aku ... tidak dalam mood untuk itu sekarang " " Uuuhh, mungkin kita harus 
membawa rindu Juna juga " 

Nah, Juna sibuk dengan transfer dari Angkatan Laut ke kita sekarang. Haah ... terserahlah, 
mereka melakukan ini karena mereka mengkhawatirkan aku. Sementara aku memikirkan 
itu, Liscia dengan takut-takut bertanya. 

"Um, Soma ..." "Ada apa?" "... Dingin, jadi bisakah kita masuk ke dalam selimut?" 

Jadi mereka kedinginan ... ini akan menjadi musim dingin segera, setelah semua. Mereka 
pasti akan kedinginan dalam persiapan itu. Sebenarnya, mereka bisa saja pergi dengan 
pakaian, kan? Ngomong-ngomong, aku mengantar keduanya ke selimut. Itu adalah tempat 
tidur single dengan tidak banyak ruang untuk kami bertiga, jadi mereka berdua terpaku 
dekat denganku. Tidak gila tergila-gila oleh dua wanita cantik setengah telanjang hanya 
menunjukkan seberapa jauh aku jatuh ke dalam depresi. 

"Fiuh. Itu hangat " " Ya, benar. Aku merasa seperti bisa tertidur begitu saja. " " Ini kamarku 
dan juga kantor pemerintah, meskipun ... " 

Tapi yah ... itu memang hangat. Saya merasa kegelisahan saya berangsur-angsur hilang 
menjadi nol. Kehangatan manusia itu bagus, ya. Jantungku terasa lebih ringan hanya 
dengan memiliki seseorang di sisiku. Saya benar-benar bisa merasa dilindungi. Saya benar-
benar merasa ingin melindungi. Saya ... masih bisa melanjutkan. 

"Kalian berdua " "Hm?" "Ada apa?" "Terima kasih" 

Saya kemudian tertidur. 

◇ ◇ ◇ 

Satu bulan kemudian muncul berita bahwa "Kerajaan Amidonia dalam Pemberontakan". 
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⇐ Sebelumnya | TOC | ⇒ selanjutnya 

Bagikan ini: KericauFacebook Seperti ini: MELEPASKAN Navigasi pos POSTING 
SEBELUMNYA Bab 5 -- Sebagai Tuhan D: Hukuman NEXT POST Bab 6 -- Di mana saya 
memancing ikan air tawar dengan udang tetapi tertangkap seekor hiu C 99 pemikiran 
tentang " Bab 5 -- As The Lord: After " 

larvyde 2017/01/03 PUKUL 20:55 Messenger: Tuanku, orang Amidonia memberontak! 

Haku: Aku tahu, mereka terkadang membuatku ingin muntah 

Messenger: Tidak, maksud saya, mereka menggulingkan kepemimpinan mereka! 

Balasan 

Long Tran 2017/01/03 PUKUL 22:05 Itu saudari, ya? 

Gadis kansai yang licik itu ... HARUS menjadi dirinya, atau ibu kotanya sendiri ... keduanya 
masuk akal. 

Satu demi biji Souma (btw, apakah itu Soma atau Souma ... vokal yang panjang sulit dikenali 
tanpa ejaan aslinya) Dan yang lainnya oleh putri licik itu ... 

Either way, TERIMA KASIH !!!! 

(... Inilah harapan untuk lebih banyak Bijih no Osananajimi juga, jangan terburu-buru) 

Balasan 

alfharobby 2017/01/03 PUKUL 23:18 yup untuk beberapa alasan saya berpikir bahwa 
gadis kansai akan menjadi harem souma. dan mungkin itu lebih seperti souma berniat 
untuk menghasut van tetapi masih tidak tahu tentang keberadaan gadis kansai sementara 
gadis kansai itu (putri) dari awal berniat untuk membiarkan souma memerintah 
aminodian dengan menggunakan kenalan pedagangnya (karena dia benar-benar mencintai 
uang ) untuk menghasut warga negara tengah dan jika souma menikahinya maka souma 
dapat dengan mudah menstabilkan dan meyakinkan warga negara aminodian secara 
menyeluruh. 

pendapatan 2017/01/04 PUKUL 02:17 Baik Soma dan Souma dapat diterima oleh saya, 
karena saya melihat baik sebagai preferensi. 

SAYA BENCI MANUSIA ... MEREKA KALAH BODOH 2017/01/04 PUKUL 02:17 APA YANG 
TERJADI DENGAN BAB 1 NOVEL INI 

Batata Yacon 2017/01/04 PUKUL 03:14 @pendapatan 

Sudah mendapat lisensi. 
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laharl8080 2017/01/04 PUKUL 03:27 Nah, bahkan tanpa saudari itu melakukan apa pun 
itu akan memberontak, ketika orang merasakan kebebasan mereka akan mencari lebih ... 
Seperti sejarah masa lalu kita 

jenius metabolik 2017/01/04 PUKUL 04:05 Pemberontakan mungkin dimulai oleh benih 
yang Souma tabur sebelum dia pergi. Tentu saja saudari itu tahu ini akan terjadi, jadi dia 
mungkin tidak hanya terlibat tetapi kemungkinan mengambil keuntungan penuh. Jadi, 
bukannya pemberontakan, kudeta? 

Long Tran 2017/01/04 JAM 21:13 Nah, Anda ingat "catatan" yang ditemukan Hakuya di 
salah satu buku yang ia dapatkan sebagai jaminan, bukan? 

Kita sudah tahu gadis knasai dan temannya ada di Van ... jadi, saya merasa bahwa 
sementara biji Souma memainkan peran di dalamnya ... putri Amidonia sudah mengatakan 
bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. 

Dia pintar sekali memanfaatkan benih-benih itu, situasi pascaperang saat ini dan 
ketidakmampuan Julius tidak akan sesulit itu. 

Juga ... "Kagetora" TELAH menjadi "dia" kan? ... Tidak mungkin itu tidak ... tidak setelah hal-
hal dimainkan. 

Juga, saya ingin tahu tentang namanya karena vokal bekerja sedikit berbeda di Jepang, 
ditambah itu nama keluarganya jadi itu adalah keingintahuan linguistik dan karena saya 
sedang belajar bahasa Jepang (secara mandiri). 

Yah, saya berasumsi itu diterjemahkan dalam katakana dan bukan kanji di sini karena itu 
digunakan sebagai nama yang diberikannya .. Lagi pula, karena itu, [ソ マ] dan [ソ ウ マ] 

akan terdengar berbeda bagi saya ... tentu saja, dalam bahasa Inggris perbedaannya adalah 
agak hilang sehingga menyebutnya preferensi tidak salah. 

Hanya ingin tahu dan sentuhan khusus untuk ketenangan pikiran saya sendiri ... Saya tidak 
bermaksud menyinggung. 
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Vol. 3 - 6.1 
Arc Pascaperang Bab 6: Di mana aku memancing ikan air tawar dengan udang tapi malah 
menangkap hiu [1] A 

Ada seekor harimau di tengah kegelapan, menutup matanya, sambil mengingat kejadian 
hari itu. 

◇ ◇ ◇ 

Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah langit-langit yang 
dikenalnya. [2] Ketika pikirannya masih kabur, dia menatap pola-pola di langit-langit, 
tetapi ketika dia sadar sepenuhnya, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang 
yang lembut. Ini aneh. Pemandangan terakhir yang dilihatnya seharusnya adalah penjara. 
Ketika dia ingat ini, dia memutar lehernya, dan menemukan seseorang duduk di kursi di 
samping tempat tidur. Orang itu adalah seorang pemuda yang sedang memeriksa 
dokumen. 

Setelah dia menatap pemuda itu untuk sementara waktu, pemuda itu tampaknya telah 
memperhatikan kondisinya. 

『Hm? Yo. Apakah kamu akhirnya bangun? 』(Seorang Pria Muda Tertentu) 

Pemuda itu meletakkan dokumen-dokumen itu dan menyerahkan cermin tangan yang 
telah diletakkan di bawah kursi. 

『Anda mungkin memiliki banyak hal untuk ditanyakan, tetapi pertama-tama, silakan lihat 

ini. 』(Seorang Pria Muda Tertentu) 

Seperti yang dikatakan pemuda itu, dia mengintip cermin yang diberikan kepadanya. 
Seekor binatang buas berwajah harimau tercermin di dalamnya. Pola bergaris emas dan 
hitam yang jelas milik aTigrispedang harimau[3] (itu lebih besar dari harimau Bumi dan 
memiliki gigi taring panjang sebagai ciri khasnya). Ini membuatnya kewalahan dan 
membuatnya melongo ketika pria muda itu berbicara sambil tersenyum. 

『Kamu adalah harimau. Jadi, Anda akan menjadi harimau. 』[4] (Seorang Pria Muda 

Tertentu) 

Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pemuda itu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa, 
tetapi pemuda itu menggaruk kepalanya seolah-olah dia malu. 

『Yah, umm, setelah semua ...... jangan hanya mendorongku. Anda perlu sedikit 

menanggungnya juga. 』(Seorang Pria Muda Tertentu) 

◇ ◇ ◇ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Kagetora [5] -sama 」(?) 

Seseorang memanggilnya. Kesadarannya kembali, dan dia melihat seorang pria 
mengenakan topeng anjing hitam berlutut di lantai. 

「Jadi itu kamu Beo- ...... Inugami. [6]」(Geo-Kagetora) 「Ya. Tampaknya Gunung telah 

bergerak. 」(Beo-Inugami) 

Pria bertopeng anjing yang dipanggil Inugami, menundukkan kepalanya saat melapor. 

「...... Begitu . Sudah satu bulan sejak itu. Tanpa diduga, ini masih awal. 」(Kagetora) 「Itu 

benar. Meskipun saya pikir itu seharusnya memakan waktu sedikit lebih lama. 」(Inugami) 

「Fumu ...... Bahkan jika ini awal, itu bukan hal yang buruk. Setelah ini, apa pun yang terjadi 

di tanah ini akan dilaporkan kepada Yang Mulia tanpa menghilangkan satu detail pun. Ini 
adalah tugas kita, 『Kucing Hitam 』! 」(Kagetora) 

「「 「Kami mengerti. Kami menerima perintah. 」」 」(Kucing Hitam) 

Menerima perintah Kagetora, dimulai dengan Inugami, Pasukan Pengawal Operasi Khusus 
Kerajaan Kerajaan Elfrieden, 『Kucing Hitam 』mulai bergerak. 

◇ ◇ ◇ 

「King , ayo main  」(Gadis) 「Raja, naik bahu ~ 」(Anak Laki-laki) 「...... 」(Kucing-Gadis) 

Seorang anak laki-laki bertelinga serigala 3 tahun yang hidup dan lucu dan seorang gadis 
manusia datang untuk bermain dengan saya. Yang terakhir adalah seorang gadis bertelinga 
kucing setua dua lainnya, yang telah menduduki pangkuan saya yang bersila dan tertidur 
belum lama ini. Ekor kucing yang keluar dari ujungnya bergerak jungkir-balik. 

「Ummm, saya tidak bisa bergerak, jadi tolong jangan memanjat saya sendiri. 」(Souma) 

「「Ya! 」」(Gadis) (Anak Laki-laki) 

Mereka berdua kemudian mulai memanjat punggungku dan bermain dengan gembira. Yap, 
sangat imut, bukan? Bahkan ketika mereka telah naik ke pundak saya dan kemudian 
menepuk wajah saya, ini adalah sesuatu yang biasa saya lakukan. 

「Fufufu, Yang Mulia sangat populer di kalangan anak-anak. 」(Tomoko) 

Adik tiriku Tomoe-chan dan ibu kandungnya, Tomoko-san tersenyum padaku sambil 
melipat cucian anak-anak. Tempat ini adalah tempat penitipan anak yang didirikan di 
dalam kastil belum lama ini. Itu untuk merawat anak-anak dari orang-orang yang bekerja 
di kastil, seperti pelayan dan lainnya. Kemudian kerabat Tomoe-chan, yang semi-paksa 
diadopsi sebagai saudara tiri, Tomoko-san bekerja di tempat ini sebagai pekerja 
pembibitan yang tinggal di rumah. Ngomong-ngomong, bocah bertelinga serigala yang 
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menyentuh wajahku dengan tangan tertutup air liur adalah putra sulungnya (adik lelaki 
Tomoe-chan), Rou-kun. 

「Nii-sama [7] , saya senang Anda bermain dengan Rou-kun dan yang lainnya, tetapi 

apakah ini akan baik-baik saja? Tidakkah nee-sama [8] akan marah padamu lagi ......? 」

(Tomoe) 

Dia bertanya padaku sambil memeluk bayi di lengannya. Tanpa tugas negosiasi hewan, 
seperti yang dengan Rhinosaurus, di luar jam pelajarannya, Tomoe-chan akan membantu 
ibunya bekerja. Mengingat Tomoe-chan masih berusia sepuluh tahun, dia adalah gadis yang 
sangat bisa diandalkan. 

「Tidak apa-apa, karena aku tidak sibuk dengan pekerjaan sekarang. Selain itu, saya 

meninggalkan 【Living Poltergeist 】dengan benar di Kantor Urusan Pemerintahan. 」

(Souma) 「Begitukah ? Lalu, Anda bisa bermain banyak. Itu bagus, benar Rou-kun? 」

(Tomoe) 「Ya! 」(Rou) 

Rou-kun mengangkat tangannya. Lucunya. Saya sangat suka anak-anak. Aku bisa terus 
mengawasi anak-anak kecil itu melangkah, berjalan limbung sepanjang hari. Ngomong-
ngomong, itu bukan karena aku seorang Lolicon atau Shotacon! Itu karena adegan ini 
menggelitik naluri wali saya [9] . Ketika kakek nenek saya masih sehat, saya membantu di 
resital di pembibitan lingkungan. Karena itu, saya bermain dengan anak-anak sebentar. 

「Penampilan luar biasa yang Anda miliki, Guru. [10]」(Carla) 

Ketika aku berbalik ke orang yang menyambutku, di sanalah dia, Carla, mengenakan 
seragam pelayan. [11] 

「Benarkah? Tapi itu bukan sesuatu yang bisa Carla katakan sendiri. 」(Souma) 「Itu ...... 

Kamu benar. 」(Carla) 

Carla menurunkan bahunya dengan sedih. Namun, mencermati ...... 

「Seragam pelayan secara mengejutkan tidak cocok untukmu. 」(Souma) 「Tolong jangan 

menyebutkannya ...... aku sendiri sudah memikirkannya. 」(Carla) 

Pertama, Carla adalah seekor naga, jadi dibandingkan dengan manusia normal, mereka 
memiliki banyak bagian tambahan. [12] Dia memiliki ekor, dia memiliki sayap naga, dan 
dia juga memiliki tanduk kecil yang tumbuh di atasnya. Mengenakan seragam maid di atas 
ini ... Mungkin itu bisa dikatakan sebagai keanehan yang tidak seimbang. 

「Lagipula, bukankah panjang roknya terlalu pendek? 」(Souma) 「Tolong jangan lihat. 」

(Carla) 

Sambil mengatakan ini, Carla menggenggam ujung depan roknya. Setiap pelayan kastil 
mengenakan seragam pelayan rok panjang klasik, tapi apa yang dikenakan Carla saat ini 
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adalah sesuatu yang tidak akan keluar dari tempat di kafe pelayan: gaun selebar selutut. 
[13] Jelas bahwa pemilihan gaya itu sendiri sangat bagus. 

「Uuu ...... kepala pelayan ...... mengatakan untuk memakai ini ...... 」(Carla) 「Ah, jadi ini" 

penggoda "Serina-san ya? 」(Souma) 

Bukan "lelucon" tetapi "menggoda" [14] . Itu bukan karena kedengkian, tapi mungkin bisa 
dikatakan sebagai bentuk emosional "kasih sayangmenggoda" Inti dari itu adalah untuk 
menghasut rasa malu target. Sebagai pelayan, kepala pelayan Serina mampu, tetapi 
tampaknya dia memiliki kebiasaan sadis, terbatas pada gadis-gadis manis. Lebih jauh, jika 
target memiliki semangat yang ditentukan, maka mereka akan "digoda", jadi seseorang 
seperti Liscia dan Carla benar di zona serangannya. Liscia telah memberitahuku tentang ini 
sebelumnya dengan seribu halaman menatap wajahnya. Saya mengucapkan doa saya. [15] 

「Namun demikian ...... Sudah sekitar satu bulan, ya? Bukankah pelatihan pelayanmu sudah 

berakhir? 」(Souma) 「L-pelatihan ...... a-... whoaa ...... 」(Carla) 

Saat saya menyebutkan pelatihan, Carla berjongkok dan memegang kepalanya. Ya ampun, 
sesuatu memang terjadi. Untuk memasuki korps pembantu, seseorang akan menerima 
pelatihan untuk keterampilan yang diperlukan, kan? 

「Wh- ...... cambuk ...... 」(Carla) 「Cambuk !? 」(Souma) 「Memukul ...... dengan cambuk 

...... 」(Carla) 「Apakah latihannya sulit !? 」(Souma) 「Selanjutnya, cambuk itu dibuat 

khusus, jadi bahkan ketika memukul tubuh, itu tidak akan meninggalkan luka ...... tapi entah 
bagaimana itu membuatku setengah kesakitan dan setengah kesenangan. 」(Carla) 

Apa cambuk itu !? Daripada untuk pelatihan, itu untuk penjinakan binatang, kan? [16] 

「Kepala pelayan-dono berkata, 『Karena rasa sakit akan menghalangi Anda dari 

merasakan kesenangan, ketika Anda menahan rasa sakit, maka Anda juga akan merasakan 
kesenangan juga. 』[17] Karena saya tidak ingin merasa tidak berguna meskipun saya telah 

berakhir sebagai budak, saya berencana untuk belajar dan bekerja keras sebagai pelayan 
...... Tapi cambuk itu terlalu menakutkan. Segera saya mungkin bisa dengan mudah jatuh ke 
dalam kesenangan. 」(Carla) 「Korps pembantu adalah anjing-anjing Tuan. Tidak ada 

tempat untuk amenaburbabi betina......」(Serina) 「Hiiii !? 」(Carla) 

Ketika aku berbalik, Serina-san berdiri di sana dengan senyum lembut. Atau lebih tepatnya, 
Carla yang bisa terjun ke medan perang tanpa rasa takut, berteriak dalam keadaan 
ketakutan ........ seberapa kuat ketakutannya? 

「Apakah ada yang salah, Yang Mulia? 」(Serina) 「...... Tidak, tidak ada. 」(Souma) 

Saya merasa tidak enak untuk ini, tetapi saya memutuskan untuk bermain bisu sehingga 
ujung tombak tidak akan menunjuk ke arah saya. Tidak apa-apa, Carla. Kamu tidak akan 
mati ...... Meskipun begitu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kondisi mentalmu. 
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「Sekarang, Carla-san. Tidakkah sebaiknya Anda merapikan tempat tidur di Kantor Urusan 

Pemerintahan di mana Yang Mulia tinggal? 」(Serina) 「Tidak, hanya saja ...... memasuki 

kamar seorang kenalan pria, seperti yang diharapkan, itu memalukan ...... 」(Carla) 「Apa 

yang kamu bicarakan? Jika Anda menjadi pelayan, maka di masa depan Anda harus 
membuat tempat tidur di mana Yang Mulia dan Putri Liscia dengan bersemangat 【

Menyensor Diri 】, 【Menyensor Diri 】 menjadi 【Menyensor Diri 】dan 【Menyensor 

Diri 】, dengan wajah tenang. 」(Serina) 「T-lalu, seperti yang diharapkan, aku ingin 

dibebaskan darinya‼ 」(Carla) 

Carla berteriak dengan wajah yang sangat merah ... Tapi, ya? Tapi bukankah Serina-san 
hanya secara tidak langsung menghina Liscia dan aku? Tapi sekarang, aku merasa sangat 
gelisah. 

「Ngomong-ngomong, Yang Mulia. Akankah sisi Yang Mulia baik-baik saja? 」(Serina) 「

Eh? 」(Souma) 「Nah, di belakang Yang Mulia, saya melihat seseorang berlari menuju 

tempat ini. 」(Souma) 

Aku menoleh untuk melihat apa yang membuat Serina tersenyum ketika dia mengatakan 
itu ... 

「Aduh omong kosong. 」(Souma) 

Aku menurunkan Rou-kun yang sedang mengendarai punggungku dan kemudian tepat 
ketika aku akan berlari, leherku tergenggam dengan kuat. 

「Guagh! 」(Souma) 「Hahahaha! Saya telah mencari Anda, Yang Mulia. 」(Owen) 

Ketika saya melihat dari balik pundak saya, ada rambut berambut coklat yang disapu, 
dengan kumis berwarna coklat, pria paruh baya berotot berdiri dengan senyum di 
wajahnya. Itu adalah salah satu orang yang tidak menyerah pada paksaan saya di 
pengadilan Castor dan Carla dan membela mereka berdua, Owen Javana, kepala Rumah 
Javana. Sejak persidangan itu, ia telah ditunjuk sebagai pendidik dan penasihat saya (dan 
instruktur seni bela diri). By the way, bagian () akan dijelaskan nanti. 

Ah, ngomong-ngomong, orang lain yang melindungi ayah dan anak perempuan Valgas, 
adalah Piltory Saracen, kepala Rumah Saracen. Ketika dia mendengar kelakuan buruk 
kepala sebelumnya di Rumah Saracen (ayahnya), dia berkata, 

『Sungguh suatu hal ...... Untuk berpikir bahwa Ayah telah melakukan perbuatan seperti 

itu. Saya bahkan terlalu malu untuk meminta maaf. Karena itu, saya menawarkan hidup ini 
kepada Yang Mulia sampai hilang. Tidak peduli betapa berbahayanya tugas itu, saya akan 
patuh. 』 

Dia telah mengatakan pikiran jujurnya seperti penampilannya yang muda dan jujur. Jadi 
seperti yang dia minta, saya telah menunjuknya ke posisi berbahaya. 『Duta Besar Khusus 
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Kedutaan Besar Kerajaan Elfrieden di Kerajaan Kekacauan Besar 』(disingkat: Duta Besar 

untuk Kerajaan Kekacauan Besar) adalah posisi yang cukup berbahaya (karena masih 
eksperimental dan masih belum jelas berapa banyak ekstrateritorialitas [18] dapat 
ditampung, itu bisa dibilang posisi yang berbahaya). 

Jadi, mari kita kembalikan ceritanya kembali ke Owen. Owen adalah orang yang akan 
berbicara terus terang dan adil, bahkan ketika pihak lain adalah atasannya. Menurut orang 
itu sendiri, 『Tidak ada banyak kehidupan yang tersisa di tulang-tulang tua ini, jadi mari 

kita hidup beberapa tahun yang tersisa dengan jujur! 』(Bahkan jika dia mengatakan 

bahwa tidak ada banyak waktu yang tersisa, dia adalah seseorang yang tidak akan mati 
bahkan ketika terbunuh ......). Untuk memiliki seseorang yang bahkan bisa berbicara terus 
terang kepada penguasa di sisiku, maka risiko aku menyimpang dari jalan juga akan 
berkurang. Meskipun aku telah memerintahkan Carla untuk membunuhku (dan dia mati 
sebagai akibatnya) ketika dorongan datang untuk mendorong, tetapi jika itu mungkin, aku 
ingin itu berakhir tanpa perlu bagiku untuk dibunuh selama hidupku. 

Nah, untuk alasan itu, saya menunjuk Owen sebagai pendidik saya, tapi ...... 

「Guahaha, Yang Mulia! Tolong beritahu saya ketika Anda bebas dari tugas-tugas 

pemerintah! Sekarang, sekarang, mari kita mulai pelajaran hari ini! 」(Owen) 「...... 」

(Souma) 

『Pendidikan Jasmani 』juga termasuk dalam pendidikan Owen, jadi segera setelah saya 

bebas dari tugas pemerintah, saya akan diikat ke dalam pelatihan. Jika saya tertangkap, 
maka tepat setelah itu, saya perlu berurusan dengan menu pelatihan berlari, latihan ayun, 
atau pertempuran tiruan, yang biasanya dikenakan pada tentara pendatang baru. Tentu 
saja, bukan dengan boneka, tetapi dengan tubuh saya sendiri. 

「Tidak-tidak, jika sedang berlatih, maka saya bisa melakukannya dengan Aisha, jadi ...... 」

(Souma) 「Apa yang kamu bicarakan! Bukan ituPutri yang Terlindungi TuhanAisha-

donoterlalu terampil untuk tingkat Yang Mulia? Itu hanya akan menjadi latihan untuk 
manipulasi boneka! 」(Owen) 「Suaramu terlalu keras ...... Tapi, aku nyaris bisa bertarung, 

dengan memanipulasi boneka. 」(Souma) 「Lalu apa yang akan terjadi jika entah 

bagaimana bonekanya tidak bisa digunakan? Kehidupan Yang Mulia sama dengan 
kehidupan di negara ini. Misalnya, ketika diserang oleh pembunuh, jika Yang Mulia bisa 
mempertahankan serangan selama beberapa serangan atau bahkan hanya satu 
pertarungan pada titik terendah, maka mungkin membeli cukup waktu sampai Pengawal 
tiba. Satu pertarungan itu bisa membuat kejatuhan negara kita dan satu pertarungan itu 
bisa membawa kemuliaan bagi negara kita. 」(Owen) 

Ugh ...... Aku tidak bisa membuat kesalahan apa pun untuk argumen suara ini. Aku 
menjatuhkan pundakku dan Carla, yang tertangkap di leher oleh Serina, menatapku dengan 
mata yang sedikit kasihan. 
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「Tuan, tampaknya juga dalam kesulitan. 」(Carla) 「Lihat siapa yang berbicara! 」

(Souma) 「Sekarang, jika Yang Mulia bisa mengerti, maka mari kita pindah ke tempat 

latihan! 」(Owen) 「Carla-san juga, tolong pelajari cara membuat tempat tidur dengan 

cepat. 」(Serina) 

Kemudian Carla dan aku, masing-masing dari kami diseret ke arah yang berbeda. Hasta la 
vista , sayang. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Pada bagian terakhir, saya membayangkan Souma diseret sambil menunjukkan ibu jarinya 
ke atas. Tapi, bukankah seharusnya begitu: Aku akan kembali? 

Bab selanjutnya! Lain kali lewati! 

[1] Judulnya adalah plesetan dari idiom Jepang:海 老 で 鯛 を 釣 shrimp: Lempar udang 

dan tarik ikan laut (setara dalam bahasa Inggris: Gunakan sprat untuk menangkap ikan 
tenggiri). Artinya: untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih bernilai atau untung besar 
dengan investasi kecil, usaha atau harga sebagai umpan. Dalam hal ini, keuntungannya 
bukan hanya pada level ikan air tawar tetapi juga tingkat ikan hiu! [2] Ekspresi klise dari 
Neon Genesis Evangelion yang telah digunakan untuk kelelahan di WNs Jepang ... [3]虎ソ 

ー ド ・ タ イ ガ ー: Ditulis sebagai Tora, yang berarti harimau. Baca sebagai Sword Tiger. 

