
Vol. 4 - 0 
Bab 0 -- Konferensi Meja Bundar (Kotatsu) 

Itu terjadi beberapa saat setelah Penggabungan Amidonia selesai. Pagi itu, aku terbangun 
oleh BANG keras pintu yang dibanting tertutup, dan ketika aku bergerak dengan kepala 
masih setengah tertidur, forehad-ku menyentuh sesuatu yang lembut yang melesat . Pada 
waktu bersamaan, 

"Nnnh ♪" 

Saya mendengar erangan aneh. ... ada yang tidak beres. Ketika kepala saya mulai bangun, 
saya mulai memperhatikan posisi saya sekarang. Pertama, kepala saya dijepit ketat. 
Sepertinya aku seseorang memelukku, dan karena itu, keningku ditekan ke dada orang itu. 
Yang berarti perasaan lembut itu ... 

Bingung, saya menggunakan kekuatan saya untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang 
itu. Apa yang muncul di mata saya ketika saya lakukan adalah wajah Roroa yang sedang 
tidur nyenyak (sedikit ngiler, tapi mari kita lupakan saya melihat itu). 

( Eh, apa? Ini, mengapa Roroa tidur di sampingku !? ) 

Ruangan itu ... adalah Kantor Pemerintah di Ibukota, Parnam. Saya tidak mendapatkan 
tempat tidur yang salah, jadi bagaimana bisa Roroa berbagi tempat tidur dengan saya? 
Pakaian ... ya, masih menyala. Sebaliknya, kami berdua tidak mengenakan pakaian tidur, 
tetapi masih dalam pakaian kasual kami. Eh ... apa yang terjadi kemarin? Dengan panik aku 
memutar otak dan mencoba mengingat. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

Suara dingin datang dari atas. Aku menoleh ke samping, berderit seperti robot yang 
kekurangan minyak di persendiannya, dan melihat Liscia berdiri di sana, tersenyum 
dengan aura seorang Hannya . Di belakangnya berdiri Aisha, entah kenapa dengan air mata 
berlinang. 

"... Pagi Liscia, Aisha" "Jangan kamu selamat pagi aku!" 

Seperti yang dikatakan Liscia bahwa dia menarik selimut yang menutupi saya. Roroa 
meringkuk dalam posisi janin karena kedinginan, tetapi sepertinya dia tidak akan bangun. 
Saya harap Anda tolong jelaskan apa yang terjadi. 

" Kami yang ingin penjelasan! Aku bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Aisha datang ke 
kamarku sambil menangis, dan dia berkata, "Aku pergi untuk membangunkan Yang Mulia 
dan mendapati dia tidur dengan Roroa!" kamu tahu! " " Kenapa kamu meletakkan 
tanganmu di Roroa di hadapan Putri atau aku! Saya tidak bisa menerima ini! " 
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Aisha berteriak dengan mata berkaca-kaca. Tolong, aku mohon padamu, jangan berteriak 
seperti itu begitu keras. Semua orang yang bekerja di kastil akan mendengarnya dan akan 
bergosip tentang shuraba dan lainnya! Selina akan menyebarkannya karena dia pikir itu 
akan lucu! 

"Tenangkan Aisha. Baik Roroa dan saya memakai pakaian, benar. Aku yakin itu tidak 
seperti yang kalian bayangkan ... Aku pikir " " Dan kenapa kau tidak bisa mengatakannya 
dengan pasti !? " " Yah, aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi ketika aku tertidur ... 
atau bahkan mengapa mereka berdua kita tidur di ranjang yang sama dengan pakaian 
kasual kita " " ... kenapa kau tidak mencoba mengingat apa yang terjadi semalam? " 

Saya mencoba mengingat urutan hal-hal yang terjadi tadi malam seperti yang dikatakan 
Liscia. Jika saya tidak salah, saya mengadakan pertemuan hingga larut malam dengan 
Roroa dan Colbert dan pejabat pemerintah dari kedua negara untuk membuat penyesuaian 
pada skema perpajakan (Amidonia memiliki lebih sedikit orang daripada Kerajaan, 
sehingga setiap orang tampaknya memiliki telah dikenakan pajak lebih tinggi) untuk 
menyelesaikan merger Amidonia. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari hari 
sebelumnya, dan cukup banyak diselesaikan. Ini adalah jenis hal yang terjadi terus 
menerus dengan istirahat di antaranya. Pada akhirnya, tujuan itu agak tercapai setelah 
tanggal telah bergulir, sekitar jam tiga pagi ini. 

Kemudian Colbert dan para pejabatnya bubar, dan saya pergi ke kantor pemerintah dan 
menyelam ke tempat tidur saya di sana dengan pakaian yang saya kenakan. Saya langsung 
tertidur lelap. Jadi, tentang situasi saat ini ... Roroa mungkin akan kembali ke kamarnya dan 
hanya tidur di sini. Lalu aku mengguncang Roroa, yang masih tidur nyenyak, di bahu. 

"Oy, Roroa. Bangun " " Mmmm ... apa? Sayang ... aku masih mengantuk " 

Sambil mengusap kantuk dari matanya, Roroa duduk. 

"Jangan pancing aku. Mengapa kamu tidur di sini, Roroa? " " Longgarkan, ya. Saya 
mengantuk tadi malam setelah pertemuan. Dinnae punya kekuatan untuk kembali ke 
kamarku, membiarkan diriku masuk ke tempat tidur Darling " 

Roroa berkata demikian dengan menguap besar, dia kemudian bangkit dari tempat tidur 
dengan kaki goyah. Matanya masih setengah terbuka. 

"Crivens. Saya masih mengantuk. Aku akan kembali ke kamarku dan tidur ~! " " Tunggu! 
Sheesh ... Aisha, bisakah kamu membawanya kembali ke kamarnya " 

Liscia tidak bisa membiarkannya pergi sendirian dan meminta Aisha yang bingung untuk 
pergi bersamanya. 

"Iya! Mengerti, Putri " " Dan bukankah aku sudah memberitahumu untuk berhenti 
memanggilku Putri? " " U, mengerti, Pri ... Liscia " 
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Ah, sepertinya Liscia sudah menyuruh Aisha memanggilnya dengan nama alih-alih 'Putri' 
karena dia menjadi permaisuri ratu kedua dan posisi mereka semakin dekat. Meski begitu, 
dia terkadang masih salah. Dia meninggalkan kantor pemerintah menopang Roroa yang 
mengantuk dan mengantuk. Setelah menyaksikan keduanya pergi, aku dengan takut-takut 
berbalik menghadap Liscia. 

"Um ... jadi itu yang terjadi, bisakah kamu melepaskanku kali ini?" "Jujur ..." 

Kata Liscia sambil duduk dengan keras di tempat tidur. 

"Hal ini terjadi karena ada tempat tidur di sini, saya harus istirahat itu?" "Tapi mana yang 
harus saya tidur maka?" "Kamu telah ruangan dibangun untuk diri sendiri yang tepat? Atau 
apakah Anda ingin tidur di tempat tidur kami? Bergantian untuk setiap hari? " " Tidak, aku 
akan lulus. Sepertinya saya tidak akan tidur dengan cara seperti itu ... " " Marx telah 
mendesak kita untuk 'tolong buat ahli waris!' meskipun?" "Uuuh ... Beri aku waktu. Aku 
masih punya banyak hal untuk dipikirkan. " " Hal-hal untuk dipikirkan? " 

Aku bangkit dari tempat tidur dan dengan megahnya menggeliat. 

"Aku nyaris tidak berhasil mengatur Kerajaan, dan karena kekuatan kita meningkat karena 
merger Amidonia, sepertinya kita tidak akan memiliki musuh asing segera. Yah, Wilayah 
Raja Iblis adalah hal yang sama sekali bukan, meskipun " " Ya ... " " Dan bagiku ... Aku 
akhirnya bisa membenarkan aku menjadi Raja untuk diriku sendiri " " Aku berharap kau 
hanya menyebutnya ditentukan sebagai gantinya " " Tekad ... yah, kurasa aku sudah 
bertekad " " Aku tidak benar-benar mendapatkan perbedaan ... tapi apa pun " " Karena itu 
tidak ada yang menghadang di depanku, oleh karena itu ... " 

Penuh percaya diri, aku membusungkan dadaku dan berkata, 

"Aku akan berhenti menahan Liscia!" 