Tigris adalah kata Latin untuk harimau. [4] Ini dia lagi. Baris ini dari lagu pembuka Anime 
gulat klasik "Tiger Mask". Lirik pertama adalah:虎 だ 、 お 前 は 虎 に な る の だ. "(Karena  

saya katakan) kamuharus menjadi(menjadi)harimau". (dengarkan di 
https:/www.youtube.com/watch?v=OdJVSFh6008) [5] Kagetora berarti: Shadow Tiger. 
Meskipun Shadow Tiger terdengar keren sebagai nama kode juga. [6] Inugami berarti: 
Dewa Anjing. Baca https://en.wikipedia.org/wiki/Inugami untuk informasi lebih lanjut. [7] 
Kakak yang lebih tua dengan cara rujukan formal. [8] Kakak perempuan yang lebih tua 
secara formal merujuk. [9] keinginan untuk melindungi [10] Goshujin tetapi tanpa 
"sama"(Anda tahu bahwa stereotip ucapan Pembantu Kafe: "Okaerinasai Goshujin-sama": 
Selamat datang kembali, Guru). Saya mengerti bahwa Carla sedang berusaha untuk tidak 
terlalu sopan(tidak menambahkan honorifics), tapi Goshujin tanpa"sama" adalahjuga 
merupakan carauntuksopan merujuk kepada suami seseorang ... Mungkin karena souma 
adalah (BF Carla) suami Liscia ini-untuk-menjadi? [11] Sayang sekali, belum ada ilustrasi ... 
belum! Mungkin LN Vol.3 akan haveitu ...(Sampai saat itu, bayangkan saja Tohru dari 
Kobayashi-san Chi tidak ada Meidoragon) [12] Awalnya: Opsi. Jika Anda membeli Gunpla, 
Anda akan hafal kata ini. [13] Yang ini? 

[14] Bukan "い じ め" ijime tetapi い ぢ め"ijime". Untuk memahami pun, orang harus tahu 

bahwatdi sini adalah dua hiragana diucapkan ji, yang じ dan ぢ. Pasangan ini tidak bisa 

saling dipertukarkan. Biasanya, ji ditulis sebagai じ, tetapi Souma mengubahnya menjadi

ぢ. Juga,い ぢ め tidakbenar-benarberarti apa-apa. [15] Seorang karakter yang baru saja 
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mengalami semacam trauma, mempelajari sesuatu yang mungkin tidak perlu mereka 
ketahui, atau melihat sesuatu yang seharusnya tidak harus mereka miliki, sering kali akan 
menatap kosong ke dalam jurang yang luas tanpa fokus. ketiadaan, tergelincir ke dalam 
kejutan dan keletihan yang sangat sulit untuk melarikan diri. Dengan kata lain: tatapan 
PTSD. Awalnya juga, Souma mengatakan "namusan",南 無 三, yang merupakan kependekan 

dari 南 無 三宝-kira-kira, "Salam tiga harta Budha" (Buddha, dharma, dan ulama). Ini 

digunakan untuk meminta keselamatan pada saat bahaya. Namusan, atau 
Namuamidabutsu (南 無 阿彌陀佛) adalah mitra Buddhis "Amin" dalam Buddhisme Jepang, 

yang dapat ditemukan di sebagian besar doa dan ritus. (copy paste dari Tvtropes dan 
Touhouwiki karena saya terlalu malas untuk menulisnya sendiri) [16] Penjinakan Hewan = 
Anda tahu ... jenis binatang 'Itu'. [17] Pengondisian Paviliun/ klasik. Karena,jikaPain = 
Pleasure, jika dia merasakan sakit maka dia juga akan merasakan kesenangan bahkan 
ketika tidakadasumber kesenangan yang sebenarnya. Untuk alasan mengapa rasa sakit 
dapat menimbulkan kesenangan, saya merujuk Anda untuk membaca: Eksperimen kejut 
anjing Pavlov atau Russell A. Powell, P. Lynne Honey, dan Diane G. Symbaluk. Pengantar 
Pembelajaran dan Perilaku. Bab 3: Perilaku Elicited dan Pengkondisian Clasical (tersedia di 
Google Buku). Ini bacaan yang menarik. [18] Ekstrateritorialitas adalah keadaan 
dibebaskan dari yurisdiksi hukum setempat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Vol. 3 - 6.2 
Arc Pascaperang Bab 6: Di mana aku memancing ikan air tawar dengan udang tapi malah 
menangkap ikan hiu B 

Kemudian, satu bulan berlalu ketika ... 

Di ruang instalasi Royal Voice Broadcast Orb, saya saat ini sedang dalam pertemuan 
dengan seseorang tertentu yang diproyeksikan pada set kuasi-penerima. Itu adalah gadis 
yang mengenakan gaun putih murni yang melilit garis tubuhnya yang simetris; rambut 
emasnya yang indah bergelombang longgar dengan cara yang tampak seperti gaya rambut 
Gelombang Yurufuwa [1] ; dan dia sebaya denganku. Dia memiliki kontur wajah yang sama 
seperti imouto-nya [2] yang pernah saya temui sebelumnya, tetapi matanya yang kekanak-
kanakan, ketika berkedip, meninggalkan kesan yang sama sekali berbeda. 

Gadis yang luar biasa cantik. Sejujurnya, saya dikelilingi oleh berbagai jenis kecantikan -- 
Liscia, Aisha, Juna-san -- jadi saya pikir saya memiliki mata yang bagus untuk ini. Meski 
begitu, hanya satu pandangan sekilas ke arah cewek bisa membuatku berpikir bahwa dia 
cantik. Kemudian, gadis cantik ini mulai berbicara. 

『Bagaimana kabarmu, Souma-dono, senang bertemu denganmu. Saya adalah Maria. 』 

Dia adalah Maiden Suci Kekaisaran, Permaisuri Grand Chaos Empire, Maria Euphoria. 

「Halo juga untukmu [3] , Maria-san? Saya Souma Kazuya. 」 『? Ada apa dengan cara 

bicara itu? 』 「Tidak ada, saya hanya ingin berbicara seperti ini karena suatu alasan. 」 

Penampilan miringnya di kepala itu lucu ...... itu adalah permainan yang busuk. 

「Saya gembira untuk pertemuan ini, Maria-dono, karena saya telah menantikan untuk 

memiliki percakapan yang baik dan panjang dengan Anda suatu hari. 」 『Aku juga. 

Keahlian Souma-dono telah menjadi terkenal bahkan di Kekaisaran. 』 「Meski begitu, 

keterampilanku ...... semua karena bantuan bawahanku yang luar biasa. 」 『Kamu sangat 

sederhana. Pengikut yang baik adalah sesuatu yang dikumpulkan di bawah penguasa yang 
bijaksana. 』 

Pembicaraan formal diplomatik ini berlanjut untuk sementara waktu. Bahkan tanpa kata-
kata menyelidik, saya menyelidiki sifat Maria. Penampilannya yang ramah dan tersenyum 
saat berbicara adalah definisi dari seorang gadis yang murni. Dia sangat menyilaukan, itu 
membuat saya, yang mencoba menyelidiki dia seperti ini, merasa bersalah. Namun, pada 
saat yang sama, aku juga punya pemikiran: jika dia adalah seorang gadis yang "hanya 
murni", maka dia tidak akan bisa memerintah Kekaisaran besar. 

『Ngomong-ngomong, Souma-dono? 』 「Ya, apa itu? 」 『Masalah tentang Amidonia, apa 

yang sebenarnya Anda rencanakan? 』 
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Maria sedikit menutup matanya. Ini saja membuatnya merasa lebih mengancam. Meskipun 
bibirnya tersenyum, bisa dilihat bahwa dia sangat marah ...... Meski begitu, yah, itu mungkin 
tidak bisa dihindari. Karena masalah kali ini, dari sudut pandang Kekaisaran, dekat dengan 
pengkhianatan. 

『Ketika Jeanne melaporkan hasil negosiasi, saya senang bahwa kami dapat memperoleh 

sekutu yang andal di timur. Namun, mungkinkah ini semua hanya kesalahpahaman saya? 
』 「Bahkan sekarang, kita masih sekutu sumpah Kekaisaran. Ini mungkin terdengar 

sebagai alasan, tetapi hasilnya kali ini adalah situasi yang di luar dugaan kami. 」 『Jadi 

bisa dikatakan, ini bukan plot Kerajaan? 』 「Saya tidak akan menyangkal bahwa saya 

punya rencana kecil. Namun, saya tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. 
Dalam semua kejujuran, situasi ini terus membuat saya sakit kepala. 」 

Aku mengatakan ini sambil menggaruk kepalaku dan kemarahan Maria berkurang. 

『Dapatkah saya menerima penjelasan terperinci? 』 「Tentu saja. Mari saya mulai dengan 

menyatakan ringkasannya: Kerajaan, pada akhirnya, telah dikalahkan oleh seorang gadis 
lajang. Bertindak dengan prediksi menyeluruh dari rantai perjuangan, mungkin orang yang 
mendapatkan keuntungan paling banyak, hanya akan menjadi gadis itu ...... 」 

◇ ◇ ◇ 

Dua bulan lalu, pada saat Van kembali ke Amidonia (tepatnya, sudah satu bulan sejak 
kembali, ini adalah laporan dari pengawasan Black Cat Squad tentang pergerakan 
Amidonia). 

Capital Van dan daerah sekitarnya telah dikembalikan dengan meminjam otoritas Grand 
Chaos Empire, dan hal pertama yang dilakukan Duke Amidonia saat ini, Julius, adalah 
menghilangkan pengaruh yang ditinggalkan Kerajaan Elfrieden. Berbagai perubahan yang 
terjadi di bawah pemerintahan Kerajaan diberantas dan Van kembali ke keadaan 
sebelumnya. Mungkin, Julius tidak bisa menahan aroma yang tersisa dari pemerintahan 
Kerajaan di Capital Van, yang hanya bisa dikembalikan dengan menundukkan kepalanya ke 
Kekaisaran. 

Untuk administrasi yang stabil, maka efek dari administrasi sebelumnya perlu dibersihkan. 
Kebijakan ini sendiri tidak salah. Namun, semuanya memiliki prioritas. Tentu, hal pertama 
yang perlu dilakukan adalah mengkonsolidasikan yayasan. Suksesi otoritas perlu 
mendapatkan perwalian yang tepat saat penguasa sebelumnya masih hidup. [4] Jika 
mereka tidak dapat melakukannya, maka mereka mungkin dicemooh sebagai pemula yang 
belum berpengalaman oleh para pengikut. Jadi, di negara di mana kediktatoran kuat, 
konsolidasi yayasan ini penting. Namun, Gayus menemui kematian mendadak dan Julius 
tidak dapat melakukan langkah ini. Karena alasan ini, ia seharusnya memusatkan seluruh 
perhatiannya pada konsolidasi yayasannya. Namun, Julius menempatkan penghilangan 
pengaruh Kerajaan sebagai prioritasnya. 
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Pertama, Julius membuat keputusan untuk melarang orang menonton Siaran Suara 
Kerajaan di seluruh Amidonia. Ini adalah konsekuensi dari memiliki Orbs Siaran Suara 
Kerajaan dalam tahanan Kerajaan. Tentu saja, kios-kios, yang ada karena pertemuan 
pemirsa Siaran Suara Kerajaan, dihancurkan secara paksa (karena mereka mengenal 
karakter Julius dengan baik, semua vendor telah menghilang, akibatnya, Julius hanya bisa 
menghancurkan kios-kios kosong). Saya bertanya-tanya bagaimana warga Van melihat 
pembongkaran kios-kios di alun-alun, mengingat itu sudah berfungsi sebagai pasar bagi 
mereka. 

Selain itu, seperti dugaanku, Julius menghancurkan jembatan di pinggiran Van yang dibuat 
olehku dan dianugerahi nama pengikutku. Nah, dari sudut pandang defensif, mereka 
seharusnya hanya berhenti menghancurkan jembatan yang berbohong pada rute serangan 
Kerajaan ke Van, tetapi ia menghancurkan jembatan yang tidak terkait hanya karena 
mereka adalah 「Benda-benda yang dibuat oleh Kerajaan 」, yang merupakan langkah 

bodoh. Gangguan jaringan transportasi adalah masalah hidup atau mati bagi orang-orang. 
Bagi para penjaja dan pedagang, jalan adalah properti. Apakah Julius tahu tentang hal itu 
atau tidak, apa yang dikatakan Machiavelli untuk tidak melakukannya karena akan 
dikenakan kebencian, 「Jangan mencapai tangan seseorang pada wanita warga negara dan 

properti 」[5], dia sudah melakukannya. 

Selain itu, ia tidak memberikan bantuan apa pun kepada warga, seperti distribusi makanan 
darurat yang dilakukan di bawah pemerintahan Kerajaan, dan meningkatkan kontrol 
terhadap moral publik, ia terutama melarang wanita menikmati mode dan melarang 
budaya seni booming yang tersebar luas di Van ...... dan banyak lainnya. Saya mendengar 
bahwa rumah yang memilikibiduanitaLoreleidigambar di dindingnya, dibakar oleh para 
prajurit. Dengan kebebasan yang telah diberikan kepada mereka sekarang dirampok, 
warga Van mulai berseru: 

『Waktu Yang Mulia Souma lebih baik. 』 『Ketika kami menjadi wilayah Kerajaan, kami 

tidak harus hidup di bawah penderitaan ini. 』 『Meskipun anak-anak akhirnya 

mendapatkan makanan mereka ... 』 『Mengapa Julius-sama tidak menghargai warganya 

lebih dari raja asing? 』 『Saya ingin tahu apakah Yang Mulia Souma dapat menduduki Van 

lagi. 』 

Pendapat dan pandangan dendam seperti itu ditujukan ke kastil Van. Ya, di antara keluhan-
keluhan mereka yang membenci, ada sesuatu yang bukan kesalahan Julius sendiri. 
Pertama-tama, Kerajaan Elfrieden dan Pangeran Amidonia berbeda dalam populasi, ukuran 
wilayah, dan kondisi ekonomi. Bagi Pangeran Amidonia untuk memberikan berbagai 
bantuan yang diberikan Kerajaan, bisa dikatakan tidak masuk akal. Namun, warga biasa 
tidak mengerti hal ini. Jadi pada akhirnya, semakin Julius mencoba menghapus warna 
Elfrieden pada Van, semakin banyak warganya yang menjauh darinya. 

◇ ◇ ◇ 
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Lalu, bagaimana dengan daerah di luar Van dan sekitarnya? Dalam hal ini juga, itu tidak 
berjalan dengan baik. Sama seperti pernyataan saya sebelumnya, karena kematian 
mendadak Gayus mencegah suksesi kekuasaan, Julius diremehkan oleh penguasa 
Amidonia. 'Jijik' ini muncul dalam dua bentuk. Yang pertama adalah "Ada apa dengan Ducal 
House, mengapa aku harus menundukkan kepalaku kepada orang baru itu", yang disebut 
sebagai "memandang rendah pihak lain". Yang lain adalah, "Penguasa yang tidak 
berpengalaman itu tidak dapat diandalkan, saya harus berjuang sendiri.", Yang disebut 
"pihak lain tidak dapat diandalkan" jenis penghinaan. 

Dalam praktiknya, di antara kelas Nobles dan Ksatria di wilayah Amidonia, yang terakhir 
adalah mayoritas. Pertama-tama, dalam sistem feodalistik, mereka mengabdikan kesetiaan 
mereka untuk kompensasi wilayah atau properti dari penguasa. Jika penguasa tidak 
memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka pengikut harus melindungi wilayah dan 
properti mereka dengan tangan mereka sendiri. Tindakan mereka bukan untuk 
kepentingan penguasa, tetapi untuk mereka sendiri. 

Saya telah menyampaikan kepada Julius kata-kata dari Machiavelli 『Negara yang 

diperoleh dengan kesulitan itu mudah diatur, negara yang diperoleh tanpa kesulitan sulit 
untuk memerintah 』[6] . Benar saja, Julius, yang memperoleh Van dengan mudah dengan 

meminjam otoritas Kekaisaran, mengalami kesulitan. 

Meskipun saya telah menyebutkan bahwa Julius telah menetapkan larangan menonton 
Siaran Suara Kerajaan, hanya Van dan daerah-daerah terdekat yang menaatinya. Daerah 
lain seperti, 「Keputusan dari Ibukota Kadipaten tidak ada hubungannya dengan saya! 」, 

Jadi mereka terus menonton Siaran (ngomong-ngomong, karena aku sudah 
memperkirakan ini, aku terus menyiarkan program hiburan ke Amidonia). 

Karena mereka tidak dapat mengandalkan pemerintah pusat, setiap kota mengumpulkan 
tentara atau tentara bayaran. Menimbang bahwa pada saat ini, Kerajaan itu membubarkan 
Tentara Tiga Bangsawan dan Tentara Bangsawan dan mengatur kembali mereka menjadi 
Tentara Amerika, apa yang terjadi di Amidonia adalah kebalikan dari situasi Kerajaan. [7] 
Tindakan penguasa feodal regional mengumpulkan prajurit mereka sendiri bukanlah 
sesuatu yang bisa diabaikan Julius, tetapi jika ia menegur mereka, ada risiko bahwa para 
penguasa akan mulai memberontak satu demi satu. Namun, jika seseorang hanya melihat 
hasilnya, ini adalah kesempatan untuk membersihkan semua nanah. 

Machiavelli telah menunjukkan bahwa ini adalah waktu untuk menggunakan 『kekejaman 

』. Bahkan jika mereka memberontak, maka seseorang harus menghancurkan setiap 

kekuatan musuh dan kemudian menggunakan otoritasnya atas yang lain yang masih ragu-
ragu dalam posisi mereka. Namun, Julius tidak menggunakan langkah ini. Mungkin dia 
membiarkan anjing-anjing tidur itu berbohong, atau mungkin dia takut jumlah prajuritnya 
yang terkuras dari kekalahan terakhir akan semakin berkurang? Saya tidak mungkin tahu 
alasannya untuk ini. Namun, kurangnya kebijakan ini adalah langkah pertama menuju rawa 
yang tidak bisa dia hindari. 
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Satu bulan yang lalu, atau satu bulan setelah restorasi Van, pemberontakan warga 
Amidonia Northwestern Region terjadi. 

◇ ◇ ◇ 

Dorongan untuk pemberontakan warga berasal dari kekurangan makanan. Itu juga terjadi 
di Kerajaan, tetapi kekurangan makanan di wilayah ini lebih parah. Wilayah barat laut Van 
adalah wilayah yang paling parah diderita, jumlah kematian akibat kelaparan telah 
mencapai tingkat ratusan yang tak pernah terdengar sebelumnya. Warga telah meminta 
tuan feodal untuk bantuan, tetapi tuan feodal menolak permintaan ini. Karena untuk 
melindungi daerah itu, mereka perlu mengumpulkan tentara, sehingga sedikit makanan 
yang disimpan adalah untuk pemeliharaan tentara. Reaksi tuan feodal ini adalah penyebab 
mengapa kemarahan warga meledak dan menyerang rumahnya. 

Para prajurit berkumpul untuk melindungi tuan feodal dan wilayah itu jatuh ke dalam 
situasi di mana mereka harus menentang warga yang marah. Namun demikian, sebagian 
besar prajurit yang berkumpul telah mencari nafkah, jadi ketika mereka bentrok dengan 
sesama warga yang marah, mereka akhirnya melarikan diri ke segala arah. Tuan-tuan 
feodal yang bergegas berhasil mencapai Ibu Kota Pangkat Van dan meminta Julius untuk 
menekan pemberontakan. Jika pemberontakan berlarut-larut, maka ketidakpuasan yang 
membara di masing-masing wilayah bisa menyala. 

Jika dia menunjukkan otoritas dan kekuatannya pada saat ini, maka para bangsawan akan 
mematuhinya. Dengan penilaian ini, Julius memimpin pasukan reguler dan secara pribadi 
memulai untuk menekan pemberontakan. Warga yang marah tidak memiliki sarana untuk 
menentang tentara reguler, dan dengan demikian pemberontakan secara bertahap ditekan. 
Tontonan mengerikan di mana mayat warga yang tersebar di seluruh desa yang 
memberontak tersebar luas di wilayah Northwestern. Meskipun Julius akhirnya menekan 
Pemberontakan Wilayah Barat Laut dan menghentikannya, ia menerima laporan 
menakjubkan lainnya. 

Selama ketidakhadirannya, warga Van Ibu Kota Pemberontak memberontak dan 
menduduki kota. Selain itu, mereka mengirim utusan untuk berjanji setia kepada Kerajaan 
Elfrieden dan memohon bantuan, yang segera diterima Kerajaan dan telah mengirim 
pasukan mereka. Van dan daerah sekitarnya sekali lagi dihuni kembali. 

◇ ◇ ◇ 

『Dan kemudian, kamu ...... kembali menduduki Van sebagai hasilnya. 』 「Itu benar. 

Karena itu adalah permohonan dari warga Van. 」 

Maria mengirim pandangan meminta penjelasan, jadi aku dengan tenang mengangguk. 
Tentu saja, pemberontakan warga Van ini terjadi karena hasutan dari Black Cat Squad yang 
dipimpin oleh Kagetora. Mereka menyembunyikan diri di sekitar Van, dan sambil 
mengamati perkembangan peristiwa, mereka membuat koneksi dengan orang-orang 
berpengaruh di kota, dan memilih waktu untuk menyebabkan warga Van 'kerusuhan 
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dengan kebijakan mereka sendiri. [8] Waktu antara kedatangan utusan untuk kesetiaan 
dan pengangkatan kembali begitu singkat karena saya telah mengerahkan pasukan saya 
sebelumnya di sepanjang perbatasan di bekas Duchy Carmine. 

『The 『Kemanusiaan Deklarasi 』menyatakan bahwa dilarang untuk mengubah 

perbatasan nasional dengan paksa. Warga Van telah memberontak dan merebut kota 
dengan paksa. Dengan ini, jika perbatasan Amidonia berubah, maka akan ada pelanggaran 
terhadap Deklarasi Kemanusiaan. Jika ini terjadi, Kekaisaran, sebagai negara pemimpin, 
perlu campur tangan antara negara-negara sekali lagi. Kerajaan yang memindahkan 
pasukannya ke Van, juga akan ditangani dengan cara yang parah. 』 「Bisakah kamu? 」 

Hanya dengan komentar singkat ini, Maria tiba-tiba diam. 

「The 『Deklarasi Kemanusiaan 』juga mengakui hak rakyat untuk menentukan nasib 

sendiri. Jika warga Van dan wilayah sekitarnya ingin mengubah kesetiaan mereka dari 
Amidonia ke Elfrieden, maka bukankah seharusnya Kekaisaran sebagai pemimpin 『

Deklarasi Kemanusiaan 』mengenali mereka dan memberi mereka dukungan yang mereka 

butuhkan? 」 『...... 』 

Maria mungkin juga memahami ini. Itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 
Melihat Maria bersikap seperti ini, aku menghela nafas kecil dan kemudian 
memberitahunya secara langsung. 

「Inilah alasan mengapa Kerajaan tidak berpartisipasi dalam 『Deklarasi Kemanusiaan 』

」. 

◇ ◇ ◇ 

《Deklarasi Persatuan Front Perlombaan Anti-Setan Manusia. Tiga Klausa Utama 》 

Pertama, tidak diakuinya perubahan perbatasan secara paksa karena konflik antar sesama 
umat manusia. 

Kedua, untuk menghormati hak atas kesetaraan dan penentuan nasib sendiri semua orang 
di setiap negara. 

Ketiga, untuk negara-negara yang jauh dari Wilayah Demon Lord untuk mendukung 
negara-negara di dekat Territory yang berfungsi sebagai benteng melawan Tentara Demon 
Lord. 

Idealnya, ini adalah klausa yang benar-benar terpuji. Namun, ada kontradiksi di antara 
ketiga klausa yang bahkan Kekaisaran tidak menyadarinya. Tentu saja, jika mereka secara 
kaku mematuhi ketiga klausa ini, maka ini dapat mencegah konflik "eksternal" lintas batas. 
Namun, jika itu adalah masalah yang terjadi "secara internal", maka perjanjian ini akan 
membuat gerakan apa pun menjadi tidak mungkin. 
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Dengan menerapkan perjanjian ini pada situasi Van, jika hak warga negara untuk 
menentukan nasib sendiri harus diakui, negara anggota Deklarasi Kemanusiaan harus 
mengakui hak warga negara Van saat ini untuk menentukan nasib sendiri. Namun, ini 
berarti ada perubahan perbatasan di Amidonia, jadi mereka tidak boleh mengenalinya. 
Kemudian, ada juga pertanyaan apakah Van independen akan dianggap sebagai anggota 
Deklarasi Kemanusiaan, sehingga alasan ini tidak berlaku untuk mereka. Tetapi jika 
Amidonia menekan kemerdekaan yang diinginkan Van, maka Amidonia sebagai negara 
anggota penandatangan dapat diserang karena tidak mengakui hak warga negara untuk 
menentukan nasib sendiri. Dengan kata lain, negara-negara anggota Deklarasi 
Kemanusiaan akan terpojok ke dalam situasi di mana tidak mungkin untuk melakukan 
gerakan apa pun. 

Mungkin ada orang yang berpikir mengapa Kekaisaran tidak memperhatikan ini. Namun, 
ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan tidak diperhatikan. Bagaimanapun, itu 
adalah sesuatu yang "bahkan penduduk bumi abad ke-20 tidak perhatikan". 

「Pernahkah Anda mendengar tentang dongeng dalam laporan Jeanne-dono? 」 『...... Ya. 

Tentu saja, itu adalah cerita tentang orang-orang yang takut diseret ke dalam konflik antara 
dua dewa dan memutuskan aturan untuk menghindari perang, kan? 』 

Dongeng seperti ini: Setelah, ada Allah Timur yang mengatakan 「Dunia harus sama 」dan 

Allah Barat yang mengatakan 「Dunia seharusnya bebas 」; itu adalah zaman di mana 

masing-masing negara yang percaya pada dua dewa utama saling melotot. Negara yang 
tinggal dekat dengan perbatasan konflik kedua dewa, menciptakan aturan bersama dengan 
banyak negara timur dan barat sehingga mereka tidak akan terseret ke dalam konflik itu. 
Aturan-aturan itu adalah, sebagai berikut. 

Pertama, mari kita berhenti mengubah batas dengan menggunakan kekuatan. Kedua, mari 
berikan hak kepada orang-orang di masing-masing negara, sehingga mereka dapat 
memutuskan sendiri. Ketiga, mari berteman dan memiliki pertukaran budaya antara 
negara-negara timur dan barat. 

『Saya pernah mendengar ini dari Jeanne. Itu benar-benar menyerupai 『 Deklarasi 

Kemanusiaan 』. Saya ingin tahu tentang akhir dongeng itu. Bagaimana keadaan dunia 

setelah itu? 』 「Untuk sementara waktu ...... aturan ini berfungsi dengan rapi. Tak lama 

kemudian, Dewa Timur memecah belah, dan dengan demikian, setelah keseimbangan 
kekuatan terputus, keadaan tegang terangkat, dan kedua faksi telah menghindari perang 
total. 」 『Lalu ...... berakhir dengan bahagia, kan? 』 「Ya, untuk sementara waktu. 

Namun, setelah itu, di negara multietnis tertentu, ada kelompok etnis tertentu yang 
mengangkat pemberontakan bersenjata untuk kemerdekaan mereka. Jika kemerdekaan 
kelompok etnis itu tidak diakui, maka itu akan melanggar penentuan nasib sendiri dari 
aturan rakyat. Namun, jika mereka mengakui kemerdekaan, maka mereka akan menyetujui 
perubahan perbatasan dengan paksa. Kontradiksi ini, memaksa negara-negara, yang 
membuat aturan, tidak dapat mengambil tindakan apa pun. 」 『Sama seperti Kekaisaran, 

benar? 』 
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Aku mengangguk tegas pada pertanyaan Maria. Anda mungkin sudah menyadarinya, tetapi 
dongeng ini berasal dari sejarah Bumi. Allah Timur yang mengatakan 「Manusia harus 

sama 」adalah 『Sosialisme 』. Allah Barat yang mengatakan 「Manusia seharusnya bebas 

」adalah 『Kapitalisme Liberal 』. Negara-negara yang percaya pada dewa-dewa ini dan 

saling melotot adalah 『Era Perang Dingin Barat dan Timur 』. Kemudian, negara-negara 

yang bersidang untuk membahas bagaimana untuk menghindari perang adalah negara 
peserta 1974 『Konferensi Keamanan Eropa 』 (yang menjadi『Konferensi Keamanan dan 

Kerjasama di Eropa (CSCE) 』), dan aturan yang mereka memutuskan adalah kesepakatan 

yang disebut 『Helsinki Final Act 』. 

Alasan mengapa saya segera mengenali kontradiksi 『Deklarasi Kemanusiaan 』adalah 

karena saya tahu tentang 『Helsinki Final Act 』 yang mirip. Karena, untuk mengikuti ujian 

perguruan tinggi, saya juga perlu belajar sejarah modern. Itu sebabnya saya tahu bahwa 『

Helsinki Final Act 』 ini , yang telah memberikan hasil konstan selama era Perang Dingin, 

setelahnya mencegah tindakan apa pun yang diambil untuk konflik etnis antara Serbia dan 
Kroasia di negara bekas Yugoslavia. 

『...... Apakah ini perangkap Deklarasi Kemanusiaan yang Souma-dono sebutkan? 』 

Maria mengatakannya dengan nada yang menyedihkan. 

「Ya. Perangkap ini mematikan bagi negara multiras seperti kita. Itu sebabnya, Kerajaan 

tidak bisa berpartisipasi dalam Deklarasi Kemanusiaan. 」 

Ini mungkin terdengar kejam, tetapi untuk negara di mana satu ras mendominasi, seperti 
Amidonia, ini bukan masalah yang serius. Jika sejak awal, posisi ras lain rendah, atau jika 
populasi mereka sedikit, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk merdeka di 
dalam negeri. Di sisi lain, untuk negara multiras yang hidup berdampingan, ini berbahaya. 
Jika administrasi nasional kuat, maka tidak akan ada masalah, tetapi jika administrasi itu 
melemah, maka mereka mungkin mempertimbangkan pemisahan atau kemerdekaan. 
Meskipun masa sekarang tampaknya baik-baik saja, tidak ada yang tahu tentang hari esok. 
Seperti yang dikatakan Machiavelli: "Orang harus siap menghadapi perubahan nasib." [9] 

『Ini adalah pernyataan yang benar dan menyakitkan. Karena Kekaisaran kita juga 

merupakan negara multiras. 』 

...... Benar. Karena Kekaisaran kuat pada saat ini, maka itu akan baik-baik saja. Pada kondisi 
saat ini, di mana Wilayah Raja Iblis datang melanggar batas dari Utara, tidak ada tempat 
yang seaman Kekaisaran, negara umat manusia terkuat. Tidak terpikirkan bahwa akan ada 
ras atau bangsawan di dalam Kekaisaran yang ingin mengubah ini. Namun, jika 
administrasi tidak berjalan dengan lancar, atau jika ancaman dari Wilayah Raja Iblis 
menghilang, lalu apa yang akan terjadi pada Kekaisaran yang membawa Deklarasi 
Kemanusiaan di lengan bajunya? 
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「Maria-dono ...... 」 『Saya tahu. Namun, ini bukan saatnya untuk menjatuhkan bendera. 

』 

Ketika Maria mengatakan ini, dia tersenyum dengan mata yang memiliki tekad kuat. 

『Bahkan jika ini adalah jalan menuju kehancuran, saya percaya bahwa Kekaisaran adalah 

cahaya harapan bagi orang-orang yang hidup hari ini. Jelaslah bahwa untuk menentang 
Wilayah Raja Setan, umat manusia harus menghadapinya sebagai satu. Bahkan jika itu 
hanya sesaat, Kekaisaran akan mengibarkan benderanya untuk menyatukan hati rakyat. 』 

「...... Saya pikir saya tahu alasan mengapa Anda disebut Gadis Suci. 」 

Saya pikir ini adalah cara berpikir naif dan idealis, tetapi kata-kata semacam ini dapat 
menarik orang. Pada saatnya, hari di mana kenyataan pahit mungkin terjadi, tetapi 
meskipun demikian gadis ini bertekad untuk menggembar-gemborkan cita-citanya. Itu 
tampak berbahaya, tetapi saya juga ingin melihatnya. Itulah pesona yang dimiliki gadis ini. 

(Jeanne-dono juga tidak bisa menghentikan kekhawatirannya, begitu ......) 

Saya mengingat imouto umum yang lebih realistis daripada kakaknya, tetapi ketika saya 
melakukannya, saya bisa mendengar suara Hakuya di dalam hati saya, mengatakan kepada 
saya dengan nada di kepalanya, 「Apakah itu sesuatu yang dapat Anda katakan sendiri? 」 

『Saya mengerti keadaan yang menyebabkan penempatan kembali Van. Saya pikir untuk 

saat ini, tampaknya tidak ada kesalahan di pihak Anda. "Bahkan jika, misalnya, kamu 
melakukan sesuatu di belakang." 」 

Maria menggelengkan kepalanya dan mengatakannya dengan tenang. Fumu, sepertinya dia 
curiga gerakan Black Cat Squad dalam pemberontakan Van. Mengapa dia tidak menuntut 
penjelasan untuk ini mungkin karena Kekaisaran juga melakukan operasi intelijen yang 
sama. Sama dengan Amidonia. Maria kemudian melanjutkan kata-katanya. 

『Tapi, Souma-dono. Ada sesuatu yang tidak saya mengerti. 』 「Tentang apa? 」 

『Mengapa Kerajaan menganeksasi seluruh Pangkat Bangsawan Amidonia? 』 「...... 」 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab Selanjutnya tentang bagaimana Kronik Manajemen Harem A Realis King! Sekarang ... 
Siapa GADIS ITU yang dimaksud Souma? Itu tidak lain adalah  drum roll : 

Sampai jumpa bab selanjutnya! Di situs Larvyde-san itu! 
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[1] Yurufuwa Wave: http://www.art-noise.sg/blog/hair-salon-singapore/yurufuwa-
waves/ Gaya Yurufuwa adalah gaya perm yang terbuat dari ikal yang sangat lembut dan 
ringan. Portmanteau dari ゆ る ゆ る(yuruyuru) dan ふ わ ふ わ(fuwafuwa). 

[2] Saya tidak menerjemahkan imouto. Atasi saja. [3] Maria mulai dengan "Hajimemashite", 
salam formal standar untuk bertemu dengan seseorang yang pertama kali Anda temui. 
Souma menjawab dengan "Doumo", yang sebagai salam agak santai. Karena itulah respons 
Maria. TRIVIA: Doumo, seperti halnya yoroshiku banyak digunakan dalam bahasa Jepang 
percakapan. Ini bisa digunakan untuk ucapan s , terima kasih, dan selamat tinggal. [4] 
Dengan kata lain: Merawat Penerus / Waris Jelas. Sama seperti Kim Ilsung 
mempersiapkandKim Jongil untuk menggantikannya. [5] Pangeran. "Bab XVII Tentang 
Kekejaman Dan Pengampunan, Dan Apakah Lebih Baik Dicintai Daripada Takut": "... 
Namun demikian seorang pangeran harus menginspirasi rasa takut sedemikian rupa 
sehingga, jika dia tidak memenangkan cinta, dia menghindari kebencian; karena dia dapat 
bertahan dengan sangat ditakuti sementara dia tidak dibenci, yang akan selalu selama dia 
menjauhkan diri dari properti warganya dan rakyatnya dan dari perempuan mereka ... " [6] 
Pangeran. "Bab VI: Mengenai Prinsipal Baru yang Diakuisisi oleh Senjata dan Kemampuan 
Sendiri" dan "Bab VII: Tentang Prinsipal Baru Yang Diakuisisi Baik Dengan Lengan Orang 
Lain Atau Dengan Nasib Baik": "... Karena itu, saya katakan, bahwa di seluruh kerajaan yang 
sama sekali baru, di mana ada pangeran baru, kesulitannya ditemukan dalam 
mempertahankannya, karena ada lebih banyak atau kurang kemampuan dalam dirinya 
yang telah memperoleh negara. Sekarang, karena fakta menjadi pangeran dari stasiun 
swasta mengandaikan kemampuan atau kekayaan, jelas bahwa satu atau dua hal ini akan 
mengurangi dalam beberapa tingkat kesulitan. Namun demikian, dia yang paling tidak 
mengandalkan keberuntungan adalah yang terkuat ... " dan: "Mereka yang semata-mata 
dengan nasib baik menjadi pangeran dari menjadi warga negara pribadi memiliki sedikit 
kesulitan dalam bangkit, tetapi banyak yang mempertahankannya; mereka tidak 
mengalami kesulitan dalam perjalanan, karena mereka terbang, tetapi mereka memiliki 
banyak ketika mereka mencapai puncak ... " [7] Sementara Kerajaan memusatkan 
Pasukannya, pangkat seorang duke itu melakukan desentralisasi. [8] Ingat, Inugami ini 
"yangMountain telah pindah" melaporkanpadadari bab sebelumnya? Itulah kode yang 
ditinggalkan Julius di kota. Politiksmembenci kekosongan kekuasaan. [9] Pangeran. "Bab 
25: Apa Keberuntungan Can Efek Dalam Negeri Manusia, Dan Cara Menahan Diar": "Jadi itu 
terjadi dengan keberuntungan, yang menunjukkan kekuatannya di mana keberanian belum 
siap untuk melawannya, dan ke sana dia mengubah kekuatannya di mana dia tahu bahwa 
penghalang dan pertahanan belum diangkat untuk membatasi dia." 
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Vol. 3 - 6.3 
Bab 6 -- Di mana aku memancing ikan air tawar dengan udang tetapi tertangkap seekor hiu 
C 2017/01/21larvyde Jika Anda bertanya mengapa saya tidak sadar, maka saya harus 
mengatakannya karena pandangan saya terlalu sempit. Mata Kucing Hitam dan Kerajaan 
Elfrieden hanya dilatih pada Vannes sendiri. 

Dengan kelegaan bagi rakyat Vannes dan sekitarnya sebagai pembenaran, kami 
mendapatkan kembali Vannes dengan cara yang tidak melanggar Deklarasi Kemanusiaan. 
Itu rencananya. Untuk memulainya, meskipun kami memperoleh dana besar dalam 
reparasi dalam perang terakhir, kami tidak percaya Amidonia di bawah manajemen Julius 
memiliki sarana untuk membayar. Menteri keuangan Amidonia entah bagaimana 
menghilang sebelum pertempuran, dan di sana keberadaannya masih belum diketahui 
sampai hari ini. Julius yang militer pertama dan orang-orang di sekitarnya mungkin tidak 
akan dapat memulihkan Amidonia seperti saat ini. 

Juga, karena kematian Gayus, pengalihan wewenang tidak dilakukan dengan benar, dan 
bahkan tanpa apa pun yang dilakukan oleh pihak kita, negara itu jelas-jelas mengalami 
masa-masa sulit. Para penguasa akan menjadikan Julius sasaran cemoohan mereka, dan 
orang-orang akan merasa tidak puas harus dikenai pajak untuk membayar reparasi. Jika 
mereka datang ke perang saudara, mereka tentu saja tidak akan mampu membayar ganti 
rugi. 

Karena itulah aku bertindak agar bisa mendapatkan kembali Vannes. Dengan cara ini, 
bahkan jika ternyata reparasi tidak dapat dibayarkan, kita masih bisa merasakan imbalan 
sebagai pemenang, meskipun sama sedap dipandangnya (karena adipati Carmine dan 
Vargas dibongkar, mereka akan cukup untuk hadiah domestik) . Mengenai permintaan 
warga Vannes, mereka sebenarnya bisa digunakan ketika Kekaisaran datang dan mendesak 
mereka untuk kembali. Kita bisa memilih penguasa sementara untuk Vannes dan 
mendorong mereka ke arah asimilasi dengan Elfrieden. 

Tetapi alasan kami menerima kembalinya mereka adalah untuk memungkinkan 
Kekaisaran mengambil posisi wasit. Jika kita menyalahgunakan celah dalam Deklarasi 
Kemanusiaan dan membuat mereka menerima pengambilalihan kita atas Vannes pada hari 
itu, kita akan memplester lumpur di muka Kekaisaran. Itulah sebabnya kami membiarkan 
Vannes dikembalikan untuk sementara waktu dan menjaga Kekaisaran tetap di jalan 
(membuat mereka terlihat bagus dalam prosesnya). Dengan cara ini, martabat Kekaisaran 
tidak akan terguncang begitu kita mendapatkan kembali Vannes nanti. 

Karena itu mata Kerajaan hanya dilatih pada Vannes, tetapi situasi yang tidak terduga 
terjadi di luarnya. Dikhawatirkan Tentara Kerajaan yang merebut kembali Vannes akan 
bertemu dengan Pasukan Kerajaan yang langsung menuju ke belakang ... tetapi pada 
akhirnya, Julius tidak pernah berhasil kembali ke Vannes. 

◇ ◇ ◇ 
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Ketika tentara Kerajaan, dipimpin oleh Julius untuk menekan pemberontakan rakyat, 
dibuat untuk kembali ke Vannes yang diduduki kembali, berita lebih lanjut muncul, banyak 
dari mereka. Pada saat yang sama Tentara Kerajaan Elfrieden memasuki Vannes, 
kerusuhan meletus di seluruh Kerajaan Wilayah Amidonia. 

Detailnya beragam. Ada warga yang menggulingkan tirani penguasa mereka, memecat raja 
mereka dan mengambil kendali kota. Ada bangsawan besar, tidak percaya pada 
kemampuan Julius, memberontak untuk menggantikannya. Ada para bangsawan yang 
berduka atas bagaimana Julius menekan orang-orang di barat laut, melindungi warga yang 
melarikan diri untuk menunjukkan perlawanan kepada Julius. Ada bangsawan dari faksi 
Roroa, mengangkat pasukan mereka dalam pemberontakan karena bagaimana Julius 
mengabaikan ide sang putri atas warisan takhta ... dan seterusnya. Alasannya beragam. 

Di antara mereka bahkan ada kota-kota yang melihat Siaran Kerajaan dijalankan oleh 
Kerajaan Elfrieden dan ingin dimasukkan ke dalam Kerajaan itu sendiri seperti Vannes. 
Yang aneh adalah bahwa meskipun alasannya beragam, semuanya terjadi pada saat yang 
sama seolah-olah sudah diputuskan sebelumnya. Tak lama kemudian, papan go yang 
merupakan Kerajaan Amidonia dipenuhi dengan potongan-potongan hitam pemberontak 
dan kulit putih yang menjadi Tentara Kehormatan Julius telah kehilangan Kebebasan 1 
mereka , menjadi blok mati. 

Tidak lagi bisa mengenal teman dari musuh, Tentara Kerajaan Julius, yang saat itu masih 
berada di Kerajaan, dilanda musuh di semua sisi (tentu saja, karena mereka berada di 
negara mereka sendiri). Sekarang mereka telah jatuh ke dalam situasi ini, mereka tidak 
dapat melawan Tentara Kerajaan atau menekan tentara pemberontak. Para desertir 
muncul dari antara Tentara Kerajaan karena mereka dikejar tanpa henti oleh pasukan 
pemberontak. Pada akhirnya, Pasukan Kerajaan telah tersebar dan Julius membawa 
sejumlah kecil pengiring untuk mencari perlindungan di Kekaisaran. 

Dengan demikian Amidonia untuk sementara waktu dihancurkan dan tanpa penguasa. Dari 
sudut pandang Kerajaan, kami bisa mendapatkan kembali Vannes dan melenyapkan negara 
yang bermusuhan. Meskipun tak terduga, situasi saat ini adalah segalanya yang kami 
harapkan dan kemudian beberapa. Saat ini , yaitu, sampai perpisahan berakhir segera 
setelah, tidak, itu berakhir segera setelah. 

Karena musuh Amidonia datang dan menyerbu. 

◇ ◇ ◇ 

Mereka yang pindah adalah Lunaria Kekaisaran Ortodoks Suci di utara dan 
Persemakmuran Torgis di selatan (Negara Mercenary of Zem di barat tidak melakukan 
kepura-puraan invasi karena netralitas permanen tetapi diyakini bahwa mereka memasok 
tentara bayaran ke kedua negara). 

Kekaisaran Ortodoks Suci Lunaria adalah tahta suci Gereja Ortodoks Lunaria yang 
menyembah dewi bulan Lunaria, sebuah negara teokratis yang Paus mengelola semua 
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urusan gereja dan negara. Gereja Ortodoks Lunaria, bersama dengan Iman Bunda Naga 
yang tinggal di Pegunungan Star Dragon, adalah dua agama besar di benua itu. Iman 
mereka menyerukan kebajikan, persaudaraan, dan kesabaran, tetapi ada di antara mereka 
yang beriman paling bersemangat yang memiliki ideologi penyangkalan agama lain. Itu 
mirip dengan Yudaisme, Kristen, atau Islam di Bumi (kebetulan, setelah mengadopsi 
kebebasan beragama, Elfrieden dapat diperlakukan sebagai negara politeistis). 

Lunaria Kekaisaran Ortodoks Suci, sehubungan dengan konflik saat ini, mengirim pasukan 
mereka ke perbatasan mereka dengan Amidonia di bawah alasan melindungi orang-orang 
percaya Ortodoks Lunaria di Amidonia, mengambil postur untuk melindungi para 
pengungsi dari Amidonia dan jika perlu, untuk berbaris ke Amidonia untuk 
menyelamatkan kata orang percaya. Namun, sehubungan dengan gerakan mereka sendiri, 
mereka lambat. Ini mungkin karena fakta bahwa Angkatan Bersenjata Kerajaan telah 
dikerahkan di sekitar Vannes dan mereka ingin menghindari konflik dengan kami. 

Pada saat ini, yang sudah melintasi perbatasan adalah Persemakmuran Torgis di selatan. 
Benua semakin dingin, semakin jauh ke selatan, dan di ujung paling selatan, 
Persemakmuran Torgis adalah tanah yang sangat dingin. Semenanjung paling selatan 
khususnya tertutup es dan salju selama setengah tahun, dengan angin yang bergejolak di 
atas kepala yang bahkan akan menyebabkan angin puyuh. Dikatakan bahwa bahkan 
Kekaisaran pada masa kejayaannya tidak dapat menyentuh sifat tak henti-hentinya. 
Tentara negara itu menunggangi makhluk mirip Yak yang hanya bisa hidup di negara itu, 
menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi di tanah dingin. 

Fakta bahwa Persemakmuran Torgis datang untuk menyerang negara dengan cepat 
menyebar ke seluruh Kerajaan. Principality saat ini tidak terkoordinasi dan mereka dapat 
mengambil apa pun yang mereka inginkan darinya. Jika Torgis pergi ke utara, Lunaria juga 
akan mulai bergerak sebelum mereka dapat melakukan respons. Jika itu terjadi maka 
Amidonia akan hancur dan terbelah. 

Untungnya, kemajuan Pasukan Persemakmuran Torgis mendapat perlawanan keras dari 
penguasa kota benteng selatan Nerva, veteran jenderal lama Hermann. Setelah sampai 
pada kesimpulan bahwa, alih-alih dipisahkan, mereka lebih suka meninggalkan negara itu 
sepenuhnya di tangan seseorang yang bisa mereka andalkan, orang-orang Kerajaan 
menarik ekspresi cerah Raja yang dipamerkan melalui Siaran Kerajaan. Mereka Raja muda 
yang berhasil memerintah Vannes tanpa masalah dan bahkan menunjuk Wanda, loyalis 
jenderal Kerajaan. 

... maksudnya, saya. Sebelum saya mengetahuinya, opini publik Amidonia telah berkumpul 
untuk meminta saya menggabungkan Amidonia dan menentang Torgis dan Lunaria. Dalam 
prosesnya, mereka yang menginginkan Amidonia independen (sebenarnya, mereka yang 
memulai pemberontakan untuk menggantikan Julius) dihilangkan oleh Mergerist. Fakta 
bahwa sang jenderal menghentikan orang-orang Torgian di Nerva, Hermann Bach dan 
mantan menteri keuangan Gatsby Colbert, setelah mendapatkan kepercayaan rakyat 
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dengan dukungannya melalui kesulitan ekonomi, telah ikut menandatangani dukungan 
mereka untuk Mergeris adalah hal yang besar. 

Dan dengan demikian petisi untuk merger yang datang dari seluruh Amidonia mencapai 
saya. ... hm, rasanya, bagaimana ini bisa terjadi !? Membandingkan plus dan minus dari 
mencaplok Amidonia, ternyata minusnya lebih besar. Poin plus adalah peningkatan 
populasi dan penguatan kekuatan nasional dalam jangka panjang. Amidonia kaya akan 
sumber daya mineral, memberikan pasokan mineral yang aman yang tidak tersedia untuk 
ditambang di Kerajaan. 

Poin minusnya adalah ketika kita akhirnya berhasil menyelesaikan krisis pangan di 
Kerajaan, kita harus berhadapan dengan krisis di Amidonia. Keputusan itu akan sulit 
karena kami hanya musuh sampai suatu hari. Bahwa perbatasan kita akan lebih panjang, di 
mana kita hanya pernah berbatasan dengan Koalisi Timur, Amidonia, dan sedikit 
Persemakmuran Torgis, kita kehilangan perbatasan Amidonia hanya untuk mendapatkan 
yang dengan Mercenary Zem dan Holy Orthodox Empire Lunaria (politik mendapat 
semakin sulit negara yang Anda miliki di perbatasan Anda). Juga, ada kehilangan 
pembayaran tahunan, meskipun kami tidak benar-benar mengandalkannya sejak awal. 

Melihat seperti itu, jelas bahwa ada lebih banyak kekurangan untuk menggabungkan 
Amidonia. Namun, kami tidak punya pilihan untuk mengatakan 'tidak' sekarang. Alasannya 
adalah karena alasan 'ada lebih banyak kekurangan untuk menggabungkan Amidonia' akan 
mengguncang alasan kami 'mencaplok Vannes ke negara itu karena permintaan rakyat 
Vannes'. Jika kami mengizinkan masuknya Vannes dan menyangkal yang lain, kami akan 
dibicarakan di belakang, "apa, jadi mereka hanya ingin mengambil tanah yang mereka 
inginkan." 

Juga, jika kita meninggalkan invasi Torgis dan Lunaria sendirian. Kami akhirnya akan 
berbatasan dengan mereka. Lebih jauh lagi, memerintah Amidonia yang didera kesulitan 
makanan sulit. Jika kedua negara gagal dalam manajemen mereka dan menyebabkan 
kelaparan atau perang internal di bekas wilayah Amidonia, para pengungsi akan mengalir 
ke negara kita. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk mengurus semuanya sejak awal. Ini 
akan sulit sekarang, tetapi jika kita mengambil pandangan jangka panjang, saya yakin kita 
bisa mendapatkan kembali ibukota. Sheesh. 

Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengizinkan penggabungan semua Amidonia ke 
dalam Kerajaan, dan mendeklarasikannya kepada kekuatan asing. Pada saat yang sama, 
kami memindahkan pasukan angkatan laut di bawah Excel yang ditempatkan di selatan 
Elfrieden di sepanjang perbatasan dengan Torgis, siap untuk menyerang kapan saja. Dari 
sudut pandang Persemakmuran, mereka akan cemas bahwa negara asal mereka akan 
diserang sementara tuan mereka keluar menyerang Nerva, dan segera mulai mundur. 
Mereka meninggalkan Amidonia seperti gelombang jatuh. 

Selanjutnya, Lunaria, yang telah menempatkan pasukan di sepanjang perbatasan, 
membatalkan persiapan perang mereka setelah melihat Amidonia bersatu. Mereka, tidak 
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seperti Torgis, tidak membuat langkah besar, dan dengan demikian kami tidak dapat 
membedakan banyak tentang apa yang mereka pikirkan, yang membingungkan. 

Tapi bagaimanapun, ini tentang rincian merger Amidonia sekarang. 

◇ ◇ ◇ 

Beberapa saat setelah penarikan pasukan Persemakmuran Torgis, saya kembali ke kastil 
Vannes untuk memutuskan bagaimana berurusan dengan Amidonia setelah merger. Hari 
ini, untuk mengakui jasa dari orang-orang yang membela melawan pasukan 
Persemakmuran Torgis, saya duduk di atas takhta di ruang audiensi. Karena masalah yang 
tiba-tiba, saya tidak membawa terlalu banyak personil, tetapi seperti biasa, Liscia dan 
Aisha berdiri di kedua sisi saya, dan Hakuya mengatur upacara sendiri. 

Hari ini, pujian diberikan kepada dua pria. Hermann Bach, yang membela Nerva dari 
pasukan penyerbu Persemakmuran Torgis, dan penandatanganan bersama dari penyatuan 
Amidonia yang retak, mantan menteri keuangan Gatsby Colbert (Gatsby jika saya 
memanggilnya dengan nama, tetapi karena dia adalah mantan menteri keuangan saya kira 
saya shuold memanggilnya Caulver). 

Hermann adalah seorang jenderal yang telah lama melayani dalam gaya Georg dan Owen, 
sementara Colbert adalah seorang pria berwajah tiga puluh yang berwawasan intelektual. 
Di belakang mereka, ada dua tumpukan besar sesuatu yang ditutupi oleh kafan, jadi saya 
tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya itu adalah hadiah untukku. Saya 
berkata kepada keduanya yang menunggu di karpet, "ini seremonial", dan pertama-tama 
berbicara kepada Caulver. 