Ketika aku mengucapkan kalimat seperti baddie dari manga tertentu, Liscia menatapku 
dengan mata dingin. 

"Kamu menahan?" "Tentu saja! Saya telah memilih kebijakan yang paling tidak mungkin 
menyebabkan pemberontakan, dan bahkan selama pertempuran, saya mencoba untuk 
puas dengan apa yang saya miliki, bukan? " " Apakah Anda sekarang? " 

Hm ... yah, aku memang berlebihan dengan Royal Broadcast dan sebagainya, tapi aku 
berhati-hati untuk tidak pernah melakukan apa pun yang mengguncang inti masyarakat 
seperti tiba-tiba menyatakan 'Perbudakan sekarang ilegal!' atau mengembangkan 
persenjataan baru. 

"Tapi mulai sekarang, aku akan membuatmu membiarkan aku melakukan hal-hal seperti 
yang aku suka" "Yah, tentu, tapi ... apa hubungannya dengan tidak menyentuh kita?" 
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Ugh, dia perhatikan. Saya pikir saya bisa mengubah topik pembicaraan. Biarkan saya 
letakkan ini di sana, saya tidak menentang melakukan hal-hal dengan Liscia dan gadis-
gadis lain, pada kenyataannya, saya ingin pergi menjadi semua mesra dengan mereka. 
Situasi ini sebenarnya membuat saya setengah mati dalam beberapa cara .... Tetapi sebelum 
itu, ada hal-hal yang harus saya lakukan. Ini semua demi mereka juga. 

"... b, yah, kamu akan segera mengerti." "Kamu yakin tidak hanya mencoba membicarakan 
jalan keluar dari ini?" 

Liscia mencoba melihat wajahku, tetapi aku memalingkan wajah dengan kekuatan penuh. 

◇ ◇ ◇ 

"Personilnya tidak cukup" 

Aku berkata seperti kami berlima: Liscia, Aisha, Juna, Roroa, dan aku sendiri, sedang 
sarapan di sekitar kotatsu . 

Lokasi adalah kamar yang telah saya bangun di kastil karena Hakuya terus mengatakan 
kepada saya untuk 'mendapatkan kamar Anda sendiri sudah'. Sebenarnya, aku sudah lama 
berpikir tentang ruangan untuk digunakan untuk menyimpan Musashiboy-kun, tapi karena 
aku ada di sana, aku mungkin bisa membuatnya menjadi yang besar. Ada juga biaya hidup 
(gaji) yang saya tidak pernah menemukan digunakan untuk jadi saya menggunakannya 
untuk renovasi besar-besaran sebagian besar untuk kepentingan pribadi. 

Keagungan apa. Dua kamar kecil berukuran enam tatami yang saya sediakan, dapat diakses 
melalui pintu internal, telah berubah menjadi sesuatu seperti kamar apartemen Jepang. 
Salah satu kamar dilengkapi dengan lantai karpet, dan sebuah meja kerja diletakkan di 
atasnya. Sekarang pemilik ruangan ini dapat sepenuhnya membenamkan dirinya dalam 
hobinya membuat pakaian dan boneka seperti Musashiboy-kun di sini. 

Kemudian ruangan yang akan bertindak sebagai ruang untuk kehidupan sehari-hari telah 
sepenuhnya diubah menjadi ruang gaya Jepang melalui selera canggih dari pengrajin 
(saya). Setelah mendengar bahwa Pulau Sembilan Kepala Naga memiliki tatami, aku 
memesan beberapa lembar dan meletakkannya di ruangan ini. Juga, di bagian paling tengah 
ruangan ada bagian tersembunyi berbentuk lingkaran di mana meletakkan meja bundar 
dengan bedcover diletakkan di antara kaki dan permukaan meja. Bagian tengah dari ceruk 
lebih jauh tenggelam dan ditempatkan dengan peralatan pemanas yang telah 
dikembangkan oleh tokoh tertentu. 

Keagungan apa. Tukang (saya) telah mereproduksi benda yang disebut 'kotatsu'. Rongga di 
mana kaki seharusnya masuk dipasang dengan pemanggang besi, dengan cerdik 
memungkinkan kaki untuk masuk tanpa menyentuh peralatan penghangat. Ruang 
menakjubkan yang hangat di musim dingin dan berventilasi baik dengan melepas selimut 
di musim panas. Ruang menakjubkan yang merupakan produk dari daya tarik (saya) 
tukang. 
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... yah, aku berhasil membuat ruangan itu dibangun seperti itu, tetapi Liscia dan 
tunanganku lainnya merasa sangat menyukai kesukaan mereka (terutama kotatsu), dan 
menjadikannya tempat hang-out mereka. Setelah penggabungan Amidonia, Hakuya 
melarang penggunaan ruang makan umum dengan mengatakan, 'tolong mengerti, ini untuk 
menjaga martabat Anda' dan istri masa depan saya dan saya sudah sering sarapan dan 
makan malam di sini (makan siang biasanya di kantor pemerintah). 

Hari ini juga, kami berlima, Liscia, Aisha, Juna, Roroa, dan saya sendiri, duduk di sekitar 
kotatsu sambil sarapan. Menu adalah roti, ham goreng, sup, dan salad, barang-barang 
sederhana. Rombongan itu tidak berisi siapa pun yang suka terlalu boros dengan makanan 
(mantan rakyat jelata, Liscia dan Juna dari militer, di mana persediaan adalah garis hidup 
seseorang, Aisha yang tinggal di hutan, dan 'jika Anda memiliki biaya makanan cadangan 
masukkan ke dalam anggaran' Roroa ), dan karena itu, menu sebagian besar sama dengan 
ruang makan umum. 

Hanya dengan melihat pemandangan ini, kita mungkin tampak seperti rumah tangga biasa. 
Pada awalnya, Juna dicadangkan, dengan mengatakan, 'Saya belum menjadi pendamping 
resmi, apakah benar-benar tidak masalah bagi saya untuk berada di sini?' tetapi seperti 
yang dikatakan Liscia, "tawaran itu masih ada di atas meja, jadi tidak apa-apa, bukan?" 
diputuskan bahwa dia akan bergabung dengan kami. Yah, semakin meriah, setelah semua. 

"Kakak Aisha, bisakah kamu melewati kemacetan ~" "Fhure fere hou fo ( tentu saja, ini dia , 
dengan wajah yang diisi roti)" "Tunggu, Roroa. Anda punya potage di pipi Anda"* wipe 
menghapus * 'mmm, terima kasih sis besar Liscia' 'Lady Aisha, Anda ingin melayani lain 
dari potage?' ' Tegukan , p, silakan, lewatkan Selina' "W, kita punya, TELAH, kita punya 
lebih banyak roti juga. " " Tidak perlu sekaku itu, Carla " " M, maafkan saya, Nyonya Juna " 

Koreksi, satu perbedaannya adalah, ada stan prasmanan seperti di ruang makan siang 
sekolah dasar di sudut ruangan, dan di sana berdiri Selina, Carla, dan beberapa pelayan lain 
dalam menunggu, jelas tidak pada tempatnya dengan sisa ruangan. . 

"Ngomong-ngomong, apa kalian mendengarkanku?" "Ya. Kudengar kamu, dengar kamu " " 
Kamu tentu tidak terdengar seperti itu " " Kami mendengarkan. Kamu bilang kamu ingin 
lebih banyak orang, ya? " 

Mendengar Roroa berkata banyak, Liscia mengernyitkan alisnya. 

"Kamu masih menginginkan lebih? Saya pikir kita punya cukup ~ pemilihan personil di sini 
" " Semakin banyak personil yang Anda miliki semakin baik. Namun, itu bukan jenis 
personil yang saya bicarakan " " Maksud Anda? " " Mmm ... ini mungkin cara yang buruk 
untuk menggambarkannya , tetapi jika kita menempatkan orang ke peringkat S, A, B, C, D, 
dan E, yang saya inginkan saat ini adalah orang-orang B dan C-peringkat. Dengan angka " " 
Maaf. Anda kehilangan saya di sana " 