"Tuan Colbert. Anda melakukannya dengan baik untuk menyatukan orang-orang Amidonia. 
Tanpa pengaruh Anda kebingungan itu akan berlangsung lama, dan orang-orang Amidonia 
akan jatuh ke dalam kesengsaraan yang lebih dalam. Izinkan saya mengucapkan terima 
kasih atas nama orang-orang " " Kata-kata Anda terlalu murah hati untuk saya " 

Colbert membungkuk dalam-dalam saat dia berkata begitu. Meskipun aku dengan acuh tak 
acuh berbicara tentang orang-orang Amidonia seolah-olah mereka milikku, tidak ada 
reaksi. Yah ... kurasa itu sudah diharapkan mengingat bagaimana dia ingin mendorong 
semuanya padaku. Caulver lalu berkata 

"Kebetulan, Yang Mulia. Ada sesuatu yang ingin saya tawarkan kepada Anda " 

Dia kemudian menemukan kafan itu di salah satu tumpukan besar. Apa yang keluar dari 
bawah adalah kumpulan dokumen yang bertumpuk seperti gunung. "Begitu," gumam 
Hakuya di samping sambil tersenyum masam. Saya tidak tahu apa yang dia "lihat" tetapi 
saya bertanya kepada Colbert. 

"Dan ini?" "Dokumen panggilan pendapatan Amidonia dan surat-surat yang berkaitan 
dengan hak istimewa. Mereka dulunya milik arsip Vannes tetapi karena takut kehilangan 
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mereka dalam api perang, saya membawanya pergi sebelum perang dimulai. Sekarang 
setelah perang berakhir, saya pikir saya harus mengembalikan mereka ke ibukota " 

Ah, sekarang dia menyebutkannya, ketika kami mengambil dokumen dari arsip Amidonia 
untuk jaminan, masing-masing dan setiap dokumen semacam itu dilaporkan hilang. Jadi 
untuk itulah senyum masam Hakuya. Itu harus menjadi beban dari bahunya untuknya. 

"Saya melihat. Ini memang hadiah yang luar biasa. Memerintah akan jauh lebih mudah. " " 
Aku merasa terhormat menerima pujian seperti itu. " " Namun, ini harus dikembalikan oleh 
tanganmu sendiri " " Eh? " 

Colbert sangat bodoh padaku yang menolak menerimanya. Humm, bisakah itu pulih sedikit 
dengan ini. Dengan seringai di bibirku, kataku 

"Mantan Menteri Keuangan dari Kerajaan Amidonia! Apakah Anda ingin bekerja di bawah 
saya! " " Y, ya! " 

Colbert menjawab hampir seluruhnya dengan refleks. Yosh, dia bisa bicara lagi. 

"Sangat baik. Maka saya akan mengembalikan Anda ke pos lama Anda di Amidonia. Mulai 
sekarang Anda akan menjadi Menteri Keuangan Elfrieden, berusaha mendukung keuangan 
di negara baru ini. " " B, tapi saya orang Amidonia ... akan baik-baik saja? " " Saya tidak 
keberatan. Untuk menggunakan siapa pun yang bisa digunakan, itulah cara Elfrieden 
sekarang. Kalau saya pilih-pilih soal asal atau kebangsaan, saya tidak akan pernah bisa 
merehabilitasi bangsa " 

Sebenarnya, saya ingin memiliki bakat semacam ini. Saya orang seni liberal jadi saya tidak 
terlalu pandai menghitung atau menilai keuangan (meskipun saya memiliki keunggulan 
atas orang tipikal di dunia ini). Saya akan melakukan apa saja untuk memiliki seseorang 
dengan kemampuan untuk menyusun anggaran belanja militer dalam Amidonia yang sama 
sekali tidak kaya dan masih tidak membawa negara itu ke keruntuhan ekonomi. Dengan 
Menteri Keuangan yang cakap untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, anggaran 
mungkin hanya memungkinkan untuk "kebijakan ini" atau "kebijakan itu" yang saya belum 
bisa terapkan sampai sekarang. Ya, mimpi itu melebar. 

"Menteri Keuangan Kerajaan Elfrieden, Colbert. Dokumen-dokumen ini akan menjadi alat 
bagi Anda untuk bekerja dengannya. Ambil kembali, dan bekerjalah demi wilayah 
Amidonia. " " Y ... ya! Saya akan melakukan apa yang Anda pesan! " 

Colbert bersujud lagi. Aku mengangguk, lalu berbalik ke Geneal Hermann berikutnya. 

"Lord Hermann, Anda juga telah berhasil mempertahankan diri melawan pasukan 
Persemakmuran Torgis. Tanpa usaha Anda, pasukan Persemakmuran akan melewati Nerva 
dan makan ke tanah Amidonia. Jika itu terjadi, bantuan dari negara kita tidak akan tepat 
waktu dan menyebabkan perselisihan yang lebih besar daripada yang kita miliki sekarang " 
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Meskipun berterima kasih seperti itu, ekspresi suram Hermann tidak melembut. 

"Tentara adalah pelindung rakyat. Kurangnya Tuhan hampir tidak penting. Yang ini hanya 
melakukan bagian yang ini " 

S, sangat kaku .... Dia seperti tipe pekerja pria yang setia pada pekerjaannya. Jika Owen 
adalah 'Gahaha-kakek' dia lebih seperti 'kakek keras kepala'. Humm, itu akan menjadi 
kesan yang lebih baik jika saya menganggapnya sebagai kakek Tsundere Jepang kuno. Mari 
kita terjemahkan secara mental kalimatnya menjadi, "Aku, ini tidak seperti aku melakukan 
ini untukmu, oke! Tidak dapat dihindari bahwa saya harus melindungi mereka karena tidak 
ada tuan! " 

Kemudian Hermann bangkit dan berdiri di depan tumpukan lainnya yang diselimuti kain 
kafan. 

"Yang ini juga ingin memberikan hadiah kepada Yang Mulia. Yang ini berharap Yang Mulia 
mengambilnya dan tidak keberatan memberikan sesuatu kembali " 

Kemudian Hermann mengambil kafan itu. Apa yang muncul dari bawah adalah tumpukan 
berisi kain dalam berbagai warna yang digulung seperti kue gulung. 

"Amidonia selatan adalah tanah untuk memelihara domba dan memintal wol halus. Ini 
adalah tenunan dari wol itu. Yang ini ingin memberimu ini dalam penawaran " " Ooh ... 
bisakah aku melihat lebih dekat " " Terserah Anda " 

Aku berdiri dan mendekati tumpukan kain dan menyentuh salah satunya dengan tanganku. 
Mm, terasa enak. Yang ini, apakah itu karpet? Saya tidak benar-benar mendapatkannya, 
tetapi entah bagaimana saya bisa mengatakan ini adalah barang bagus. 

"Hm? Karpet?" 

Karpet hadiah .... Entah kenapa aku merasa pernah mendengar situasi seperti ini 
sebelumnya. Jika saya ingat dengan benar, ada adegan seperti ini dalam sejarah Bumi ...!? 

"Katakan, Lord Hermann" "Ya?" "Kurasa tidak ada seorang gadis pun yang terbungkus 
karpet ini?" 

Saat saya mengatakan itu, wajah Hermann menegang. Eh, benarkah !? Kemudian, salah satu 
tekstil di tumpukan mulai menggeliat. Wah, apakah ada seorang pembunuh di sana. Tapi 
ketika tentara penjaga dan Aisha mulai mengeluarkan niat membunuh, 

"Oh, baiklah, baiklah. Itu seharusnya menjadi kejutan seumur hidup, mengapa kamu 
mencari tahu " 

Karpet menggeliat membuka gulungan dirinya dan seorang gadis usia sekolah tinggi keluar 
dari dalam. Mengenakan rambut panjangnya dalam dua bundel di sekitar lehernya, gadis 
berekor kembar itu memiliki wajah yang indah dan mata bundar yang imut dan besar. 
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Gadis itu, yang menyebut dirinya Roroa meletakkan tangan kanannya ke belakang leher 
dan kirinya di pinggangnya, dan memutar dirinya dalam pose seperti model. 

"Meskipun aku tidak dipanggil, aku tetap melompat  Tadaah  ♪ Ini Roroa ~!" 

"Ufun ♪", kata Roroa genit. Dia sedikit lebih pendek dari Liscia, dan karena lekuknya tidak 
terlalu menonjol, dia hanya tampak seperti gadis muda yang memaksa dirinya terlihat 
seperti orang dewasa. Ya, dia terlihat seperti binatang kecil yang melakukan ini, dan jika 
kamu bertanya apakah dia lucu, ya, benar. Ngomong-ngomong, Roroa, bukankah itu nama 
adik perempuan Julius !? Lalu ketika aku dikejutkan oleh situasi yang tiba-tiba, Roroa 
hmphed merajuk. 

"Whut? Kamu tidak bisa mengikuti suasana, Soma-han ? " " Soma-han !? " 

Wow, itu pertama kalinya ada yang memanggil saya -- han ... tunggu, ini bukan waktunya 
untuk itu. Eh, mengapa Gayus dan Julius adalah pria yang menakutkan dengan niat 
membunuh tetapi gadis ini ramah? Bukankah Royal House of Amidonia menaruh dendam 
pada Royal House of Elfrieden? Lalu, Roroa menepuk pundakku. 

"Tapi aku terkesan karena kamu bisa melihat keterkejutanku. Aku ada di sana selama 
sejam berturut-turut, kan? ... Ya, lebih panas dari yang saya kira " 

Nah, Anda terbungkus karpet wol .... 

"Jadi bagaimana kamu mencari tahu? Saya yakin saya tidak akan menemukan" 'Well, ada 
seorang wanita yang melakukan hal yang sama kembali dunia saya' 2 "Ugh, dia spoilered 
itu! Blunder ~ " " Selain itu, saya mendengar bahwa dia melakukannya dengan telanjang 
bulat "(* apocryphal) " Whut adalah kesepakatan dengan wanita itu. Dia cabul atau 
semacamnya? " " Yah, dia masih salah satu dari orang-orang hebat yang dikatakan telah 
mengubah sejarah sepanjang hidungnya ... "(* pendapat beragam) 

Sambil menatap Roroa memeluk dadanya yang sedikit jauh dari pandangan, aku menghela 
nafas. Bagaimanapun, Roroa mengenakan pakaian yang pantas. Jika dia tidak yakin saya 
tidak akan begitu cepat melanjutkan percakapan seperti ini. Lagi pula, dua istri masa depan 
saya melihat dari belakang saya. 

"Um, ... Roroa, bisakah aku memanggilmu Roroa? Kau putri muda Amidonia, kan? " " Ya. 
Yang indah, cerdas, air menetes batu-pengeboran bishoujo dari Amidonia, Roroa-chan , itu 
aku" 'Aaaah, sheeesh, saya tidak tahu mana yang harus saya balasan pertama ...' " 'balasan'? 
Saya ingin tahu 'postingan' apa yang Anda bicarakan dan di mana Anda ingin 

'mempostingnya' pada saya? ... memerah ♪ " " Anda seharusnya tidak mengatakan 
'memerah'! Juga, hentikan dengan lelucon kotor! " " Nae tidak bisa, kita baru saja bertemu, 
ya? Mari kita mulai sebagai pasangan? " " Pergi untuk tujuan segera! Kamu seharusnya 
mulai sebagai teman pertama! " " Kalian berdua ... bagaimana kamu rukun di pertemuan 
pertama " 
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Sementara saya bertukar olok-olok dengan Roroa, Liscia memandang dengan mata dingin. 
Baik! Untuk beberapa alasan, Roroa berguling dengan tawa. 

"Itu riposte yang bagus, Soma-han , riposte yang bagus ~" "Bagaimana kamu menerima ini 
dengan enteng. Apakah Anda benar-benar putri Amidonia? " " Ya. Saya kira saya harus 
memberikan salam yang tepat? " 

Dengan mengatakan itu, Roroa meluruskan ekspresinya dan membungkuk hormat. 

"Aku adalah putri Mantan Pangeran Gayus VIII Amidonia, Roroa Amidonia" 

Melihat tindakannya yang seperti itu, anehnya dia tampak seperti seorang putri sejati. 

"... dan apa yang ingin Pangeran Roroa datang ke tempat ini?" "Ah. Nah, tentang alasannya 
... " " Sudah menjatuhkan formalitas !? " " Tidak perlu dipikirkan hal itu, ya? Lagipula," 

Kemudian dengan senyum berseri-seri di wajahnya, Roroa menjatuhkan bom terbesar hari 
itu. 

"Aku datang untuk menawarkan Soma-han tanganku dalam pernikahan ♪" 

⇐ Sebelumnya | TOC | ⇒ selanjutnya 

TN: In Go, Liberty adalah kotak kosong yang bersebelahan dengan blok dengan warna yang 
sama. Ketika satu blok potongan telah kehilangan semua kebebasannya, mereka dihapus 
dari papan. ↩ TN: Untuk sedikit ironi, dia merujuk pada Cleopatra bersembunyi di karpet 
untuk melewati Ptolemy untuk melihat Gayus Julius ↩ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Vol. 3 - 6.4 
Bab 6 -- Di mana aku memancing ikan air tawar dengan udang tetapi tertangkap seekor hiu 
D 2017/02/15larvyde "Tunggu sebentar!" 

Ketika saya membeku setelah mendengar proposal pernikahan Roroa yang tiba-tiba, Liscia 
yang kebingungan berlari turun dan mendesak Roroa. 

"Kamu adalah putri Amidonia, benar! Apa yang kamu katakan! " " Apa maksudmu dengan 
apa? Sama seperti kamu, kakak " " Kak besar !? " 

Di sisi lain, Roroa masih merasa nyaman. 

"Kakak perempuan Liscia juga putri Elfrieden, ya? Alasan mengapa kamu menikah dengan 
Soma-han awalnya adalah memberinya kasus untuk memerintah Elfrieden, bukan? " " H, 
bagaimana kabarmu !? " " Dinnae dianggap meremehkan pedagang. Dan kemudian aku 
sama. Dengan menikahi saya, Soma-han keuntungan kasus untuk memerintah Amidonia. 
Dia agak mengurangi kemungkinan pemberontakan oleh orang-orang " " Yah ... ya, tetapi 
bahkan jika memang seperti itu pada awalnya, tapi aku sekarang benar-benar 
melakukannya untuk mendukung pemerintahan Soma. Ada perasaan saya untuknya juga. 
Bukan hanya karena memberinya kasus. Aku, Aisha, dan juga Juna, kita semua memilih 
untuk tetap oleh Soma sendiri! " 

Menjadi semacam orang yang mengaku begitu keras membuatku, yang mendengarkan dari 
samping, merasa malu. Namun, bahkan setelah mendengarkan pengumuman Liscia, Roroa 
berkata sambil tersenyum, 

"Ah---, tidak ada masalah kalau begitu. Saya suka Soma-han banyak diriku sendiri." 

itu mudah. 

"Dulu ketika aku berlindung di Nerva, aku melihat Siaran Kerajaan. Itu revolusioner, 
kataku, dan masih ada banyak kegunaan untuk itu. Kamu bisa menghasilkan uang 
tergantung pada bagaimana kamu menggunakannya. Mari kita lihat ... Kerajaan dan 
Kerajaan memiliki Penyelamat, ya? Di mana barang-barang berkualitas tertinggi yang 
mereka sajikan mendapat meterai persetujuan dari pemerintah? Itu sekaligus jaminan 
kualitas barang dan publisitas hanya untuk barang yang dijamin. Jadi bagaimana dengan 
sedikit waktu siaran Kerajaan untuk mempublikasikan barang-barang ini dengan biaya 
tertentu? Pedagang besar yang ingin mempublikasikan barang-barang mereka akan 
bersedia mengeluarkan banyak uang untuk itu, saya pikir. " " Ah, begitu. Anda ingin 
menayangkan iklan " 

Itu adalah titik buta. Saat ini Royal Broadcasts sedang menayangkan siaran publik. Saya 
belum terlalu memikirkan iklan sama sekali. Karena saya tidak berpikir bahwa ide untuk 
menjadi sponsor TV ada di dunia tanpa TV. Tapi seperti yang dikatakan Roroa, ada 
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pedagang seperti Pemasok yang melakukan perdagangan berdasarkan publisitas. Mereka 
akan rela berpisah dengan uang jika kami memberi mereka tempat untuk beriklan. 
Menggunakannya untuk biaya produksi program akan membantu meringankan 
pengeluaran nasional. 

Saat aku berpikir, Roroa menyeringai. 

"Soma-nan sepertinya kamu dapat membawa Elfrieden dan Amidonia bersama-sama ke 
era yang lebih makmur. Saya pikir akan ada banyak hal yang menyenangkan jika saya tetap 
bersama kamu. Saya selalu berpikir bahwa lebih baik menikahi seseorang yang 
menyenangkan. " " Roroa ... apakah Anda yakin Anda baik-baik saja dengan saya? " 

Aku menatap lurus ke mata Roroa. Ini adalah sesuatu yang harus saya tanyakan padanya. 

"Aku orang yang membunuh Gayus ... ayahmu" 

Udara membeku saat aku berkata begitu ... atau begitulah yang kurasakan. Namun tanpa 
diduga, satu-satunya yang tegang adalah orang-orang dari Kerajaan. Roroa hanya 
mengangkat bahu dengan tenang. 

"Jika kamu akan mengatakan itu, maka aku yang mengusir saudara. Saya menggunakan 
jaringan pedagang untuk menyebabkan banyak kerusuhan terjadi pada saat yang sama " 

Ah ... jadi kerusuhan serentak benar-benar rencana gadis ini. 

"Tentang Lord Faither, kamu tidak perlu tidur dengannya. Atau apakah kamu lebih suka 
seorang gadis yang melotot ke kamu mengatakan 'beraninya kamu membunuh faither 
saya!' " " Um, ini bukan tentang preferensi ... " 

Melihatku bingung, Roroa menghela nafas. 

"... yah, bukannya aku tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, dia masih faither saya. 
Tapi, dia juga akan membunuhmu juga, ya? Medan perang adalah tempat kamu membunuh 
atau terbunuh. Itu adalah sesuatu yang bisa dibantu lagi. Kamu juga dengan baik hati 
mengembalikan tubuhnya, jadi tidak ada lagi yang tersisa bagiku untuk mengatakan " " ... " 
" Yah ... itu hanya menunjukkan seberapa banyak kita makan bersama sehingga aku hanya 
merasakan sebanyak ini. " 

Roroa berkata dengan pandangan yang agak kesepian. 

"Tuan Faither dan saudara begitu terobsesi dengan balas dendam kepada Kerajaan, mereka 
bisa melihat kenyataan. Amidonia adalah negara miskin. Kami memiliki tambang, tetapi 
hanya itu yang kami miliki. Kami juga tidak cukup makanan. Orang-orang yang membuat 
orang menderita adalah kaum Royal atau rakyat Elfrieden, tetapi kelaparan dan 
kemiskinan. Yang benar-benar kita butuhkan adalah pekerjaan dan makanan. Kami, yaitu 
saya, Colbert, dan para pejabat, dengan susah payah berusaha mengumpulkan uang, tetapi 
Lord Faither menempatkan mereka ke dalam pengeluaran tentara segera " " ... " "Kami 
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berhasil mengurangi jumlah orang yang kelaparan, gadis-gadis menjual diri, anak-anak 
yang harus dikirim. Menyulut kebencian bagi Kerajaan untuk menekan perbedaan 
pendapat yang sehat. Suatu hari nanti akan gagal. Tapi meski begitu ... Lord Faither tidak 
pernah meminjamkan kami telinga. Aku ingin tahu kapan itu dimulai ... kapan aku berhenti 
menganggapnya sebagai keluarga ... " " Roroa ... " 

Roroa menggelengkan kepalanya, menyatukan dirinya, dan tersenyum. 

"Keluargaku sudah tua, Hermann dan 'kakak laki-laki' Colbert, dan juga para paman dan 
bibi yang tinggal di kota. Yang saya ingin lindungi isnae keluarga hanya terhubung dengan 
saya dengan darah, tetapi yang penting bagi saya " 

Dia ingin melindungi bukan hanya keluarga yang terhubung dengan darah, tetapi yang 
penting baginya. Kembali ketika kita menegosiasikan pengaturan pasca-perang, Julius 
mengusir Roroa, berpikir dia akan menjadi lawan politik. Dan sekarang, Roroa juga 
meninggalkan Julius. Seharusnya sudah genap, tapi entah bagaimana, aku merasa lebih 
berbakti kepada Roroa. Mungkin ... tidak seperti Julius, Roroa memahami pentingnya 
keluarga. 

"Satu hal lagi. Pemberontakan di barat laut Amidonia tempo hari, menyebabkan Julius 
untuk menindak, apakah itu juga hasutan Anda? " " Aku tidak akan pernah melakukan hal 
seperti itu! " 

Untuk pertama kalinya sejak Roroa ada di sini, dia marah. 

"Sebenarnya, saya membuatnya supaya pemberontakan terjadi pada saat yang sama untuk 
menghindari itu. Membawa saudara lelaki yang tidak bergerak sehingga dia dinnae 
menindas massa " " Jadi pemberontakan di barat laut terjadi dengan sendirinya? " " Itu juga 
salah. Dilihat dari lokasinya, apa yang dekat dengan barat laut tempat kejadiannya? Apakah 
ada orang yang bertingkah aneh? " "! Lunaria Kekaisaran Ortodoks Suci! " 

Lunaria Kekaisaran Ortodoks Suci berada di timur laut Amidonia, dan mereka mengirim 
pasukan ke perbatasan untuk menjaga orang-orang percaya mereka di dalam Amidonia. 
Roroa membuat ekspresi kesal dan mengangguk. 

"Urusan agama melampaui batas. Karena begitu dekat dengan Kekaisaran Ortodoks Suci, 
daerah itu memiliki banyak orang percaya Lunar. Kerajaan Ortodoks mungkin menghasut 
orang-orang percaya dengan perintah kepausan. Mereka berani mengirim pasukan dan 
menyebutnya melindungi orang-orang percaya. " " Tapi barat laut bukan tanah yang 
makmur, kan? Apa yang akan diperoleh Kekaisaran Ortodoks darinya sehingga 
menyebabkan pemberontakan di sana? " " Ke mana mereka menginginkan tanah isnae, 
tetapi orang-orang, orang percaya. Orang-orang percaya sejati, tidak peduli seberapa besar 
penderitaan mereka, akan meninggalkan kait dari Tahta Suci. Masalah dan kesulitan adalah 
cobaan dari para dewa. Karena itu negara tidak pernah harus memikirkan kesejahteraan 
rakyat. Mereka mendapat dukungan selama mereka menjalankan ritual. Itulah sebabnya 
negara ini lebih bahagia, semakin banyak orang percaya yang mereka miliki. " "Tidak ada 
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yang cukup sebagai merepotkan seperti itu, ya ... berbicara yang, Anda terdengar seperti 
Anda benar-benar tidak suka Gereja penduduk Bulan, Roroa" "Aku dinnae peduli Gereja itu 
sendiri. Yang saya benci adalah bajingan yang menggunakan agama untuk politik, mengisi 
kantong mereka sendiri sambil menyebabkan penderitaan. " 

Hmm, saya kira mencampurkan agama dengan politik memang menimbulkan masalah, 
tidak peduli di dunia mana Anda berada. Anda menggunakan sesuatu yang seharusnya 
menyembuhkan hati orang sebagai pembenaran untuk melakukan apa yang Anda inginkan. 
Penafsiran dogma diserahkan pada kekuatan yang ada, mengutuk orang dengan nama 
dewa karena menjadi bidat, karena tidak menganut keyakinan yang sama seperti diri 
mereka sendiri. Sungguh, tidak ada yang terlalu merepotkan. 

"Aku lebih suka menghindari hubungannya dengan semua itu jika aku bisa" "Tapi kamu 
tidak bisa melakukan itu, ya? Negara itu akhirnya akan menghubungi Anda " " Kenapa !? 
Aku bukan orang yang beriman. " " Karena negara itu membenci pegunungan Star Dragon 
dan Grand Chaos Empire " 

Pegunungan Star Dragon jelas. Ini adalah (de facto) negara naga cerdas, dan kepercayaan 
Ibu Naga yang menghuninya adalah salah satu dari dua agama besar benua bersama 
dengan Gereja Lunaria (meskipun tidak diketahui apa yang mereka yakini dalam Wilayah 
Raja Iblis) . Itulah sebabnya Gereja Ortodoks jelas akan membenci pegunungan Star Dragon 
Mountain, menjadi pusat kepercayaan Ibu Naga. 

"Kamu ken bahwa Permaisuri Maria disebut 'Gadis Suci', ya? Warga yang diselamatkan 
oleh kebijakan pertolongannya memanggilnya sendiri. Di Gereja Lunaria, hak untuk 
menamai Orang Suci dan Maidens adalah milik Paus. Gereja Lunaria sebenarnya memiliki 
seseorang yang mereka sebut Holy Maiden. Itulah sebabnya bagi Kekaisaran Ortodoks, 
Lady Maria adalah seseorang yang menodai gelar Holy Maiden. " " Karena orang-orang 
yang memanggilnya begitu, Lady Maria tidak melakukan kesalahan, kan? " "Mereka dinnae 
peduli. Negara yang religius mencari karisma di atas segalanya. Ini sedikit demi 
kehormatan mereka bagi Perawan Suci untuk muncul begitu saja. Itulah sebabnya setelah 
menyerap Amidonia dan memperluas kekuatan Anda, Anda tidak dapat mengharapkan 
Kekaisaran Ortodoks untuk meninggalkan Anda sendirian. Mereka akan mencoba 
menyelidiki Anda di suatu tempat. Mereka bahkan mungkin menampar gelar Santo pada 
kamu dan menyeret kamu dalam pertarungan mereka dengan Kekaisaran. " 

Uwaa ... menakutkan sekali seberapa mungkin itu. Aliansi rahasia dengan Kekaisaran, 
dengan itu menjadi rahasia dan semuanya, tidak dapat dipublikasikan ke negara lain (pada 
kenyataannya, karena itu akan menjadi masalah jika pernah ditemukan, biro intelijen 
kedua negara bekerja sepanjang waktu untuk menjaganya agar tetap di bawah 
membungkus). Saya telah melihat bagaimana Gereja menstabilkan pengaruh mereka 
sendiri dengan memberikan kekuatan yang menjadi posisi spiritual, kembali ke dalam 
sejarah Bumi. Mereka mungkin bisa mulai memanggil kami Kekaisaran Elfriedenian Suci 
dan mengatur kami untuk memimpin perang melawan Kekaisaran. 
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Namun demikian, tidak mudah untuk hanya memusuhi mereka. Masalah dengan agama 
adalah bahwa bahkan ketika Anda menghancurkan markas mereka dan membunuh para 
pemimpin mereka, orang-orang percaya mereka akan tetap ada. Semakin Anda menekan 
orang-orang percaya, semakin bersatu mereka menjadi, dan para pemimpin yang Anda 
bunuh akan dihormati sebagai martir. Selain itu, sebagian besar orang percaya ini adalah 
warga negara biasa. Akan menjadi genosida singkat untuk memberantas semua orang 
percaya. Saya tidak bisa bergabung atau memusuhi mereka. Serius, sakit sekali. 

Meringis kembali dari bayangan buruk, bahuku dibelai oleh Roroa, yang mengganti topik 
pembicaraan. 

"Yah, mari kita tinggalkan masalah tentang Kekaisaran Ortodoks untuk saat ini. Apa yang 
harus kamu putuskan sekarang adalah tentang pernikahan kita " " Uuuh ... " " Soma-han ... 
Apakah kamu menginginkan aku, atau kamu tidak? " 

Pertanyaan langsung. Sepasang mata bundar besar menatap lurus ke arah saya, tampak 
seperti anak anjing dari "Apa yang harus dilakukan, Aif ○ l?" 1 . Nah, karena Anda bertanya 
seperti itu, maka jawabannya sudah jelas. 

"Saya lakukan" 

Ada terlalu banyak manfaat untuk menikahinya, aku sangat ingin menjangkau dan 
meraihnya. Pertama, menikahi Roroa akan memperkuat legitimasi merger Amidonia. 
Kedua, dia menarik dari sudut pandang personel. Dia memiliki pandangan ke depan 
ekonomi untuk datang dengan sumber pendapatan dalam iklan, dan secara mandiri 
membangun jaringan dagang. Itu juga baik bahwa dia memahami trik yang digunakan 
bangsawan, yang merupakan sesuatu yang saya dan Hakuya abaikan. Baik dia dan Colbert 
adalah orang-orang berbakat yang ingin saya miliki dengan cara apa pun. 

Selain itu, saya memiliki kesan yang baik tentang cara berpikir Roroa. Semangat pedagang 
pusat kota, atau lebih tepatnya, cara itu bahkan ketika dia seorang realis yang berteriak 
"Dunia, itu uang!" Dia masih sadar akan tugas dan kemanusiaan. Uang yang ia hasilkan 
untuk rakyat, ia gunakan untuk kepentingan rakyat, meskipun itu tidak membuahkan hasil 
berkat tindakan Gayus. Dia punya nyali untuk bertengkar dengan saudara laki-lakinya 
sendiri untuk orang-orang yang dia sayangi. Terlebih lagi, tidak ada yang mengeluh tentang 
memiliki gadis cantik yang ingin menikahi saya. Jika ada masalah ... itulah yang akan 
dipikirkan Liscia. Bagaimanapun, dia adalah putri dari negara musuh yang sudah lama. 

"Bagaimana menurutmu, Liscia?" "Jika Soma berpikir dia perlu, maka aku baik-baik saja 
dengannya" 

Kata Liscia, terus terang. Saya tidak bisa melihat perasaan sakit di wajahnya. Apa yang aneh 
adalah bahwa dia sedikit jengkel seakan berkata, "mencari apa itu?" 

"Dia juga terlihat seperti gadis yang cakap. Saya pikir dia memiliki apa yang diperlukan 
untuk diterima sebagai Ratu Permaisuri. Jika Soma akan mengelola hak waris nanti, maka 
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tidak ada lagi yang bisa kukatakan. " " Liscia ... terima kasih. " " Tentu saja, kau masih akan 
menjaga kita semua, kan? " " Tentu saja. " 

Sungguh ... gadis yang baik. Saya sangat senang memiliki Liscia sebagai ... tunangan saya. 
Roroa kemudian menyela dengan suasana hati yang agak baik. 

"Ah, maaf sudah menerobos masuk ke duniamu yang manis untuk dua, tapi kamu harus 
khawatir di depan itu. Saya dinnae peduli tentang mahkota " " Benarkah? " " Ya. ... sebagai 
balasannya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, Sayang. " 

Sayang ? ... yah, baiklah. Roroa lalu menatapku dengan mata terbalik dan wajah seperti 
anak kecil yang memohon sesuatu. 

"Sesuatu yang kamu inginkan?" "Kamu lihat, aku selalu menginginkan perusahaan sendiri." 
"Perusahaan?" "Ya. Anda tahu, Sayang, saya ingin melihat seberapa besar saya dapat 
mengubah negara dengan uang yang saya hasilkan untuk diri saya sendiri. Kebijakan Anda 
memiliki pandangan jauh ke depan, tetapi mereka tidak dapat memenuhi anggaran setiap 
saat, bukan? Anda akan kesulitan menghabiskan uang tresuri untuk risiko tinggi atau hal-
hal yang tampaknya tidak berguna, ya? " " Yah ... Anda tidak salah. " 

Sekarang setelah otoritas saya semakin kuat, saya dapat dengan mudah menetapkan 
anggaran untuk hal-hal yang saya dapat jelaskan dengan mudah, seperti pembangunan 
jalan untuk meningkatkan sirkulasi barang, atau membangun kota baru, tetapi di sisi lain, 
sulit untuk anggaran untuk hal-hal yang pengaruhnya tidak dapat dilihat dengan segera 
atau yang tampaknya tidak berarti. Seperti misalnya, pendanaan untuk penelitian khusus. 
Para ahli dapat memahami "Kita tidak bisa dibiarkan di tempat kedua," tetapi orang yang 
bukan ahli sepertinya tidak akan mengerti. 

"Jadi, jika kamu memiliki ukuran yang kamu ingin ambil dan dinnae memiliki anggaran 
untuk, kamu dapat berbicara dengan saya. Saya akan mendukung Anda dengan uang yang 
saya dapatkan dari perusahaan. " " Itu ... meyakinkan, tetapi apakah Anda yakin? Untuk 
seorang Permaisuri yang melakukan pekerjaan pedagang, kamu akan terlihat seolah-olah 
kamu tidak memiliki wewenang untuk orang-orang. " " Aku sudah memikirkannya juga. 
Saya akan bekerja di belakang layar, dan meninggalkan bagian depan untuk ... mari kita 
lihat ... pemilik Toko Rusa Perak di Vannes yang saya kenal, Sebastian " 

Sebastian dari Silver Stag Shop 2 ... ah, yang dikunjungi Juna dan Tomoe. Nama itu 
meninggalkan kesan pada saya, seperti, bukankah itu terdengar seperti kepala pelayan? 
Maka itu berarti 'klien tipe racoon kecil yang sangat lucu' yang dia bicarakan adalah Roroa. 
Yah, dia memang tampak seperti pedagang setengah baya yang andal dan baik. Dia akan 
memiliki apa yang diperlukan untuk mewakili sebuah perusahaan. 

"Um ... kalau aku boleh bicara sebagai seseorang yang dipercayakan dengan 
perbendaharaan." 

Colbert memotong dengan ekspresi sulit di wajahnya. 
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"Apa yang salah?" "Jika kamu memiliki uang sebanyak itu, aku lebih suka memilikinya di 
kas, tapi ..." 

Ah ya Saya mengerti apa yang dikatakan Colbert. Kerajaan berada di ambang kebangkrutan 
sampai baru-baru ini juga. 

"" Tapi aku menolak! "" "Kenapa kalian berdua tiba-tiba sinkron !?" "Tidak apa-apa. Itu 
adalah sesuatu yang akan saya hasilkan dengan keterampilan saya sendiri. " " Akan jauh 
lebih mudah untuk urusan dalam negeri jika kita memiliki anggaran untuk itu juga. " " Tapi 
Yang Mulia ... " " Sekarang, aku akan membuang-buang itu seperti Tuhan Ayah tahu. Inilah 
yang kamu sebut pembagian kerja. Saya akan menghasilkan, dan kamu akan menabung. 
Maka semuanya akan baik-baik saja. " 

◇ ◇ ◇ 

Pengaturan kemudian dari Raja Soma mengadopsi kebijakan luar biasa, Roroa memberikan 
dukungan keuangan karena geli, dan Colbert menasihatinya untuk menentangnya, kini 
telah ditetapkan. Mereka berdua mendukung Raja Soma dalam urusan keuangan, tetapi 
karena perbedaan dalam status mereka, mereka masing-masing akan disebut Arsonist 
Roroa dan Extinguisher Colbert. 

◇ ◇ ◇ 

Kemudian Roroa merayap ke arahku dan merangkul tanganku. 

"Dan kemudian ketika seorang anak dilahirkan untuk Darling dan aku, mereka akan 
melanjutkan untuk menggantikan perusahaan. Karena mereka anak saya, mereka mungkin 
tidak akan tertarik pada mahkota. " 

Ya, tentu saja, seorang anak yang lahir dari "Saya ingin hidup dalam damai" saya dan "Saya 
benci hal-hal yang membosankan" Roroa dan membawa kepribadian kita tidak ingin 
menjadi seorang Raja, apalagi harus banyak pekerjaan. ... ngomong-ngomong, saya kira 
satu-satunya yang mau mewarisi tahta adalah "Saya akan melakukan tugas saya" mungkin 
anak-anak Liscia? "Musselbrain? Bisakah kamu memakannya? "Aisha dan juga" Ufufu "Juna 
akan seperti" Lebih baik bisa bergerak bebas, "dan berharap menjadi ratu samping. 

... Apakah ini akan menjadi perang warisan? Orang-orang berkelahi karena mereka tidak 
ingin mewarisi? Saya harus memastikan Liscia bekerja keras dan melahirkan pengganti 
dengan rasa tanggung jawab yang baik jika saya harus menghindari ini. Padahal, jika aku 
bertanya langsung padanya, dia akan marah padaku dan berkata "jangan bertingkah 
seperti itu masalah orang lain !!" 

"Sebastian punya anak perempuan sendiri belum lama ini, jika kita punya anak laki-laki 
maka kita bisa membuatnya menikah dengan keluarga itu, tetapi jika kita punya anak 
perempuan, yah, mari kita pikirkan nanti" "Kamu bergerak terlalu cepat! Sebenarnya, 
bisakah kamu melepaskan Soma !? " 
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Liscia mencoba mencongkelnya dengan bingung, tetapi Roroa menggunakan tubuhku 
sebagai perisai dan menempel padaku bergantian di antara tangan kiri dan kananku. 

"Ah, jangan jadi kakak yang pelit. Kamu semua mesra sayang dengan Darling selama ini, ya? 
Biarkan saya mendapat giliran bonus ini " " Kami belum! Kami sangat sibuk sehingga kami 
tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu! " " Sungguh kakak? Mungkinkah kamu diam ... 
" " Ya, aku ' diam '! Punya masalah !? " 

Ketika Liscia mengatakan itu dengan panik, Roroa berbalik ke arahku dengan mata yang 
dingin. 

"Sayang ... itu ..." "Tidak, tunggu ... (kenapa sekarang aku yang disalahkan !?)" "Itu benar! 
Hal ini terjadi karena Soma tidak akan mengurus hal-hal baik " 'Nah, itu, umm ... (Mereka 
bekerja sama !? Apakah ini yang !? Munculnya musuh bersama !?)' "Um ... Aku, eh ... ingin 
Anda untuk mengurus saya benar juga" 'Ugu ... ( Et tu, Aisha !?)' (Ufufu) "Hah !? ... (D, apa 
aku baru saja merasakan tangan seseorang yang tidak ada di pundakku sekarang !!?) " 

Dalam sekejap mata, saya terbungkus suasana hati yang gaduh dari empat tunangan (?) 
Saya. Keringat dingin menetes tak terbendung dariku, dan para pengikut menyaksikan 
dengan pasrah dengan senyum masam. 

Beberapa hari kemudian, Kerajaan Amidonia bergabung ke Kerajaan Elfrieden, menjadi 
negara baru, Kerajaan Inggris Elfrieden dan Amidonia, atau Kerajaan Friedonia singkatnya. 
Sejak sekitar waktu ini saya datang untuk disebut Raja Besar yang memperluas wilayah 
dalam waktu kurang dari setahun, atau Raja Besar Friedonia. Saya tidak berpikir terlalu 
sayang pada judul "Great King" ini, itu memberi saya kesan cumi-cumi atau isopoda atau 
sesuatu ... aaaaalso ... 

Karena saya mengambil putri Amidonia, Roroa sebagai istri saya, ada desas-desus bahwa 
"Raja Soma menjadi lebih kuat (wilayah bertambah) setiap kali dia mendapatkan istri 
baru" atau "Dia seorang lecher yang bahkan menggulingkan negara musuh karena dia 
menginginkan sang putri (Roroa). "Sheesh, bagaimana hasilnya seperti ini ... 

◇ ◇ ◇ 

Satu hal mengarah ke yang lain dan dengan demikian sampai pada konferensi tingkat atas 
antara Lady Maria dan saya mengenai Siaran Kerajaan. Saya baru saja selesai menjelaskan 
kepadanya bagaimana merger Amidonia muncul. 

"... Dan itulah yang terjadi" [Itu benar-benar ... tidak ... pffft] 

Pada perangkat penerima, Lady Maria menutupi mulutnya dan bahunya bergetar. 
Kedengarannya seperti itu menggelitik tulangnya yang lucu. Tetap saja, karena itu secara 
resmi merupakan situs konferensi, dia menahan diri (dan dia terlihat lucu melakukan itu 
juga). Meski aku pikir akan lebih baik jika dia tertawa terbahak-bahak. 
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[Fufufu ... Tuan Soma, Anda tentu bisa menenangkan pikiran] "Ya. Sepertinya saya 
menangkap ikan hiu ketika saya memancing ikan air tawar dengan udang " [Merawat ikan 
yang Anda tangkap dengan benar, oke] " Saya benar-benar tidak bisa melepaskan mereka 
sekarang, bukan? 

Maria terus tertawa sedikit lebih lama, tetapi kemudian kembali terlihat serius. 

[Sekarang, tentang manuver-manuver Kekaisaran Ortodoks Lunaria ...] "Menurut Roroa, 
mereka tidak suka kalau kamu telah mengambil nama Holy Maiden" [Itu benar. Mereka 
meminta berkali-kali agar saya tidak menyebut diri saya Holy Maiden ... memprotes, 
sebenarnya. Tapi meski begitu, aku bukan orang yang menyebut diriku seperti itu, jadi 
tidak ada yang bisa kulakukan] "Akan aneh jika kamu mengatakan pada orang-orang untuk 
tidak memanggilmu Holy Maiden, setelah semua. ... dalam hal ini, Kekaisaran akan terus 
menjadi bahaya laten Kekaisaran Ortodoks. Mereka mungkin mencoba melakukan kontak 
dengan saya seperti yang dikatakan Roroa " [Lord Soma, tidakkah Anda berpikir Anda ... 
membuang otoritas Kekaisaran Ortodoks?] 

Dia mencoba menyelidiki saya dengan pertanyaan itu, jadi saya menjawab dengan 
menggelengkan kepala. 

"Tolong jangan bercanda tentang itu. Saya mencoba untuk memimpin dunia ke era baru di 
sini, lepaskan saya theocracies " 

Saya tidak membutuhkan Girolamo Savonarola di negara saya. Lady Maria tampaknya 
diyakinkan oleh penolakan saya yang jelas. 

[Kekaisaran juga menganggap Kekaisaran Ortodoks sebagai sakit kepala besar. Ada banyak 
orang percaya Lunar di Kekaisaran, juga, sehingga Deklarasi Kemanusiaan tidak memiliki 
kekuatan terhadap kelompok agama. Bahkan, aku khawatir mereka mungkin 
memanfaatkan celah yang ditunjukkan Lord Soma.] 

Sesuatu seperti, kelompok-kelompok agama di negara itu yang mendeklarasikan 
kemerdekaan. Begitu penganut agama berkumpul, mereka akan sulit untuk diberantas. 
Mereka lebih cenderung meledak semakin mereka ditekan. Satu-satunya cara baginya 
untuk menangani mereka adalah dengan mengumpulkan mereka yang merencanakan 
kemerdekaan sebelum mereka dapat membentuk kelompok, atau mungkin membuang 
Deklarasi Kemanusiaan dan segera menyerang dan menghancurkan Kekaisaran Ortodoks. 

"Akankah Kekaisaran masih tidak meninggalkan kepemimpinannya dalam Deklarasi 
Kemanusiaan?" [Tidak. Kemanusiaan tidak mampu untuk tidak berdiri bersama pada saat 
seperti ini. Perlu ada flagwaver untuk itu, dan tugas jatuh ke tangan Kekaisaran. Kekaisaran 
Ortodoks juga harus memahami hal itu. Jika manusia berperang satu sama lain dan para 
Iblis datang dan menghancurkan kita, maka semuanya akan sia-sia. Saya yakin mereka 
tidak akan melakukan apa-apa pada saat ini.] "... Saya ingin tahu tentang itu." 
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Saya tidak berpikir itu masalah yang bisa Anda lihat dengan optimisme semacam itu. 
Semakin kacau waktu, semakin banyak agama yang menunjukkan nilai sebenarnya. 
Alasannya adalah hati orang-orang yang ingin 'diselamatkan'. Keputusasaan yang 
disebabkan oleh masyarakat dan waktu mendorong orang menuju agama. Saat ini, dengan 
ancaman Wilayah Raja Iblis, beberapa orang sudah menganggap ini sebagai akhir zaman. 
Jika keputusasaan ini dibiarkan merajalela, itu akan menjadi makanan bagi Kekaisaran 
Ortodoks, yang menyebabkan mereka mendapatkan kekuatan luar biasa. 

Untuk menghindari itu ... kita perlu menunjukkan kepada orang-orang secercah harapan. 
Kita perlu membuat orang percaya bahwa dunia tidak akan hancur, bahwa besok akan 
datang tidak peduli apa pun, dan bahwa masa depan yang akan datang akan menjadi 
sesuatu yang lebih besar daripada hari ini. Untuk itu ... 

"Lady Maria" [Ya] "Selama Anda, Grand Chaos Empire, mendukung cita-cita kemanusiaan 
menjadi satu, maka kita, Kerajaan Friedonia akan berjalan bersama Anda." 

Kekaisaran ... Maria, adalah sinar harapan bagi umat manusia. Sementara itu, Kerajaan akan 
terus memajukan kemajuan zaman. Agar umat manusia tidak kehilangan harapan. Agar 
kita bangkit sendiri tanpa harus berpegang teguh pada yang ilahi bahkan dalam 
keputusasaan. 

"Saya percaya bahwa jika kita saling melindungi, kita dapat menangani apa pun yang 
mungkin terjadi." [Ya. Saya berharap, jika saya bisa, sumpah ini akan berlanjut untuk 
selamanya] 

Jika seseorang terus memandang ke arah ideal, seseorang akan tersandung pada batu 
dengan kakinya. Tetapi jika seseorang hanya melihat ke bawah pada realitas, ia akan 
kehilangan pandangan tentang jalan menuju tujuan seseorang. Itu sebabnya kami berjalan 
bersama. 

Kami berdua saling memandang wajah melalui layar dan tersenyum. 

◇ ◇ ◇ 

«Kursus Idiom Klasik Elfrieden» 

[Untuk menangkap hiu sambil memancing ikan laut dengan udang] ... pepatah. Berarti 
menangkap hiu dengan banyak yang tidak terancam 3sebagian orang mencoba 
menggunakan udang murah untuk menangkap ikan laut yang berharga. Menunjukkan 
kekecewaan karena memiliki sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika seseorang mencoba 
mengeluarkan usaha yang paling sedikit untuk hasil terbesar. Lebih jauh lagi, karena 
bahkan hiu yang tidak jahat memiliki sirip hiu yang berharga, itu juga menunjukkan fakta 
bahwa ada sesuatu yang baik yang muncul bersamaan dengan kekecewaan. Idiom serupa 
di Bumi adalah "Jangan menghitung ayam sebelum menetas" untuk yang pertama, dan 
"Permata dalam kotoran" untuk yang terakhir. Raja Soma mengucapkan kalimat ini karena 
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kecewa bahwa ia harus menggabungkan seluruh tanah miskin Amidonia ketika ia hanya 
ingin mencaplok Vannes (dan untuk yang terakhir, sirip ikan hiu pastilah Putri Roroa). 

TN: Ini hari pemilihan dan saya akhirnya punya waktu untuk menyelesaikan ini! 
Permintaan maaf karena hilang selama ini. Lucunya, salah satu kandidat di daerah saya 
adalah gubernur petahana yang dituntut karena penistaan karena mengatakan apa yang 
dikatakan Roroa dan Maria dalam bab ini: bahwa lawan politik menggunakan agama untuk 
menjatuhkannya dan melanjutkan agenda mereka sendiri. Ini hanya membuktikan 
maksudnya IMHO. 

⇐ Sebelumnya | TOC | Berikutnya ⇒ 

TN: Serangkaian iklan dari Aiful corp. menampilkan orang ini di sini ↩ TN: Yukkuri 
memiliki "Toko Rusa Perak", tapi saya suka dengan daya tarik alliterative yang 
ditambahkan. ↩ TN: Maaf, tapi kupikir mimic doppleganger sialan itu menular padaku. ↩ 
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Vol. 3 - Character List 
Daftar Karakter Utama: Pada Kesimpulan Arc Ketiga 

【United Kingdom of Elfrieden dan Amidonia (atau 『Friedonia Raya 』untuk pendek) 】 

《Protagonis 》 

・Souma Kazuya 

Orang Jepang modern, berusia 19 tahun. Sebelum memasuki universitas, ia dipanggil ke 
dunia lain sebagai pahlawan, tetapi dengan pernyataan resmi Raja Albert sebelumnya ia 
menjadi Raja Elfrieden. Setelah dia membangun kembali kingdomm, dia ingin melepaskan 
tahta; Namun, ia membuat kembali tekadnya untuk memerintah negara setelah Perang 
Amidonia. Setelah aneksasi Amidonia, ia dipuji sebagai 『Raja Agung Friedonia 』[1] . Dia 

memegang kekuatan 【Living Poltergeist 】. 【Living Poltergeist 】 ...... Kemampuan untuk 

memanipulasi beberapa objek sesuka hati dengan mereplikasi kesadaran ke dalamnya. 
Dimungkinkan untuk melakukan operasi yang lebih rumit jika objek yang memanipulasi 
adalah dalam bentuk makhluk hidup (seperti boneka humanoid). 

《Pahlawan 》 

・Liscia Elfrieden 

Seorang gadis yang terlihat bagus dalam gaya rambut kuncir pirang platinum, 18 tahun. 
Tunangan tentatif Souma. Putri Raja Albert sebelumnya. Seorang Putri dengan 
kecenderungan militer yang bahkan memegang gelar perwira Tentara Kerajaan. Calon 
Permaisuri Ratu Souma yang pertama, cintai Souma, dan telah bertekad untuk 
mendukungnya. Mengadakan persahabatan [2] dengan sesama tunangan Aisha dan Juna, 
tetapi sering kali memilikikompetisi cintaBERMAIN dengan Roroa yang serakah. 

・Aisha Utgard [3] 

Gadis berkulit gelap dengan rambut perak dan telinga lancip. Usia tidak diketahui 
(penampilannya sekitar 19 tahun). Memiliki sebuah kekuatan militer yang luar biasa 
sebagai seorang prajurit dari elf gelap yang berada di 『Hutan Allah-Lindung 』. Dia telah 

diberi judul 『Dame dari Angin Timur 』, sebagai kepala Raja Guard, tapi karena dia juga 

Kedua Permaisuri, ia disebut sebagai 『Dame-Ratu Angin Timur 』[4] bukan . Bahkan 

setelah dia menjadi kandidat Permaisuri Ratu Kedua, dia terus melindungi Souma. 

・Juna Dohma Gadis berambut biru yang disebut keturunan Lorelei. 19 tahun. Dia memiliki 

suara yang tidak mengkhianati penampilannya yang cantik. Memegang pangkat perwira 
yang ditugaskan di Angkatan Laut, tetapi setelah pembubaran dan reorganisasi angkatan 
laut, dia memegang tugasnya di ibukota. Sementara dia adalah 『Prima Lorelei 』yang 

mendukung program hiburan Royal Voice Broadcast Souma, di masa depan dia adalah 
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Consort Royal Souma yang sementara. Di antara anggota itu dia memegang posisi sebagai 
seorang yang memerintah. 

・Roroa Amidonia 17 tahun. Putri bangsa musuh Amidonia, tetapi demi warga negara 

Amidonia dan negara itu, ia mengganggu dirinya sendiri sebagai Permaisuri Ratu Ketiga 
Souma. Dia memiliki naluri bisnis yang unik, yang dia gunakan untuk secara finansial 
mendukung pemerintahan Souma. Dia tidak tertarik pada politik, tetapi dia ingin 
menjadiSouma Yang PertamaRatu yang disukai, dan dia punya cukup bermainkompetisi 
dengan Liscia. 

《Bawahan 》 

・Tomoe Inui Seorang gadis bertelinga serigala dari Suku Faewolf, 11 tahun. Setelah 

melarikan diri dari kota asalnya dari invasi Tentara Dewa Setan, ia tinggal di Elfrieden 
sebagai pengungsi, tetapi Souma menemukan kemampuan 『MakhlukRaksasaPercakapan

』yang dia miliki, yang mengantarnya ke posisi sebagai mantan putri angkat Raja dan Ratu 

(saudara tiri Liscia). Dia memberikan bantuannya dalam pendirian Transport Rhinosaurus 
dan Korps Pongos. 

・Hakuya Kwonmin 

Seorang pria muda yang mengenakan pakaian hitam. [5] Seorang genius yang bisa 
melafalkan hukum, dan mempelajari banyak pengetahuan dari astronomi di atas hingga 
geologi di bawah ini. Seorang jenius dalam intrik politik dan diplomasi yang mendukung 
Souma sebagai perdana menteri. Sejak berlakunya aliansi rahasia dengan Grand Chaos 
Empire, dia melakukan kontak berkala dengan Sister Jenderal Jeanne dari Empire. Selain 
bertukar informasi, mereka juga berbagi keluhan tentang tuan masing-masing. [6] 

・Poncho Ishidzuka Pannacotta Pria gemuk yang gemar makan kuliner. Memiliki 

pengalaman mencoba makanan di seluruh dunia, yang ia gunakan untuk mendukung 
Souma. Dia telah menganugerahkan gelar 『Ishidzuka 』, yang berarti 「The One yang 

Terus-menerus Cari Makanan 」. Karena aturannya dalam menyelesaikan masalah 

kekurangan pangan, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. 
Sebagai hasil dari pemecahan kekurangan makanan pada Elfrieden dan Amidonia, ia dipuja 
seperti dewa makanan oleh orang-orang dari kedua negara. 

・Ludwin Arcus Itu tampanikemenkomandan Kerajaan Royal Guard Knights Elfrieden. Dia 

diakui sebagai komandan tertinggi Angkatan Pertahanan Friedonia di masa depan, tetapi 
saat ini dia masih mempelajari perannya. Dia sangat dipercaya oleh bawahannya. 

・Halberd Magna Seorang perwira muda yang berafiliasi dengan Royal Amy. 20 tahun. 

Seorang mantan perwira Tentara Kerajaan, tetapi Souma menariknya bersama teman masa 
kecilnya, si penyihir Kaede, sebagai bawahannya. Dia memegang keberanian dan 
kecakapan yang luar biasa, tetapi memiliki sedikit kelemahan di otak. Karena ia hampir 
seusia dengan Souma, ia diizinkan untuk memperlakukan Souma sebagai teman. 
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・Kaede Foxia Penyihir Bumi yang berafiliasi dengan Tentara Kerajaan. Seorang gadis 

bertelinga rubah berusia 19 tahun dari Suku Faefox. Teman masa kecil Halberd. Souma 
menemukan bakat penglihatannya yang strategis yang dapat melihat sifat sebenarnya dari 
berbagai hal, dan karenanya ia ditunjuk sebagai perwira strategis Ludwin di Royal Guard 
Knights. Dia memiliki nada bicara yang malu-malu, tetapi ketika dia berbicara dengan 
Halberd, dia memiliki nada yang mendominasi. [7] 

・Marcus Mantan Perdana Menteri selama pemerintahan mantan Raja Albert. Kanselir saat 

ini [8] . Setengah-peri dalam masa hidupnya. Dia mengerti arti raja sebelumnya yang 
menyerahkan mahkota kepada Souma dan mendukungnya meskipun dia baru saja 
diangkat ke atas tahta. Karena Hakuya telah membedakan dirinya, Marcus menyerahkan 
kursi Perdana Menteri kepadanya, dan kemudian menjadi veteran latar belakang yang 
mengelola perselingkuhan umum di dalam kastil sebagai kanselir. 

・Excel Walter Panglima Tertinggi FDF saat ini, mantan Laksamana Angkatan Laut 

Kerajaan Elfrieden. Dia dariNaga AirMizuchiSuku [9] yang memiliki keturunan bajak laut. 
Penampilannya adalah seorang wanita berusia pertengahan dua puluhan yang memungkiri 
kenyataan bahwa dia telah hidup lebih dari lima ratus tahun. Dia adalah seorang wanita 
besi yang tidak hanya mencoba-coba armada perang tetapi juga dalam politik. Ibu mertua 
Castor. 

・Castor Valgas A dragonewt atau setengah dragonfolk. Mantan Angkatan Udara Marshal, 

dia memberontak tetapi dikalahkan oleh Souma. Saat ini ia berada di bawah tahanan Excel. 

・Carla Valgas Putri kastor. Dia adalah seorang naga yang terlihat seperti berusia 18 tahun. 

Ibunya adalah anak perempuan Excel, jadi dia adalah cucu perempuan Excel. Dia 
dikalahkan oleh Souma ketika dia memberontak dengan ayahnya, saat ini dia bekerja di 
bilik pembantu sebagai budak Souma. Dia sudah mengakui kelayakan Souma, tapi dia 
benar-benar berharap Serina berhenti "menggodanya". 

・Serina Pembantu utama korps pelayan wanita. Dia terlihat berusia 20 tahun tetapi dia 

sebenarnya adalah pembantu SS [10] dengan usia yang tidak diketahui. Sebagai pelayan 
yang bekerja di bawah Liscia, dia benar-benar mampu, tetapi dia memiliki kebiasaan buruk 
"menggoda" gadis-gadis manis (bukan karena niat buruk, tetapi karena dia suka membujuk 
rasa malu mereka). Saat ini, dia telah menandai Carla sebagai favoritnya. 

・Gatsby Colbert Mantan Menteri Keuangan Pangeran Amidonia, tetapi ia menjadi 

punggawa Souma bersama dengan Roroa. Menteri Keuangan Kerajaan Friedonia yang baru. 
Karena dia memegang posisi pendamping Souma dan Roroa yang tidak pernah terdengar, 
dia dipercayakan dengan tali dompet. Bekerja sebagai manajer lagu putri di waktu 
luangnya. 

《Terkait Siaran Suara Kerajaan 》 
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・Chris Tachyon Si cantik setengah elf yang bekerja sebagai penyiar program berita Siaran 

Suara Kerajaan. 

・Nanna Kamidzuki Seorang gadis buas yang energik yang berasal dari Nine Headed 

Dragon Archipellago. [11] A LoreleiPutri Song yang bisa menyanyikan lagu-lagu keren 
dengan terampil. 

・Pamyu Carol Seorang gadis muda. Seorang putri lagu yang bertanggung jawab atas lagu-

lagu lucu. Dia terlihat seperti gadis usia sekolah dasar, tapi dia sudah dewasa. 

・Komari Colda Klasik yang naif dan sederhana perempuan cantikbishoujodari ras 

manusia. Mengadakan menyanyi suara berkembang yang bisa diharapkan di masa depan 
pasca『Juna Dohma 』era. 

・Margarita Wanda Seorang wanita manusia yang menjadi 『Penyanyi 』 dari posisi 

sebelumnya sebagai jenderal di Amidonia Dukedom. Dengan keberaniannya marah pada 
tentara yang tidak akan kalah dari laki-laki, dia adalah pilar dari show-biz Friedonia yang 
baru lahir. 

・OrpheusSong KnightGrup『YAIBA 』 Rekan dari idola wanita 『LoreleiPutri Song』, 

Tiga-anggota idola pria 『OrpheusSong Knight』Grup. Komposisi anggota adalah mantan 

Ksatria Angkatan Darat Amidonia, Ax Steiner, the beastfolk Kotetsu Bry, dan saudara laki-
laki Pamyu dari pemuda, Kukri Carol. 

《Lainnya 》 

・Kagetora Orang bertopeng harimau hitam yang tidak dikenal. Pemimpin Pasukan 

Operasi Intelijen Khusus 『Kucing Hitam 』 di bawah kendali langsung Souma. Dia 

mendukung kerajaan dari bayang-bayang dengan tindakan terselubungnya. Identitas 
aslinya tidak diketahui. Anda mengerti, capisce? 

・Albert Elfrieden mantan raja Kerajaan Elfrieden. Ayah Liscia. Tidak berani menolak 

tekanan Grand Chaos Empire padanya, dia melakukan Pahlawan Pemanggilan dan menjadi 
orang yang bertanggung jawab untuk memanggil Souma ke dunia ini. Dia tidak memiliki 
poin baik atau buruk, seorang raja yang biasa-biasa saja, tetapi dia memperhatikan apa 
yang bisa dicapai Souma dan turun tahtanya ke Souma. 

【Grand Chaos Empire 】 ・Maria Euphoria Permaisuri Kekaisaran Kekacauan Besar. Dia 

populer dari kebijakannya untuk membantu yang lemah yang membuatnya disebut sebagai 
Ma Gadis Suci Kekaisaran 』. Memiliki aliansi rahasia dengan Souma yang memerintah 

Kerajaan Friedonia. Dia terlihat seperti gadis lugu yang manis tapi sepertinya dia memiliki 
sisi jorok dalam kehidupan pribadinya. 

・Jeanne Euphoria Imouto Maria, tetapi pada saat yang sama nomor dua Kekaisaran 

sebagai jenderal tertinggi yang memimpin pasukan. Dibandingkan dengan saudara 
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perempuannya yang memimpin kecenderungan idealis, dia lebih realistis, dan menjadi 
seseorang yang mendukung adiknya di bawahnya. Dia sering bertukar keluhan dengan 
Hakuya Kwonmin yang berada di posisi yang sama dengannya. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Kamu tahu apa? Saya harus mod-in stat Souma dan bermain CK2 sebagai karakter 
Elfrieden (saya pikir Souma Midas Touched, tetapi haruskah Hakuya menerima 
Webweaver Elusive atau Grey Eminence? Atau saya hanya menampar mereka berdua dan 
menjadikannya super punggawa). Saya perlu mengaktifkan selir sehingga Souma bisa 
menikahi 4 wanita. 

[1]大王 Atau Raja Tinggi, atau Raja Para Raja, atau Basileus hingga ke basileoon, atau 

Shahanshah atau Maharajadiraja. Bagi mereka yang penasaran, penguasa Jepang Kuno 
menata dirinya sebagai 大 和 大王 Raja Agung Yamato [2] Meminjam dari persahabatan 

Prancis, dari Spanyol camarada, dari cámara ("kamar tidur"), dari kamera Latin ("ruang"). 
Secara harfiah "seseorang dengan siapa seseorang berbagi kamar tidur seseorang". Karena 
mereka akan 'berbagi bedromm malu' IFYWIM. Saya suka etimologi. [3] Bagi mereka yang 
lemah dalam Mitologi Norse: Utgard adalah versi Anglikan dari, Útgarðar (arti harfiah: 
"Outyards"), mengepung benteng Jotunn. Ini dianggap sebagai salah satu dari tiga dunia 
abadi, dua lainnya adalah Midgard dan Asgard. Dalam makna simbolis, Utgard mewakili 
tanah orang-orang barbar, misalnya orang-orang yang jauh dari jantung peradaban, dan 
(tidak atau) alam liar, apakah dari alam, atau tubuh atau keadaan mental, yang melayani 
deskripsi elf tentang ras yang sebelumnya menolak dunia luar. Aisha berarti: "Dia yang 
hidup" atau "kewanitaan", yang merupakan nama populer di dunia Arab, juga merupakan 
ironi karena Aisha tidak memiliki sifat kewanitaan. [4] Yang pertama adalah 東風 侍, 

sedangkan yang kedua adalah 東風 侍 妃. 侍 = berarti, seseorang yang melayani, seorang 

pelayan, seorang samurai. Sedangkan 妃 berarti Ratu / Selir. Fakta yang menyenangkan, 

dalam bahasa Prancis Queen of Cards disebut sebagai Dame. Dame de cœur, Dame de 
carreau, Dame de trèfle, Dame de pique. Sebenarnya aku ingin menyebutnya sebagai Dame-
Reine, tapi kemudian itu akan menjadi terlalu aneh ... [5] Ingat bahwa pakaian hitam juga 
memiliki makna kiasan sebagai: seseorang yang mendukung di belakang layar, penarik tali, 
tangan panggung. [6] Hakuya> 
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Vol. 3 - Epilog 1 
Arc Pascaperang Epilog Di Tengah Salju... A 

Dunia ini memiliki delapan hari dalam satu minggu. Lalu, ada empat minggu dalam sebulan, 
jadi setiap bulan punya 32 hari. Karena ada dua belas bulan dalam setahun, satu tahun 
akan memiliki 384 hari. Bulan kesembilan hingga bulan kesebelas adalah musim gugur dan 
bulan kedua belas hingga bulan kedua adalah musim dingin, sama seperti di Jepang. Hari 
ini adalah hari ketiga puluh satu dari bulan kedua belas. Di kalender Bumi itu akan 
disebutOomisokaMalam tahun baru[1] , tetapi di almanak dunia ini, itu hanya hari terakhir 
tahun ini. 

Di negara ini, itu normal untuk diam-diam merayakan Tahun Baru dan Tahun Baru dengan 
keluarga seseorang, jadi, kecuali Imam yang mengatur ritual Tahun Baru, Kastil biasanya 
tidak akan sesibuk itu (karena akhir tahun pemerintah adalah pada hari pertama bulan 
keempat [2] ), tetapi saat ini ada keributan di aula jamuan Istana Parnam. 

「Aisha, bawa set itu ke kanan. 」(Liscia) 「Roger, Prin- ...... Liscia-dono. 」(Aisha) 

Mengikuti instruksi Liscia, dengan "humph", Aisha mengangkat set panggung yang 
membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya dan membawanya di pundaknya. 
Ngomong-ngomong, karena mereka telah menjadi calon calon Ratu Permaisuri, Aisha 
datang untuk memanggil Liscia sebagai 『Liscia-dono 』. Meski begitu, terkadang Aisha 

menyelinap dan memanggil putrinya. 

「Carla, Hal. Tolong antrekan dua pilar penyangga di sini. 」(Souma) 「Terserah Anda. 

Menguasai. 」(Carla) 「Benar oh, benar oh ... Huh. 」(Tombak) 

Sama seperti apa yang telah saya perintahkan, Carla dan Kapten Assault dari EDF [3] , 
Halberd, memperbaiki benda-benda pilar marmer (palsu) Parthenon di lantai. Setelah itu, 
bersama dengan Liscia, saya mengeluarkan cetak biru di tangan saya sambil segera 
memberikan instruksi kepada bawahan (& tunangan). 

「Bukan hanya EDF, bahkan menempatkan ratu masa depan untuk pekerjaan fisik terlalu 

mengejutkan. 」(Ludwin) 「Ini tidak akan terpikirkan di negara lain, nodesu. Selain itu, 

Hal, lakukan pekerjaanmu dengan cepat nodesu! 」(Kaede) 「Saya! 」(Tombak) 

Di belakang kami adalah Komandan Ksatria Pengawal Kerajaan yang menjaga tempat itu, 
Ludwin, dan ajudannya, Kaede-chan. Aku berbalik untuk melihat mereka dan melambaikan 
tangan. [4] 

「Oh well, Aisha sendiri mengatakan bahwa dia ingin membantu. Juga, itu adalah fakta 

bahwa tidak ada seorang pun di kastil ini yang lebih kuat dari Aisha. 」(Souma) 
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Jika ada derek dalam ruangan, itu akan lebih mudah, tetapi hal semacam itu tidak ada di 
sini, jadi kita hanya bisa mengandalkan kekuatan otot murni. Jadi tidak ada alasan untuk 
membiarkan kekuatan fisik Aisha dibiarkan tidak digunakan. Liscia, yang berdiri di 
sampingku, mendesah. 

「Ya ampun ...... Jika Anda mengatakan ini jauh sebelumnya, maka kita tidak harus berakhir 

dengan jadwal seketat ini ...... 」(Liscia) 「Mau bagaimana lagi. Karena ide itu muncul di 

pikiran saya hanya satu minggu yang lalu. 」(Souma) 「Sungguh menakjubkan bahwa 

semua orang segera memutuskan 『Ayo lakukan! 』Untuk ide itu. 」(Liscia) 

Nah baru-baru ini, rasanya rem sudah rusak. Dengan pengakuan Roroa dan Colbert, 
keuangannya telah meningkat dan "orang yang berkenalan dengan orang-orang dari 
koneksi Ludwin" juga mulai menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya (saya 
akan memberi tahu Anda tentang orang itu nanti pada kesempatan yang berbeda) [5] . 
Mungkin karena penerapan berbagai kebijakan baru, warga Friedonia sendiri juga 
memiliki kecenderungan untuk lebih suka hal-hal misterius yang tidak konvensional, 
sepertinya mereka dipenuhi dengan roh-roh yang ingin tahu. Itu adalah roh seperti 
seniman Jepang, atau lebih tepatnya: 「Jika Anda melakukan sesuatu yang ekstrem, bahkan 

jika itu tidak berguna, itu adalah seni 」-jenis perasaan. [6] 

Karena itu, satu minggu yang lalu, ketika itu muncul di benak saya dan saya dengan santai 
membuat komentar tentang itu, 

『Oh itu mengingatkan saya, ini sudah di akhir tahun. Jika ini akhir tahun, maka itu akan 

menjadi 「Lomba menyanyi Merah Putih 」[7] , kan? 』 

...... Bukan berarti aku ingin itu dilakukan. Awalnya, Roroa, yang kebetulan mendengarnya, 
menjawab, 「* menjilat * . Ini berbau laba. 」, [8] jadi saya akhirnya menjelaskan 

kepadanya tentang 『lomba menyanyi Merah Putih 』. Anehnya, Juna-san juga tertarik 

pada pembicaraan, 「Kami juga ingin menunjukkan kemampuan kami yang sebenarnya 」, 

bahkanLoreleisPutri SongPamyu dan Nanna, dan jendral yang berubah menjadi penyanyi, 
Margarita, juga menunjukkan banyak minat di dalamnya, dan sebelum aku menyadarinya, 
itu telah menjadi situasi di mana aku tidak bisa hanya mengatakan, ope Tidak. Tidak ada! 
」 

Ketika saya menyadari itu, yang songstresses dari Singing Café 『Lorelei 』(sudah berubah 

menjadi agen bakat [9] ), peserta 『Singing Program Contest 』diadakan di Van, dan 

banyak lainnya sudah berkumpul, dan lingkup perencanaan menjadi sangat besar. Karena 
itu sudah merupakan program macet dari sana, persiapan untuk itu maju dengan 
pendekatan ad hoc. Nah, dengan cara ini semua orang melakukan sesuatu untuk 
menyelesaikannya, jadi itu menyenangkan, seperti festival budaya sekolah, tetapi karena 
itu, pekerjaannya tidak berkurang, kan .... 
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Di antara masalah adalah bagian 『Putih 』 dari kontes menyanyi Putih dan Merah. Mulai 

dari Juna-san, Tim Merah (penyanyi wanita) sangat glamor dan kental dengan gaya, tetapi 
penyanyi pria itu memiliki kesan yang tipis. Karena mereka kebanyakan penyanyi country, 
lagu-lagu yang mereka nyanyikan sebagian besar hanya lagu-lagu rakyat dunia ini. 
Bayangkan jika dalam kontes menyanyi Merah Putih, tidak ada seorang pun dari Johnny 
[10] , hanya penyanyi Enka [11] ...... Lalu, tidak akan ada pesona untuk itu, kan? Untuk 
alasan itu, Idola laki-laki, yang agak suam-suam kuku dibandingkan dengan 『LoreleisPutri 

Song』 Sampai sekarang, 『Anak yatimKsatria Lagu』[12] , akan berpartisipasi dalam 

pertempuran skala besar. 

「Sekarang, Song Knights, berkumpul! 」(Souma) 「「 「IyaOU ! [13]」」 」 

Ketika saya memanggil, tiga pemuda, yang berdiri di samping, berkumpul. Di antara 
mereka adalah seorang pria berumur dua puluh tahun berambut perak tinggi yang 
memberi hormat saat melapor. 

「Unit Song Knight 「YAIBA 』, hadir di pos! 」(Kapak) 

Dia adalah manusia dari Van dan pemimpin unit Song Knight ini 『YAIBA 』, Ax Steiner 

[14] . Dia seorang yang sangat mengesankanpria tampanikemen, tapi mungkin karena dia 
punya cara bicara yang formal (ciri umum orang-orang Amidonia) sehingga rasanya seperti 
fitur tampan yang sia-sia. Mendengar sapaan Ax, seorang pria muda berambut harimau 
yang tampak sembrono, yang tampak seumuran denganku, membuat senyum masam. 

「Ya ampun, Pemimpin, tidak baik terlalu formal. Ya setuju, kan Kukri-cchi? [15]」

(Kotetsu) 「Saya pikir pidato Anda terlalu informal, Kotetsu-kun. 」(Kukri) 

Pria muda yang tampak sembrono itu adalah Kotetsu Bry [16] dari ras beastfolk macan, 
dan, sementara kita berbicara tentang hal itu,anak laki-laki yang tampanbishounen(?), 
Yang terlihat seperti siswa sekolah menengah tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, 
adalah Kukri Carol. Anda mungkin telah menyadarinya dari nama keluarganya, tetapi Kukri 
adalah saudara kembar dari Putri Song Pamyu Carol. Untuk setiap penampilan, dia adalah 
shota di antara anggota unit, namun, dia adalah yang tertua di antara ketiganya. Seperti 
yang diharapkan, perlombaan pemuda menakutkan. [17] 

Ketiga orang ini adalah anggota unit idola Kerajaan Friedonia pertama 『YAIBA 』. Nama 

unit berasal dari fakta bahwa ketiganya telah menggunakan nama seperti senjata, jadi saya 
segera memutuskan nama itu, plus kami tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan 
waktu untuk nama itu. Karena nama Hal juga mirip senjata, aku berpikir untuk 
mengubahnya menjadi anggota, tetapi orang itu sendiri dengan tegas menolak. Saya diberi 
tahu oleh Kaede-chan, 「Hal sudah cukup bersuara, tetapi ia bernada tuli nanodesuyo. 」

Saya bertepuk tangan. 

「YAIBA akan melakukan gladi resik segera setelah set selesai. 」(Souma) 「Ya! Akankah 

itu baik-baik saja jika kita adalah orang yang melakukannya terlebih dahulu !? 」(Kapak) 
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「Karena saya ingin menguji kekuatan panggung terlebih dahulu, kali ini, satu-satunya 

peserta yang terdiri dari beberapa orang yang akan bernyanyi sambil menari akan menjadi 
kalian bertiga. Jika panggung bisa menangani kalian bertiga, maka itu akan baik-baik saja 
untuk digunakan oleh yang lain. 」(Souma) 「Ya! Saya akan patuh! 」(Kapak) 

Seperti biasa, Ax menjawab dengan sangat formal, dan kemudian dia menuju panggung 
yang lengkap, dua lainnya mengikutinya sambil tertawa tegang. 

「Aduh, mengapa pemimpin kita sangat kaku seperti itu? 」(Kotetsu) 「Mungkin dia 

gugup? Atau mungkin itu kepribadiannya sejak awal? 」(Kukri) 「Hei kalian! Tajam! 」

(Margareta) 「「Hii ! 」」(Kotetsu) (Kukri) 

Tiba-tiba berteriak ketika mereka berjalan jorok, punggung mereka tersentak dengan 
menggigil. Ketika mereka dengan takut-takut berbalik, mereka bisa melihat Margarita yang 
berwajah muram dengan gaun merah menyala. ...... Penampilannya cantik, tetapi dengan 
gaun itu, dampaknya telah meningkat tiga kali lipat. Hanya dengan menjadi merah. [18] 

「Kalian adalah wajah Friedonia! Luruskan punggung Anda dengan indah! 」(Margareta) 

「「Y-ya! 」」(Kotetsu) (Kukri) 「Jika Anda mengerti, maka pergilah! Waktu ganda! 」

(Margareta) 「「K-kita akan patuh! 」」(Kotetsu) (Kukri) 

Margarita adalah seseorang yang menjadi jenderal di masyarakat Amidonia yang 
didominasi pria. Jadi dengan penampilannya yang mengancam, keduanya akhirnya 
membalas dengan gaya seperti Ax dan berlari menuju panggung. Itu seperti seorang 
instruktur latihan yang bekerja dengan anggota baru. Sementara aku memikirkan ini, 
Margarita memperhatikan keberadaanku. 

「Y-Yang Mulia. Saya minta maaf karena membuat Anda melihat acara yang memalukan 

ini. 」(Margareta) 「Ah, saya tidak keberatan. Karena mereka adalah grup dengan 

kepribadian yang kuat, itu sangat membantu karena Anda mengelola mereka. Namun ...... 
Itu adalah penampilan yang luar biasa. 」(Souma) 「Ini ...... Aku menyelinap keluar dari 

sesi pas. 」(Margareta) 「Keluar? 」(Souma) 「Oh, ini dia. Kamu tidak bisa lari di tengah 

sesi pas, kamu tahu Mar-chan? 」(Roroa) 「P-Tuan Putri !? 」(Margareta) 

Margarita berteriak seperti jeritan ketika dia berbalik dan melihat Roroa bergegas ke 
arahnya dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Lalu dia dengan lembut menempel 
di tanganku. 

「Sayang. Saya juga telah melakukan yang terbaik. Pujilah aku, pujilah aku! 」(Roroa) 

Dia meletakkan pipinya di dekat bahuku dan menggosoknya sambil mengucapkan kata-
kata itu. Rasanya kurang lebih seperti aksi hewan muda kecil ...... tapi bagus itu lucu, kan? 
Sebenarnya, tanpa kerja sama keuangan Roro, proyek ini tidak akan bisa dilakukan. Saya 
kemudian menepuk kepala Roroa. 
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Job Kerja bagus. Uumm, kamu sangat membantu. Terima kasih, Roroa. 」(Souma) 「

Mufufu ~」(Roroa) 「Anda telah menerima kata terima kasih, jadi Anda harus cukup puas, 

bukan? Karena kita berada di tengah-tengah pekerjaan, silakan pindah. 」(Liscia) 

Liscia mengambil kerah Roroa dan kemudian merenggutnya dariku, seolah-olah dia 
memindahkan anak kucing main-main yang menghalangi. Roroa juga mengikuti suasana 

hati dan menjawab, 「Nyan ♪ 」. [19] 

「Saya tahu tentang itu. Mar-chan, ikuti aku. Kami masih di tengah sesi pemasangan. 」

(Roroa) 「Dengan sesi pas, maksudmu gaun merah itu? 」(Souma) 

Ketika saya bertanya, Roroa tertawa dengan berani. 

「Mufufu ~ Tunggu saja. Yang asli akan mencabut nyali Anda. 」(Roroa) 「Saya keberatan 

Putri! Tolong, tolong lepaskan saya dari itu. 」(Margareta) 「Karena ini sudah dipesan, 

terima saja. 」(Roroa) 「Tidak mungkin! 18 meter tidak mungkin! 」(Margareta) 

Roroa menyeret Margarita pergi, yang kehilangan ketenangannya dalam tingkat yang 
belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan Margarita, yang bisa membuat pria menangis 
dengan suaranya yang menggelegar, bukan tandingan Putri Amidonia, Roroa. Saya masih 
tidak tahu banyak tentang keseimbangan kekuasaan di kamp Amidonia. 

「Atau lebih tepatnya, ada apa sekitar 18 meter? 」(Souma) 「Itu panjang gaunnya. 」

(Juna) 

Orang yang menjawab pertanyaanku adalah Putri Song, Juna-san. Karena dia akan 
melakukan latihan setelah Unit Song Knights 『YAIBA 』, dia datang ke tempat ini. 

「Berpakaian? 」(Souma) 「Roroa-san mengusulkannya, dia berkata" karena itu akan 

membuat para penonton tidak masuk akal "....... Dengan membawa Margarita ke 
rencananya, dia akan mengenakan gaun panjang 18 meter. Gaun itu telah ditaburi 
ganggang cahaya yang digunakan di lampu jalan, sehingga menghasilkan cahaya yang 
menyilaukan mata. 」(Juna) 「...... Apa yang harus dilakukan. Jika ini menjadi kebiasaan 

tahunan, maka saya bisa melihat bahwa di masa depan itu akan menjadi sangat mencolok 
dari tahun ke tahun. 」(Souma) 

Meskipun, aku telah menganggapnya sebagai Bos Besar di dunia show biz, dia lebih seperti 
Bos Terakhir ...... aku telah merencanakan membuatnya bernyanyi 『Snake Eater (Versi 

Jepang) 』[20] , tapi mungkin mari kita ubah untuk 「Bersama dengan angin. 」[21] . 

Kemudian, saya perhatikan bahwa ada seorang gadis yang bersembunyi di belakang Juna-
san. Itu adalah seorang gadis yang terlihat berusia sekitar 15-16 tahun. Dia lucu, tapi tidak 
ada perasaan menusuk darinya. Gadis yang memiliki 「The Class' Madonna 」atau 「

Seorang gadis Anda ingin menjadi teman masa kecil Anda 」jenis perasaan. 
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「Juna-san. Siapa perempuan ini? 」(Souma) 「Biarkan saya memperkenalkannya, Yang 

Mulia. Gadis ini adalah Komari Colda-san [22] . Ia telah trainee di kafe menyanyi 『Lorelei 

』sampai sekarang, tapi aku berencana baginya untuk debut di kontes menyanyi ini. 」

(Juna) 「Ko-Komari Colda! Senang bertemu chu! 」(Komari) 

Dengan selip lidah yang luar biasa, Komari menundukkan kepalanya dengan sangat dalam. 
Sambil tersenyum masam pada perilaku Komari yang gugup, Juna-san menambahkan 
beberapa kata untuknya. 

「Gadis ini memiliki suara nyanyian yang menjanjikan dan berlatih dengan penuh 

semangat. Saya percaya bahwa dia akan bermetamorfosis menjadi penyanyi yang luar 
biasa di masa depan. 」(Juna) 「Oh benarkah? Luar biasa. 」(Souma) 「T -tidak sama 

sekali, jauh dari itu! Bagi saya untuk melampaui Juna-sama, itu terlalu banyak bagi saya! 」

(Komari) 

Setelah saya melihat Komori yang panik mencoba untuk menjadi rendah hati, saya berpikir, 
'ah, saya mengerti ......'. Daya tarik gadis ini mungkin adalah suasana ketidakdewasaannya 
yang membuat orang secara tidak sadar ingin mendukungnya. Itu adalah pesona yang tidak 
seperti Juna-san yang sudah matang. Kemudian, ketika dia dewasa, dia mungkin menjadi 
Putri Song yang bisa menggerakkan seluruh dunia hiburan Kerajaan. Dia adalah bakat yang 
saya ingin melihat bagaimana masa depannya akan berubah. 

「Ah, Juna-dono, Komari-dono. Jadi kamu di sini. 」(Colbert) 

Kemudian, Menteri Keuangan Friedonia, Colbert, datang. Untuk beberapa alasan, binatang 
buas bertelinga kucing, Nanna, ada di pundaknya, sementara berdiri di belakangnya, 
Pamyu muda itu menarik-narik lengan bajunya. Bagaimana saya harus mengatakannya ... 
Adegan itu seperti adegan seorang ayah dan putrinya. 

「Saya melihat mereka menjadi sangat dekat dengan Anda, Colbert. 」(Souma) 「

Meskipun saya mungkin mengatakan bahwa ini telah dikenakan pada saya oleh Yang Mulia 
...... 」(Colbert) 

Selain posisinya sebagai Menteri Keuangan, saya juga meminta Colbert untuk menjadi 
manajer dana gadis-gadis ini (+ berbagai prosedur lainnya). Pada saat ini, negara tersebut 
mengalami 'LoreleiPutri Songledakan'. Khususnya untuk Juna, Nanna, dan Pamyu, yang 
merupakan Putri Puteri teratas, jumlah uang yang bergerak di sekitar mereka sangat tinggi 
sehingga mereka tidak bisa mengatasinya secara pribadi. Tidak termasuk Juna-san, yang 
merupakan kandidat untuk Royal Consort yang tinggal di kastil, Nanna dan Pamyu adalah 
orang biasa sebelum menjadi Putri Song, jadi itu bisa berbahaya jika mereka memegang 
uang sebanyak itu. 

Untuk alasan itu, saya meminta Colbert, yang fasih dalam masalah keuangan, untuk 
mengelola dana gadis-gadis ini, dan juga baginya untuk melakukan berbagai tugas seperti 
memilih personel pengawal untuk para gadis (dipilih terutama dari anggota perempuan 
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EDF) dan informasi rahasia lainnya. Jadi, dengan kata lain, dia adalah manajer untuk Nanna 
dan Pamyu. Itu sebabnya, saya tahu bahwa ada banyak kesempatan bagi para gadis untuk 
bertemu dengannya, tetapi saya bertanya-tanya mengapa mereka mengikutinya seperti ini. 
Ketika saya menanyakan hal ini kepada orang-orang tersebut, 

「Karena dia memperlakukan saya dengan makanan! Makan banyak ikan itu enak! 」

(Nanna) 「Setelah pertemuan, Colbert-san akan mentraktir kami makan malam yang 

menyenangkan. Dengan melakukan itu, dia tidak memperlakukan saya seperti anak kecil 
dan memperlakukan saya seperti wanita. 」(Pamyu) 

...... adalah jawaban yang saya dapatkan. Jadi memancing dengan makanan! Nah, dalam 
kasus Pamyu itu agak berbeda ...... 

「Colbert, jika Anda ingin meletakkannya di atas tangan Anda, lakukan saat mereka lebih 

besar. 」(Souma) 「Aku tidak akan !? 」(Colbert) 「Tapi sepertinya saya tidak bisa 

menjadi lebih besar dari apa yang saya sudah ...... 」(Pamyu) 

Ekspresi Pamyu tampak seperti dia merajuk. M-maaf untuk apa yang saya katakan. 

「S -kalian berempat ingin latihan, kan? 」(Souma) 「Ya. Setelah anggota YAIBA, giliran 

berikutnya akan menjadi milik kita. 」(Juna) 

Aku melihat ke grup yang disebutkan oleh Juna-san, trio YAIBA menyanyikan 『Pahlawan 

』[23] dengan antusias. Yup, seperti yang diharapkan, itu adalah lagu paling keren. 

Kerenpria tampanikemen(ada satu tipe imut bercampur, meskipun) menyanyikan lagu 
keren. Kombinasi yang sempurna. Ngomong-ngomong, ketiganya juga menyanyikan『Race 

Against Time 』[24] dan 『Fantasy Boys 』[25] . Pilihan lagu semuanya cenderung 

menjadi lagu Ultraman, tapi itu karena kurangnya pengetahuan saya tentang grup idola 
pria, sehingga hasilnya, untuk saat ini saya mencoba meniru Project DMM (karena Anda 
tahu, mereka adalah unit trio pria) . [26] 

「Semua orang, kami telah membawa makanan. 」(Serina) 「I-Ini hanya riceballs dan 

sandwich sederhana. Tentu saja, kami juga punya roti napolitan, ya! 」(Ponco) 「Nii-sama, 

nee-sama. Saatnya makan. 」(Tomoe) 

Ketika kami sedang menonton latihan YAIBA, Serina, Poncho, dan Tomoe-chan datang 
dengan korps pembantu di belakang mereka. Semua orang membawa keranjang besar di 
tangan mereka. Mungkin mereka dipenuhi dengan riceballs atau roti. Kemudian, mereka 
meletakkannya di atas meja panjang dan semua orang bergegas berkumpul. 

「Oh, kelihatannya enak. Bisakah saya benar-benar memakannya? 」(Tombak) 「Hal, 

tolong bersihkan tanganmu dengan benar desuyo. 」(Kaede) 「Carla-san. Tolong siapkan 

teh untuk semua orang. 」(Serina) 「Ce-tentu saja, segera, Kepala Pembantu! 」(Carla) 

Lingkungan menjadi ramai dengan obrolan, saya menyaksikan semuanya dengan linglung. 
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「Jumlahnya telah meningkat banyak ...... 」(Souma) 「Itu benar. 」(Liscia) 

Meskipun, itu hanya kata-kata yang aku katakan tanpa sadar, Liscia kebetulan 
mendengarnya. Saat aku dengan canggung memalingkan wajahku ke arahnya, dia 
tersenyum lebar. 

「Orang-orang yang telah dikumpulkan Souma dan orang-orang yang berkumpul di sekitar 

Souma, sebelum kami sadari, itu telah menjadi keluarga besar. 」(Liscia) 「...... Sebaliknya, 

aku merasa senang tentang ini, jadi tidak perlu khawatir. Hanya saja orang yang saya ingin 
lindungi telah meningkat. 」(Souma) 「Apa yang kamu katakan? 」(Liscia) 

Liscia meletakkan tangannya di samping dan membusungkan dadanya. 

「Saya percaya bahwa orang-orang yang ingin Anda lindungi, juga ingin melindungi 

pemerintahan Anda. Karena itulah ...... Orang-orang yang ingin kamu lindungi, pasti akan 
melindungimu. 」(Liscia) 「...... Apakah begitu? 」(Souma) 「Tepat. 」(Liscia) 

Liscia membuat pernyataan yang kuat. Itu adalah misteri bagaimana kami sampai pada 
situasi ini. 

「Saya mengerti ...... Sekarang, Liscia. Bisakah saya meninggalkan tempat ini untuk Anda 

sebentar? 」(Souma) 「Aku baik-baik saja dengan itu ...... Kemana kamu akan pergi? 」

(Liscia) 「Ada seseorang yang harus saya temui sebentar. Lihat, Hakuya telah datang. 」

(Souma) 

Ketika kami melihat pintu masuk, Hakuya memasuki kamar. 

「Lalu, aku akan pergi sebentar. 」(Souma) 「Ya, serahkan saja tempat ini padaku. 」

(Liscia) 

Dengan Liscia mengantarku, aku meninggalkan ruang perjamuan. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Saya tidak setuju dengan Souma. Bagiku Musim gugur dimulai pada bulan Oktober dan 
Musim Dingin dimulai pada bulan Januari. Ini karena aku mendasarkannya di Anime 
Season. : Juga: Colbert dikonfirmasi sebagai predator! IFYWIM ...... 

BAB BERIKUTNYA: PENGUNGKAPAN AKHIR !! Ingat penulis naskah yang Souma sebutkan 
sebelumnya ketika dia menyebutkan siapa yang mengatur perang? Bersiaplah untuk 
bertemu dengan konduktor! 

[1] Catatan budaya! https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%8Cmisoka. Ōmisoka (大 晦 日?) -- 

atau ōtsugomori (大 晦?) -- adalah perayaan tradisional Jepang pada hari terakhir tahun 
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itu. Ini hari yang sangat besar di Jepang dan dianggap sebagai hari penting di mana 
keluarga mengumpulkansekitardanmereka mengunjungikuil untuk paraderingdaribel 
kuils, yang akan terdengar untuk108 kali. Perayaanduniamoderndari Malam Tahun Baru 
adalahbudayaBarat yangsetara. [2] Disebut juga Fas iscal Year. Tidak mengherankan, tahun 
fiskal Jepang dimulai pada 1 April. [3] Sebenarnya 国防軍,atau Angkatan Pertahanan. yang 

merupakan bentuk singkat untuk Tentara Pasukan Pertahanan Kerajaan Elfrieden (エ ル 

フ リ ー デ ン ン王国 防衛). Sama seperti apa yang saya sebutkan di Arc 3 Bab 5A: 

penyebutan lebih lanjut 国防軍 akan diterjemahkan sebagai EDF. Namun, karena negara 

itu sudah menjadi Friedonia Britania Raya, mungkin FDF harusnya? Juga 
https://www.youtube.com/watch?v=n5qfWt1ACBw [4] Di Jepang, melambaikan tangan 
adalah gerakan yang digunakan untuk menunjukkan kebingungan atau bahwa individu 
yang melambaikantangan merekatidak tahu atau mengertiatau setujudengansuatu 
pernyataan. [5] Tidak ada petunjuk tentang jenis kelamin pada RAW Jepang. [6] Jika Anda 
melihat pertunjukan game Jepang, Anda dapat melihat berapa banyak orang yang 
melakukan hal-hal yang tidak berguna hingga ekstrem. Hanya Google TV Champion sebagai 
contoh. (E  N: jangan lupa selangkangan terkenal yang memukul acara permainan. 
Https:/youtu.be/fA4PxJkthOY Itu sangat terkenal sehingga diparodikan di acara TV 
Amerika. Https://youtu.be/LeBYenU5ntU) Oh ya ... Ini adalah salah satu alasan mengapa 
Anda tidak harus nuke negara dua kali. [7]紅白 歌 合 戦 Kouhaku Uta Gassen = 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kōhaku_Uta_Gassen Jika Anda tidak tahu tentang ini, Anda 
tidak cukup Weabo. [8] Ia menjilat bibir atau jari-jarinya, bukan bibir Souma. Meskipun itu 
akan baik-baik saja juga .... [9] Anda tahu, seperti yang ada di Idolmaster! Atau jika Anda 
mengenal KPOP, perusahaan yang mirip dengan JYJ atau SM Entertainment. [10] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_&_AssociatesAgen bakat terkenal di Jepang [11] 
https://en.wikipedia.org/wiki/EnkaYang dianggap sebagai genre yang berakar dalam pada 
musik tradisional dan dianggap sebagai musik rakyat, seperti halnya genre Country di AS, 
genre trot di Korea atau genre dangdut di Indonesia. Untuk KPOP. Bayangkan jika di 
Inkigayo tidak ada seorang pun dari SM atau JYJ atau boybands  girlgroups, hanya penyanyi 
trot. [12]歌 姫= Song Princess adalah bagaimana nyanyian lagu  diva disebut di Jepang. Itu 

juga nama lain Lorelei. Sebagai mitranya 歌 騎士= Song Knight atau Orpheus. Saya tidak 

tahu mengapa itu Orpheus, mungkin karena para Ksatria tampan ini akan memikat Anda 
dengan mimpi yang menyenangkan? Sepertinya mereka pergi dengan tipe Boyband Strong 
Muscled Male. . (E  N: Itu karena Orpheus adalah seorang musisi & penyanyi Yunani terkenal 
yang keterampilannya begitu hebat sehingga ia memikat Raja & Ratu Dunia Bawah & 
membujuk mereka untuk membiarkan istrinya yang sudah meninggal dihidupkan kembali. 
Dikatakan juga bahwa musiknya sangat indah bahwa ketika dia diserang oleh wanita yang 
cemburu, tongkat & batu yang mereka lemparkan padanya menolak untuk memukulnya. 
Musiknya bahkan lebih kuat daripada lagu Sirene. https:/en.wikipedia.org/wiki/Orpheus) 
Oh, itu masuk akal. [13] Dibaca sebagai YA, tetapi diucapkan dengan OUGH! (Cara maskulin 
untuk mengatakan Ya) [14] Yaiba adalah salah satu ejaan untuk 刃 yang berarti: bilah  

ujung. Jugaア ッ ク ス ＝ シ ュ タ イ ナ ーk Akkusu Shuteinaa. Nama yang maskulin, Kapak 

Batu! Kedengarannya seperti nama band yang bagus. [15] -ッ チ(-cchi)seperti -リ ン(-rin) 

dan -た ん(-tan) sebagian besar sufiks dengan nama seseorang untuk membuat nama 

panggilan yang benar-benar informal  akrab  akrab. Memanggil seseorang "Ai-tan" 
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bukannya "Ai-san" menyiratkan bahwa Anda benar-benar dekat dengan "Ai". [16] etsu テ ツ 

＝ ブ ラ イ Kotetsu Burai. Oh ... nak ... tingkat permainan kata dalam nama itu menyakitkan 

...... Pertama Kotetsu berasal dari虎 徹, yang merupakan nama Nagasone Kotetsu, pandai 

besi yang terkenal. Senamanya pada setiap pedang digunakan dalam banyak nama pedang 
budaya pop Jepang yang terkenal. Nama ini cocok untuk Kotetsu dalam cerita karena 虎
kanjiberarti harimau dan dia adalah binatang buas harimau. Juga nama keluarganya: Bry,ブ 

ラ イ, dapat ditulis sebagai無 頼 yang berarti bajingan  bajingan  penjahat, yang 

menjelaskan nada bicaranya yang sangat akrab  informal. [17] Pemuda adalah 子 人(kohito 

-- anak-orang), parodi tentang bagaimana kurcaci ditulis di Jepang 小人(kohito -- orang 

kecil). Baik 子 dan 小 dapat dieja sebagai"Ko" [18] Berteriaklah untuk Char. MS merah 

kebiasaannya dikatakan tiga kali lebih cepat dari biasanya. [19] Saya lebih suka Nyan 
daripada Meow. (E  N: https:/youtu.be/QH2-TGUlwu4)Btw ... Ini adalah nada dering ponsel 
saya ... Karena saya tidak dapat menempatkan "Onii-chan denwadayo" sebagai nada dering 
di rumah sakit. [20] Lagu pembuka dari Metal Gear Solid 3: Snake Eater. 
https://youtu.be/8C9niRuUb5g Lagu pembuka James Bond yang hebat... Juga, lihat 
referensi ke Big Boss? [21]風 と い っ し ょ に, lagu tahun 1998 dari Kobayashi Sachiko, 

lagu Ending dari Pokemon the First Movie https://youtu.be/Pvzpy7rvAKM Man, aku 
merasa begitu tua sekarang ... Aku melihat film itu ketika pertama kali dirilis kembali kalau 
begitu, Anda tahu ... [22]コ マ リ ＝ コ ル ダ Komari Koruda ... tunggu ... Komarikoruda?困 

り 子 る だ? [23] Hero atau 英雄 adalah lagu dari grup Jepang DOA dan Lagu Pembuka 

Ultraman Nexus. https://youtu.be/hip3e4wxzoQ. Saya harus mengakui bahwa liriknya 
terdengar keren dan lagunya cukup menarik. [24]時 の 中 を 走 り 抜 け て dari Ultraman 

USA (sebuah film animasi Ultraman dari 1989) https://youtu.be/G7ZvvUw-t4k [25]空想 少

年 adalah lagu dari Ultraman Legend, bagian dari Ultraman Cosmos https://youtu.be/ 

G8Sx9bMsDzs [26] Project DMM adalah grup musik Jepang yang terutama menampilkan 
lagu tema untuk seri Ultraman. 
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Vol. 3 - Epilog 2 
Epilog -- Di Tengah Salju B 2017/03/17larvyde Aku berjalan menyusuri koridor bersama 
Hakuya. Melihat melalui jendela, aku bisa melihat di luar sudah benar-benar gelap. 
Waktunya sekitar pukul delapan malam oleh tebakan saya, dan saya mengingat kembali 
situasi di aula perjamuan. Jika situasi yang sempurna terjadi pada jam seperti ini ... kita 
akan terjaga sepanjang malam ini. Saya harus mengirim pemain kembali lebih awal untuk 
beristirahat. Kalau tidak, jika mereka harus tampil sepanjang malam dan pingsan selama 
pertunjukan ... Saya bahkan tidak ingin memikirkannya. 

Ketika saya berjalan dengan pemikiran seperti itu di kepala saya, saya akhirnya mencapai 
tujuan saya. Hakuya dengan lancar memberi jalan untukku di depan pintu kamar, berdiri 
dengan punggung dekat jendela di seberang pintu. Di sinilah ia bermaksud menunggu. 
Meskipun bukan seolah-olah dia dilarang masuk, tapi dia menahan diri. Dia kemudian 
menggenggam tangannya di depan dirinya dan memberi saya sebuah hormat. 

"Kucing Hitam sudah berjaga-jaga. Silakan luangkan waktu Anda dan berdiskusi yang 
menyenangkan " " Tentu " 

Aku mengangguk ketika aku membuka pintu dan membiarkan diriku masuk. Itu menjadi 
gelap lagi begitu aku menutupnya kembali. Di dalam ruangan gelap yang diterangi lilin itu 
aku bisa melihat ranjang berukuran besar dan di atasnya, sebuah teras, diterangi oleh 
cahaya biru-putih bulan. Duduk di meja kaca dekat jendela adalah orang-orang yang saya 
cari, minum teh. Ketika saya mendekat, mereka meletakkan cangkir mereka dan dengan 
cepat berdiri. 

"Ya Tuhan, Soma. Sudah lama " " Lama tidak bertemu, Yang Mulia " 

Saya kemudian mengembalikan salam kembali ke pasangan. 

"Memang benar, Lord Alberto, Lady Elisha" 

Orang-orang yang menungguku adalah orang tua Liscia, mantan raja, Lord Alberto dan 
ratunya, Lady Elisha. 

◇ ◇ ◇ 

"Tolong" "Terima kasih banyak" 

Begitu saya mengambil teh yang saya tawarkan, mantan Ratu Elisha tersenyum lebar. Dia 
memiliki sikap tenang Liscia, dan lebih seperti seorang wanita, seorang wanita 
berpenampilan centil. Aku ingin tahu apakah Liscia akan berubah seperti ini. Saya akan 
menantikan hari-hari yang akan datang. 

Kami sekarang duduk di sekitar meja kaca dengan saya duduk di seberang Lord Alberto. 
Lady Elisha diam-diam berdiri di belakang Tuan Alberto, setelah selesai menawari kami 
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teh. Sepertinya dia berniat untuk memainkan pelayan melalui dan melalui malam ini. ... 
sekarang setelah kupikirkan, aku tidak pernah benar-benar berbicara dengannya, huh. 
Meskipun dia ibu mertuaku, dia selalu berbicara dengan hemat, lebih memilih untuk tetap 
di sebelah Alberto dengan senyum hangat. Menurut Liscia, dia selalu tipe pendiam dan 
pendiam. 

"Kami menyambut Anda dan terima kasih telah datang malam ini" 

Pikiranku terganggu oleh Lord Alberto. 

"Juga, selamat atas perang dan merger dengan Kerajaan. Anda telah melakukan banyak hal 
setelah hanya memiliki mahkota selama setengah tahun. Kamu benar-benar hidup dengan 
gelar Raja Besar. " " Aku tidak terlalu menyukai gelar itu ... tapi kurasa akhirnya aku bisa 
bertemu denganmu sekarang. " " Kami minta maaf karena membuatmu menunggu " 

Mantan raja Alberto mengatakan itu dengan busur di kepalanya. Saya telah meminta untuk 
bertemu dengan Lord Alberto berkali-kali sampai sekarang. Ketika itu adalah 'Aku tidak 
tahu apa-apa,' aku mencari kerja sama untuk membuat Tiga Dukes bekerja sama dan 
membujuk Castor yang khawatir dengan turun tahta tiba-tiba. Ketika itu adalah 'Saya telah 
membuat penilaian atas segalanya,' saya meminta untuk bertemu dengannya lagi dan lagi 
untuk mencari penjelasannya. 

Tapi jawaban yang dia berikan kepadaku, selalu 'Negara ini milikmu sekarang, ini bukan 
tempatku untuk muncul dan mengatakan apa pun' untuk yang pertama, dan 'Aku akan 
memberitahumu segalanya hari ini, tolong tunggu sampai saat itu' untuk yang terakhir. 
Karena dia bilang dia akan 'ceritakan semuanya segera,' aku tidak bisa melakukan apa pun 
kecuali menunggu sampai saat itu. Lagi pula, saya tidak akan pernah tahu apakah dia akan 
mengatakan yang sebenarnya jika saya membawanya untuk ditanyai. 

Dan kemudian malam ini, dia berkata dia akan menceritakan semuanya padaku, jadi di 
sinilah aku. 

"Jadi, kamu akan menjawab semuanya sekarang?" "Jika kamu ingin kami" "... Maukah kamu 
memberitahuku dengan jelas. Apa yang sedang kau pikirkan " 

Karena dia bilang dia akan menceritakan semuanya padaku, aku bertanya sejak awal. 

"Ada tiga hal yang ingin aku tanyakan padamu. Pertama, tentang menyerahkan tahta 
kepada saya. Itu adalah pertemuan pertama bagi kami berdua ketika Anda memanggil saya, 
namun Anda menyerahkan tahta setelah mendengar rencana militer yang kuat dari negara 
kaya saya . Anda bahkan menjadikan Liscia tunangan saya. Memang benar aku bisa 
bertindak bebas karena itu, tapi ... itu tidak wajar. Itu adalah pertemuan pertamamu 
denganku, seseorang yang begitu muda, dan aku bahkan menggertak saat itu sehingga aku 
tidak tertelan oleh arus jadi kupikir aku bertindak agak kasar. Bagaimana Anda bisa 
menyerahkan takhta dengan mudah kepada orang seperti itu? " " ......... " "Kedua, tentang 
kesetiaan Georg. Dia merencanakan pembunuhan serentak dengan orang-orang yang 
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terlihat seperti mereka akan menjadi musuhku dengan meletakkan segala sesuatu tentang 
mantan Jenderal Georg Carmine melalui lumpur. Melihat bagaimana hasilnya, sepertinya 
dia sudah merencanakan semuanya, meskipun ada juga surat-surat dari Liscia. Ini juga 
aneh. Aku bahkan tidak pernah melihat Georg berhadap-hadapan sampai semuanya 
berakhir. Dia benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk ini. Dia tidak akan pernah 
melakukannya jika bukan karena kepercayaan dan kesetiaan. " " ......... " "Tapi aku belum 
pernah bertemu dengan Georg, dan kamu tidak menaruh kepercayaan pada seseorang yang 
belum pernah kamu temui sebelumnya. Jadi Georg bertindak karena kesetiaan, tetapi 
kepada siapa? Tidak ada jawaban lain selain mantan Raja, Anda. Sebelum saya 
'mengeksekusi' dia, saya bertanya kepada Georg tentang hal itu, dan dia berkata, 'Anda 
akan mendengarnya dari mulut orang itu sendiri ketika saatnya tiba' " 

Aku berhenti di sana dan menyesap tehku. 

"... dan terakhir. Mengapa Anda tidak membiarkan saya melihat Anda sampai sekarang? 
Jika Anda menunggu semuanya selesai, Anda bisa melihat saya ketika perang Amidonia 
berakhir atau merger berakhir. Mengapa Anda menunggu sampai sekarang untuk 
membiarkan saya bertemu dengan Anda? Aku juga ingin tahu itu. " " ... dan hanya itu saja, 
kan? " " Kau mengerti intinya. Saya akan menanyakan detailnya saat Anda menjelaskan. " 

Alberto mengangguk dan mulai berbicara. 

"Pertama, kami ingin mengatakan bahwa semua hal itu dihubungkan bersama oleh satu 
hal" "Satu hal?" "Kami akan menjawab pertanyaan ketiga sebelum kita membahasnya. 
Kami sedang menunggu dan melihat, apakah akan memberi tahu Anda jawabannya, atau 
apakah kami harus menjaga hal-hal sebagaimana adanya dan tidak memberi tahu Anda apa 
pun ... " " ......... " " ... Namun, hati kami tidak sekuat untuk menjaga dosa yang kami lakukan 
telah melakukan botol di dalam dada kami " 

Dosa yang telah dilakukannya? Apa yang dia bicarakan? 

"Lord Soma ... pernahkah kamu berpikir ingin melakukan hidupmu lebih dari itu?" 

Lord Alberto mengajukan pertanyaan. Meskipun curiga, saya masih menjawab. 

"... Saya sudah. Aku selalu" 

Berbicara tentang hal-hal sejak saya menerima tahta, saya selalu berpikir apakah saya bisa 
melakukan hal-hal dengan cara lain, apakah saya bisa melakukannya dengan lebih baik, 
dan apakah saya bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Selalu dikatakan bahwa jiwa-
jiwa mati pergi ke surga, jadi saya bertanya-tanya apakah saya bisa mencapai pemahaman 
dengan musuh yang saya bunuh mati dalam pertempuran, meskipun saya tahu itu tidak 
mungkin. 

"Tapi, apa hubungannya dengan ini?" "... biarkan aku memberitahumu sebuah kisah, 
tentang kerajaan tertentu di dunia tertentu, tentang orang bodoh tertentu dari raja" 
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Dan dengan prolog itu, Alberto mulai menceritakan kisahnya. 

◇ ◇ ◇ 

Pernah ada seorang Raja dari Kerajaan tertentu. Raja tidak bijaksana, meskipun dia juga 
tidak bodoh. Dia tidak memerintah dengan baik, meskipun dia juga tidak memerintah 
dengan buruk ... karena dia adalah model yang sangat biasa-biasa saja. Jika kerajaan 
berjalan di jalurnya, dia akan dikatakan sebagai Raja yang baik dan tidak bercela. Namun, 
dunia berada dalam keadaan perang antara manusia dan setan. Api perang belum 
mencapai kerajaan, tetapi masalah pangan dan ekonomi perlahan-lahan membawanya ke 
kehancuran. Raja yang biasa-biasa saja tidak dapat melakukan tindakan yang efektif untuk 
mengatasi masalah tersebut. 

Kemudian suatu hari datang permohonan dari negara besar di barat, bahwa kerajaan 
melakukan Pemanggilan Pahlawan. Meskipun banding, itu bukan salah satu yang mereka 
diberi pilihan untuk menolak. Raja yang biasa-biasa saja melakukan upacara seperti yang 
diminta darinya. Upacara itu sukses, dan seorang pria muda dipanggil dari dunia lain 
sebagai Pahlawan. Raja akan mengirim pemuda itu ke negara besar di barat, tetapi 
kemudian pemuda itu berkata, 

"Jika kamu akan melawan iblis, kamu harus memiliki negara kaya dan tentara yang kuat" 

◇ ◇ ◇ 

Saya pikir saya pernah mendengar itu sebelumnya ... atau lebih tepatnya, itu jelas tentang 
saya, kan? Saya memikirkannya dan mempertimbangkan untuk bertanya, tetapi alur 
ceritanya berbeda dari yang saya tahu. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah mendengarkan kisah pemuda itu, Raja merasakan bakat dalam dirinya yang tidak ia 
miliki, dan menempatkannya sebagai perdana menteri negaranya. Pria muda itu bekerja 
keras dengan semua yang dia miliki untuk memenuhi harapan Raja, melakukan berbagai 
inovasi. Karena upayanya, negara itu mulai menunjukkan tanda-tanda pulih dari masalah 
pangan dan ekonomi. Namun, ada beberapa yang terlihat kurang baik terhadap pemuda 
itu. 

Mereka adalah para bangsawan negara, yang di antara mereka memiliki reputasi buruk. 
Mereka tidak dapat menangkap seorang pemuda dari surga yang tahu di mana tiba-tiba 
menjadi perdana menteri, tetapi yang paling membuat mereka marah adalah reformasi 
pemuda itu. Untuk menggalang dana, pemuda itu mengekspos korupsi mereka dan bahkan 
mengancam akan menurunkan mereka dari kalangan atas masyarakat. Karena itu dia 
mendapatkan kemarahan mereka. Mereka datang berulang-ulang kepada Raja untuk 
membujuknya bahwa pemuda itu membahayakan, untuk mencoba menggulingkannya. 
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Namun, pemuda itu juga punya sekutu. Dia adalah Jenderal Angkatan Darat negara itu. 
Jenderal yang jujur mengakui keaslian kemampuan anak itu dan menjadi pendukungnya. 
Namun, ini juga terlihat tidak baik oleh para bangsawan yang tidak adil, memfitnahnya 
dengan lebih kuat. Fitnah yang terus datang dari hari ke hari secara bertahap membuat 
Raja merasa tidak nyaman. 

Bakat pemuda itu memang menarik, tetapi ia memiliki terlalu banyak musuh. Ini mungkin 
akhirnya memecah belah negara. Berpikir demikian, Raja secara alami membuat keputusan 
yang seharusnya tidak pernah dibuatnya. Dia memecat pemuda itu dari jabatannya sebagai 
Perdana Menteri. Pria muda itu, yang dibebaskan dari tanggung jawabnya, melarikan diri 
dengan malu di bawah atap kastil Jenderal. Mungkin disayangkan bagi pemuda itu, tetapi 
dengan cara ini negara akan tetap utuh. Dengan cara ini kehidupan pemuda itu pasti akan 
aman, merasionalisasi sang Raja untuk dirinya sendiri. 

Tetapi masalah tidak berakhir di sana. Para bangsawan yang tidak adil lebih keras kepala 
daripada yang dipikirkan Raja. Alih-alih, mengingat koneksi rahasia mereka, mungkin lebih 
baik dikatakan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan pemuda itu. Tahun itu, negara 
tetangga yang telah lama menyimpan dendam mereka pada negara itu membawa pasukan 
mereka untuk melintasi perbatasan. Jenderal mengirim pasukannya untuk menyergap dan 
bersiap melawan mereka. 

Itu terjadi pada waktu itu. Seolah-olah mereka telah menunggu saat itu, para bangsawan 
melakukan pemberontakan, menyerang kastil Jenderal di Randell. ... mempertimbangkan 
waktunya, para bangsawan mungkin memiliki koneksi dengan negara tetangga. Karena 
tanah Jenderal dulu milik negara tetangga, rencana mereka akan mudah, dan ke negara 
tetangga, itu adalah tindakan untuk menebang pemuda yang suatu hari nanti bisa menjadi 
musuh mereka. Meskipun itu adalah kota tempat kastil Jenderal Angkatan Darat berada, 
sebagian besar Angkatan Darat sendiri telah dikirim ke perbatasan, meninggalkan kurang 
dari lima ratus sebagai penjaga untuk menentang tentara bangsawan yang berjumlah lebih 
dari sepuluh ribu. 

Jenderal Angkatan Darat juga berada di kota dan mempertaruhkan nyawanya untuk 
pertahanan kota ... tetapi musuh terlalu banyak dan pada akhirnya ia dikalahkan. Kota 
tempat kastilnya terbakar, dan pemuda itu berubah menjadi abu yang tersebar di tengah-
tengah api. Hanya butuh beberapa hari sejak pasukan bangsawan diangkat, Raja tidak bisa 
melakukan apa-apa. 

Setelah kehilangan Jenderal, Angkatan Darat tidak bisa menahan diri menghadapi tentara 
negara tetangga dan dikalahkan. Tentara bangsawan bertemu dengan tentara negara 
tetangga dan menggunakan momentum mereka untuk berbaris ke ibukota. Melihat 
perkembangan ini, Raja dengan tergesa-gesa mencoba mengumpulkan pasukan untuk 
menghadapi mereka ... tetapi tidak dapat melakukannya. Dia akhirnya meninggalkan 
Jenderal dan pemuda itu untuk mati, jadi para perwira dan prajurit itu menolak dan 
kembali ke tanah mereka sendiri. Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga memalingkan 
punggung mereka dari Raja untuk mempertahankan wilayah mereka sendiri. 
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Sebagai upaya terakhir, ia mencoba untuk membangkitkan partisan dari warga, tetapi juga 
sia-sia. Reformasi pemuda itu mendapatkan kemarahan para bangsawan tetapi rakyat 
telah diselamatkan oleh reformasi itu. Bagi orang-orang, pemuda itu adalah dermawan 
mereka, yang melihat mereka melalui masa-masa sulit. Orang-orang tidak mencintai Raja 
yang telah memecat lelaki muda itu. Demikianlah Raja berakhir seperti pemuda itu, 
terisolasi dan tidak punya teman, dikelilingi oleh pasukan besar. Dia akan segera terbunuh 
sama seperti pemuda itu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa Raja tidak memiliki 
seseorang seperti Jenderal yang akan mempertaruhkan nyawanya untuknya. 

Ini ... pasti hanya makanan penutupnya. Karena memercayai tuduhan palsu dari musuh-
musuhnya, dan karena mempermalukan mereka yang benar-benar memiliki hati untuk 
negara. 

◇ ◇ ◇ 

Saya terkejut oleh cerita yang diceritakan Alberto. Kisah tersebut menggambarkan realitas 
lain . Kembali ketika saya baru saja dipanggil ke dunia ini, saya menyebutkan proposal 
tentara kuat negara kaya untuk menghindari diekstradisi ke dalam Kekaisaran (saya tidak 
tahu kebenaran masalah itu saat itu). Saya pikir, jika saya dapat dibiarkan dengan posisi 
Perdana Menteri atau Menteri Keuangan, saya dapat mengumpulkan dana dan 
mengirimkan uang dukungan yang diinginkan Kekaisaran. 

Tetapi jika saya menjadi Perdana Menteri alih-alih seorang Raja pada saat itu, saya akan 
bertemu dengan nasib ini, masa depan yang berbeda dari saya di sini dan sekarang. Ada 
banyak poin dari kisah ini yang bisa saya kenali, merasa nyata aneh dan sama sekali bukan 
mimpi pipa. Saya pikir itu simulasi yang agak akurat. ... dalam hal ini, ini mungkin sedikit 
tidak sopan, tetapi Alberto adalah orang yang biasa-biasa saja dan bukan seseorang yang 
bisa membuat simulasi yang akurat. 

"... Kamu terdengar seperti kamu telah benar-benar melihat itu terjadi" "Memang kita telah 
melihat itu terjadi. Ah, kita kira kita harus mengatakan ... itu ditunjukkan kepada kita " " 
Tampil? " " Ya. Melalui kekuatan yang dimiliki istri kami " 

Kekuatan istrinya? Secara naluriah aku memandang ke arah Putri Elisa, yang sedang 
tersenyum. 

"Kamu tahu bahwa istri kita adalah pengguna sihir atribut gelap seperti kamu, kan?" "Aku 
pernah mendengarnya, tapi Liscia sepertinya tidak tahu detailnya." "Ini informasi yang 
sangat terbatas, jadi tolong jangan menyebutkannya kepada siapa pun. Kekuatannya adalah 
'menanamkan kenangan pada target di masa lalu' " 

Kemudian Alberto melanjutkan untuk menceritakan 'kelanjutan' dari kisah sebelumnya. 

◇ ◇ ◇ 
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Raja, setelah kehilangan segalanya dan bahkan hari-harinya yang dihitung oleh para 
bangsawan, jatuh ke dalam penyesalan yang mendalam. Mengapa dia memecat pemuda 
itu? Kenapa dia tidak menganggapnya lebih tinggi. Jika dia tidak percaya fitnah para 
bangsawan, jika dia bergandengan tangan dengan pemuda dan Jenderal, melanjutkan 
pemulihan negara, setidaknya dia tidak akan bertemu dengan kesusahan seperti itu. 

Seseorang dengan karakter yang lebih buruk, pada saat ini, akan dibutakan oleh kesalahan 
mereka sendiri dan menyalahkan segala sesuatu atas tindakan pemuda yang dipanggil itu, 
bahwa semua ini tidak akan terjadi jika dia tidak datang. Namun, meskipun Raja lemah, 
pada intinya dia adalah orang yang berhati lembut, gagasan seperti itu tidak datang 
kepadanya. 

Apa yang dia pikirkan adalah bahwa dia seharusnya memberi pemuda itu lebih banyak 
kebebasan untuk bergerak. Sebagai permulaan, dia seharusnya diberi tahta bukan hanya 
kursi Perdana Menteri. Dengan begitu dia mungkin bisa mengelola negara lebih baik 
daripada dirinya sendiri. Dengan begitu ... putrinya ... 

Sang Raja tenggelam dalam keputusasaan. Melihatnya dalam kondisi seperti itu, Ratu 
berkata: 

[Anda telah melakukan kesalahan, sayangku, dan mengakhiri hidup kami. Tetapi dengan 
menggunakan kekuatan saya, Anda bisa 'menyampaikan kegagalan ini kepada diri Anda di 
masa lalu'] 

Sang Ratu memiliki kekuatan misterius. Yang bisa menceritakan masa lalunya tentang 
pengalamannya saat ini. Diri masa lalunya yang menerima ingatannya akan mengalami 
ingatan pengirim, itu seperti memutar kembali waktu itu sendiri. Dengan menggunakan 
kekuatan ini, Ratu telah selamat dari rawa yang merupakan perebutan kekuasaan (secara 
tegas, mengirimkan kembali ingatannya sebelum dia meninggal dan dengan demikian 
menghindari bahaya) 

Kemudian Ratu meminta maaf kepada Raja. 

Dia juga telah menggunakan kekuatan ini ketika dia memilih pasangannya, tetapi untuk 
beberapa alasan, tidak peduli seberapa berani pria yang dia pilih, dan tidak peduli seberapa 
terpelajarnya, negara selalu ditakdirkan untuk jatuh ke kehancuran. Ada berbagai 
penyebab, seperti invasi asing, perang iblis, pemberontakan bangsawan, pemberontakan 
warga, ibukota selalu berakhir dalam api. Hanya Raja saat ini, biasa-biasa saja, meskipun ia 
tidak bisa membuat negara itu tumbuh, ia setidaknya bisa membuatnya bertahan. Dia 
bahkan hanya berhasil melahirkan anak untuk Raja ini sendirian. 

[Tidak ada cara untuk mengubah nasib kita sekarang, tetapi ada cara untuk mengarahkan 
diri kita di masa lalu ke masa depan yang berbeda dari kita sekarang . Sayangku ... sekarang 
karena hidup kita adalah kehilangan, bukankah kamu membangun masa depan ini sebagai 
tindakan terakhirmu?] 
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Raja mengambil keputusan. Ia akan menyampaikan kegagalannya pada diri masa lalunya, 
dan diri masa lalunya akan menyerahkan takhta kepada pemuda itu. Ini mungkin hanya 
tindakan kepuasan diri, tapi itu agak menebus bagi mereka yang merasa kehilangan karena 
tindakannya. Jadi Raja dan Ratu membiarkan diri mereka di masa lalu mewarisi kenangan 
mereka saat ini. 

Saat mereka menerima ingatan itu adalah saat pemuda itu dipanggil, ketika mereka 
mendengarkannya berbicara tentang rencana tentara yang kuat di negaranya yang kaya. 

◇ ◇ ◇ 

"Dengan kata lain, kita adalah Raja yang menerima kenangan itu" 

Ketika saya mendengarkan Raja, saya menjadi kaget sampai ke intinya. Apakah ini selisih 
waktu? ... tidak, lompatan waktu? Sihir bahkan dapat melakukan hal-hal seperti itu? ... ah, 
tapi itu hanya mengambil kembali ingatan, bukan kesadaran orang itu sendiri. Tetap saja, 
mampu membawa kembali ingatan ke masa lalu seharusnya menyebabkan paradoks 
waktu. Raja yang mengirim kembali ingatan seharusnya tidak menerima ingatan yang 
dikirim kembali. Yang berarti kekuatan Ratu mungkin campur tangan dengan sesuatu 
seperti dimensi alternatif. 

Yang berarti bahwa dari sudut pandang dunia pengirim, yang ini bukan masa lalu tetapi 
dunia 'bagaimana-jika'. ... tapi meski begitu, aku tidak berpikir Raja dan Ratu akan 
mengerti. Konsep dimensi alternatif tidak ada sejak awal (bahkan saya hanya tahu apa 
yang saya ketahui dari cerita SF). Aaaah, sial, ini bukan dunia pedang dan sihir yang 
sederhana bukan? 

Sementara saya bingung, Raja menyeruput tehnya dan menarik napas. 

"Sungguh, ... pengirimnya buruk, tetapi kami yang menerima pesan juga bermasalah. 
Seiring perasaan, sepertinya kami menghabiskan hidup di mana kami menjadikan Anda 
perdana menteri, melakukan sesuatu yang bodoh, dan membalikkan waktu. Jika kita tidak 
mendengar penjelasan Elisa di sisi lain, kita akan berpikir itu sesederhana membalikkan 
waktu. Kami sendiri belum melakukan sesuatu, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa 
telah terjadi kesalahan pada Anda. Jadi sebagai ganti 'aku yang lain', kami mohon maaf. 
Kami sangat menyesal" 

Raja menundukkan kepalanya dalam-dalam saat mengatakan itu. 

"Uhh, bahkan jika kamu meminta maaf ... Aku tidak benar-benar ingat apa-apa tentang hal 
itu jadi ..." "Kita tahu ... itu hanya untuk kepuasan diri kita. Kami ingin meminta maaf, 
izinkan kami. " " ... Jika Anda mengatakannya demikian, saya kira ... " 

Jika mereka ingin meminta maaf, maka saya mungkin harus membiarkan mereka. Tentu 
saja, karena banyak hal melintas di kepalaku, aku tidak bisa benar-benar berempati 
dengannya. 
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"Jadi, untuk menjaga agar segala sesuatunya tidak seperti yang terjadi dalam ingatan itu, 
kami menyerahkan tahta kepadamu. Saya kira ini menjawab pertanyaan pertama dan 
ketiga Anda " 

Pertanyaan pertama adalah 'mengapa Anda memberikan tahta kepada seseorang yang 
baru saja Anda temui,' dan jawabannya adalah itu bukan pertemuan pertama kami dari 
sudut pandang Raja (meskipun secara teknis itu adalah yang pertama kami, ini rumit). 
Jawaban untuk yang ketiga, 'kenapa kamu tidak bertemu denganku sampai sekarang,' 
adalah dia sedang mempertimbangkan apakah akan memberitahuku tentang kekuatan ini 
atau tidak. Juga, untuk memastikan bahwa masa depan berjalan dengan cara yang berbeda. 

Dan yang kedua, tentang kesetiaan Georg ... 

"Hah! Tidak mungkin, apakah Anda memberi tahu Georg tentang hal ini !? " " ... Kami adalah 
orang yang lemah. Kami tidak cukup kuat untuk menahan hal semacam itu dengan 
sendirinya. " 

Alberto menatap ke luar jendela. Bulan telah pergi di balik awan di beberapa titik, 
membuat langit suram. 

"Kami tidak berpikir itu mungkin bagi kami untuk membawa masa depan yang berbeda 
pada kita sendiri. Kami memamerkan semuanya kepada lelaki paling dapat dipercaya di 
negara itu, Jenderal Angkatan Darat Georg Carmine, dan meminta kerjasamanya. Lalu kami 
datang dengan rencana untuk memberantas para bangsawan yang tidak adil yang akan 
menjadi musuhmu. Kecurigaan Castor adalah kekhilafan kami, tetapi rencana itu sudah 
berjalan, jadi kami tidak bisa membocorkan rencana itu dan membuatmu sedih. Kami 
mohon maaf " 

Jadi begitulah tentang drama pemberontakan Georg, untuk mengumpulkan semua calon 
musuh saya di satu tempat dan menghilangkan mereka bersama dengan dirinya sendiri. 
Ditambah dengan rencana Hakuya dan rencanaku untuk menahan Amidonia, itu benar-
benar menjadi panggung yang sangat besar, ya. Roroa juga memainkan naskahnya sendiri. 
Benar-benar sebuah panggung dengan banyak penulis naskah (Aku, Hakuya, Georg, Roroa, 
dan juga Lord Alberto ... itu banyak). 

Saya mencoba membuat orang menari tetapi saya menari di atas tali selama ini. Saya pikir 
saya sedang membersihkan jalan untuk diri saya sendiri tetapi saya berlari di atas rel yang 
aman. ... ini, yah 

"Entah bagaimana ... aku merasa seperti kehilangan kepercayaan diri" "Tidak sama sekali. 
Secara praktis, Anda berhasil mencapai masa depan yang berbeda dari itu. Anda 
menggabungkan Amidonia dan membangun kembali negara yang sekarat ini ke dalam 
Kerajaan Friedonia. Saya merasa telah melakukan hal yang benar dengan menyerahkan 
tahta kepada Anda. " " Saya senang Anda mengatakan demikian ... tetapi, di mana masa 
depan sebenarnya mulai berubah? " " Dari awal. Kali ini, Liscia ada di sisimu sejak awal. " " 
Liscia? " 
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Tentu, Liscia mendukung saya sejak awal, tetapi mengapa namanya muncul sekarang? Lalu, 
wajah Alberto tampak sedikit sedih. 

Di masa depan di mana Anda adalah Perdana Menteri, Liscia juga berada di sisi Anda. Dia 
adalah sekretaris Georg, jadi kau saling kenal melalui dia. Liscia dunia itu juga mengenali 
bakat Anda dan jatuh cinta pada Anda. Bahkan setelah Anda diberhentikan, dia akan datang 
kepada saya untuk meminta saya menyangkal pemecatan Anda. Namun ... saya pada waktu 
itu tidak mendengarkan saran Liscia, dan dia dengan sedih kembali ke Randell di mana 
Anda berada. Untuk Randell yang terbakar karena para bangsawan. Mungkin ... pada 
akhirnya ... " 

Liscia ... meninggal bersamaku. Dia memang menyebutkan bahwa dia 'kehilangan 
segalanya' sebelumnya. Jadi dia bermaksud kehilangan putri kesayangannya karena hal itu. 

"Dan bagaimana dengan sekutu lain saya dipromosikan?" "Mereka tidak ada di sana. Anda 
tidak menggunakan Siaran Kerajaan di dunia itu. Kami mengikuti saran dari mereka yang 
ingin mempertahankan tradisi dan tidak membiarkan Anda menggunakannya. Karenanya 
pertemuan personil dan program siaran Anda tidak pernah terjadi " 

Aku mengerti ... sekarang aku berpikir kembali ke sana. Sebagian besar anggota kami 
berasal dari pengumpulan personel menggunakan Royal Broadcast. Tanpanya saya tidak 
akan pernah bertemu dengan Aisha, Hakuya, Tomoe, dan Poncho. Juga, sebagai Perdana 
Menteri Excel tidak akan pernah mengirimi saya Juna, dan saya juga tidak akan bertemu 
dengan Ludwin, Halberd, dan Kaede di militer. Yang berarti bahwa itu adalah titik balik 
yang sangat besar. 

Dan dukungan terkuat untuk menggunakan Siaran Kerajaan adalah tahta yang diberikan 
kepada saya dan keterlibatan dengan Liscia yang memberikan legitimasi untuk itu. Jika 
bukan karena itu, saya mungkin tidak akan bisa membungkam mereka yang menentang 
penggunaan Siaran Kerajaan. Berpikir seperti itu ... 

"... Kudus. Liscia mulai terdengar seperti dewi kemenangan di sini. " " Tolong hargailah dia. 
" " Tentu saja aku mau " 

Dewi yang tidak akan meninggalkanku bahkan dalam kesulitan. Jika saya tidak menghargai 
dia, saya akan membawa murka ilahi pada diri saya sendiri. Lord Alberto kemudian berdiri. 

"Nah, sekarang, kami sudah memberitahumu semua yang kami tahu. Dengan ini, peran kita 
benar-benar berakhir. Sisanya ... sekarang terserah Anda semua " 

Saat dia berkata begitu, Lord Alberto berdiri di sebelah Lady Elisha dan melingkarkan 
tangannya di bahu wanita itu. 

"Kami berpikir untuk meninggalkan kastil ini dan menjalani kehidupan yang tenang di 
wilayah lama kami" "Apa! Kenapa? " " Memiliki mantan Raja di sekitar akan mengundang 
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masalah yang tidak perlu. Ini juga sesuatu yang telah kami putuskan sejak awal, untuk 
turun dari panggung setelah memastikan masa depan telah berubah " 

Apa yang saya lihat di sana bukanlah wajah seorang Raja yang tidak dapat diandalkan, 
tetapi seorang ayah yang penuh kasih yang mengawasi anak-anaknya. Apakah wajah itu ... 
dimaksudkan untukku? 

"Kurasa kau sudah membuat keputusan." "Kami yakin kita bisa meninggalkan Liscia dan 
negara di tanganmu. Baik Elisa dan diri kita sendiri. Kami akan mengandalkan Anda, 'putra 
kami' " 

Aku berdiri dan mengayunkan tinjuku ke dadaku. 

"... Dipahami, Tuhan Bapa" 

Kami mengangguk satu sama lain. Lady Elisha mengawasi semuanya dengan tersenyum. 
Saya pergi meninggalkan ruangan tetapi berhenti dan melihat ke belakang ketika saya 
hendak mendekati pintu. 

"Ada satu hal terakhir yang ingin kutanyakan" "Ada apa?" "Um, di dunia tempat aku 
menjadi Perdana Menteri, pernahkah kau menemukan tubuh Liscia dan tubuhku?" "... tidak, 
kami memang mengatakan bahwa kau menjadi abu tersebar di angin, bukan? Tidak ada 
setitik pun yang tersisa " 

Saya melihat. Jadi mereka tidak pernah menemukan tubuh saya. Dalam hal itu ... 

"Kalau begitu, mungkin saja Liscia dan aku bisa selamat." "Apa !?" "Aku akan mati jika aku 
sendirian, tapi Liscia ada di sana bersamaku, kan? Jika saya di sana merawat Liscia seperti 
halnya saya di sini, maka saya tidak akan pernah membiarkan Liscia mati tanpa melakukan 
apa-apa. Meski memalukan, aku akan mengambil Liscia dan melarikan diri. Mungkin saja 
kita diserang oleh pasukan musuh saat melakukan itu, tetapi dalam kasus itu mereka pasti 
memiliki tubuh kita. Karena mereka tidak melakukannya, itu berarti kita mungkin berhasil 
melarikan diri. " 

Mungkin juga Georg menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memberi kita waktu 
untuk melakukan itu ... yah, itu seperti mempercayai beberapa teori bertahan hidup 
Yoshitsune. Tapi bukankah itu baik-baik saja? Jika itu berarti meringankan kesalahan ayah 
mertua saya sedikit. 

"... Terima kasih, Nak" 

Kata-kata itu mencapai saya ketika saya keluar dari ruangan. 

◇ ◇ ◇ 

"Menurutmu, apa yang kau lakukan di sini?" 
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Aku berada di teras kantor pemerintah, menonton pemandangan malam kota kastil, ketika 
Liscia mendatangiku dengan selimut. 

"Kau menemukanku, ya" "Hakuya memberitahuku. Semua orang sibuk mempersiapkan 
kontes menyanyi, kau tahu? " " ... Maaf. Biarkan aku tinggal di sini sebentar lagi, tolong. " " 
Mou ... lalu setidaknya berpakaianlah sendiri sedikit lebih hangat " 

Ketika dia mengatakan itu, Liscia meletakkan selimut yang dia bawa padaku dan 
menyelinap masuk. Kehangatan tubuhnya yang bersentuhan denganku terasa sangat enak. 

"Fiuh ... Ya, sangat dingin di luar selarut ini" "Yah, tentu saja, ini musim dingin" "Ah, salju 
turun" "Woah, ini benar-benar" 

Ketika saya sadar, salju sudah mulai turun dari awan tebal. Berbulu pada awalnya, 
kemudian secara bertahap berubah menjadi serpihan salju yang besar. Salju yang jatuh 
dalam kegelapan dan lampu-lampu dari kota benteng adalah pemandangan yang 
menakjubkan untuk dilihat. 

"Cantiknya" 

Liscia bergumam di sampingku. Aku memperhatikan wajahnya di profil ketika dia berdiri 
di sana terpesona. Karena tidak bisa menahan diri, aku keluar dari selimut dan menariknya 
ke pelukanku, selimut dan semuanya. 

"Wha, Soma !?" "... sebenarnya ..." 

Seharusnya aku kedinginan, tetapi wajahku, tubuhku, untuk beberapa alasan aneh, terasa 
hangat. 

"Sebenarnya ... ada sesuatu yang harus aku katakan kepadamu sebelum Aisha, sebelum 
Juna, sebelum Roroa ..." "..." "Liscia ... aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? 
" " ... Benarkah. Setelah sekian lama" 

Ketika dia mengatakan itu, Liscia tersenyum, malu, seolah dia geli. Dia kemudian dengan 
lembut menjauh dari pelukanku dan meletakkan tangannya di dadaku, perlahan 
mendekatkan wajahnya. 

"Iya. Aku juga mencintaimu, Soma " 

Bibir kami bertemu bersama. Itu tepat di tengah malam, hari ke-32 bulan ke-12 (Malam 
Tahun Baru). 

Kami tetap seperti itu untuk sementara waktu, mendengarkan kedatangan tahun baru. 
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