Aku meletakkan tanganku di Roroa saat dia menggigit rotinya. 
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"Ambil Roroa. Dia ajaib dengan naluri bisnisnya. Dia dapat mengelola dan menghasilkan 
sejumlah besar uang, dan mengubahnya menjadi keuntungan yang lebih besar. Sejauh 
personel pergi, aku akan membuatnya peringkat S. Tapi Roroa tidak mungkin mengubah 
seluruh negara sendirian, kan? Dia akan membutuhkan bawahan, birokrat untuk bekerja 
untuknya, dan selanjutnya, 'orang-orang yang dapat melakukan aritmatika' kerja di bawah 
mereka birokrat. Yang saat ini kurang kita miliki adalah 'orang yang bisa melakukan 
aritmatika' " 

Dunia ini memiliki tingkat melek huruf yang rendah, dan hanya pedagang, selain 
bangsawan dan ksatria, yang dapat melakukan aritmatika. Dengan kata lain, 'orang yang 
bisa membaca dan menulis', dan 'orang yang bisa melakukan aritmatika' adalah orang 
berperingkat B dan C di dunia ini, dan jumlahnya tidak cukup di negara ini. 

"Lalu bagaimana dengan merekrut pedagang yang keluar dari bisnis karena kehilangan 
atau orang-orang seperti mereka yang akan menjadi budak karena suatu alasan atau 
lainnya?" 

Liscia memberi saran, tapi aku menggelengkan kepala. 

"Aku sudah memutuskan untuk melakukan itu, tetapi tidak ada gunanya. Siapa pun yang 
memiliki sedikit talenta segera dilindungi oleh bangsawan dan ksatria. Yah ... kurasa aku 
juga yang harus disalahkan untuk itu. " " Apa maksudmu? " " Karena aku mengubah cara 
penilaian. " 

Apa yang disebut bangsawan dan ksatria di negara ini adalah, secara sederhana, 'orang 
yang memiliki wilayah'. Perwira militer yang memiliki tanah adalah ksatria, pejabat sipil 
yang memiliki tanah adalah bangsawan. Jadi tidak ada perbedaan seperti 'penghitungan' 
dan 'cukong' di antara mereka, siapa pun yang memiliki tanah yang luas diatasi dengan 
sebutan 'adipati'. 

Ada bangsawan, "bangsawan birokrasi", yang pergi bekerja di ibukota negara bagian atau 
ibukota provinsi sebagai birokrat, membiarkan pengelolaan tanah mereka menjadi 
pelayan, dan ada "bangsawan teritorial", yang mengabdikan kekuatan mereka untuk 
mengelola tanah mereka sendiri. Di antara pengikut saya, Hakuya dan Marx akan menjadi 
bangsawan birokrasi, dan Tuan Altomura, Wyst akan menjadi bangsawan teritorial. 
Hubungan kekuasaan mereka juga datang dalam berbagai jenis, jika ada bangsawan 
birokrasi seperti Hakuya yang kuat dalam politik, maka ada juga bangsawan birokrasi 
pedesaan yang bekerja di kota-kota bangsawan teritorial yang kuat. 

Sebaliknya, para ksatria berafiliasi dengan militer, dan untuk itu, mereka menyerahkan 
pengelolaan wilayah mereka kepada hakim. Tentu saja, ini sama sekali tidak diatur dalam 
batu, karena ada ksatria pensiunan yang menjadi bangsawan seperti Wyst, dan ada juga 
ksatria yang mengirim anak-anak mereka ke militer dan menyuruh mereka sendiri 
melakukan pengelolaan wilayah. 
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Sekarang peningkatan dan pelepasan status ksatria atau bangsawan (atau dengan kata lain, 
pemberian dan penarikan wilayah), sampai saat ini, dalam kasus ksatria, berputar pada 
investasi mereka yang telah mengakumulasikan tindakan militer dan naik pangkat di 
dalam militer, dan melepaskan mereka yang melakukan pekerjaan buruk, tidak mematuhi 
perintah, atau melakukan kegagalan strategis -- yang berarti bahwa tidak pernah 
dipertanyakan apakah mereka mengelola wilayah mereka dengan baik atau buruk. 
Tanggung jawab untuk pengelolaan wilayah yang buruk jatuh ke tangan pelayan, dan 
dengan memecat mereka ksatria itu sendiri terbebas dari tanggung jawab (meskipun jika 
situasinya berlanjut, ksatria itu menerima hukuman). 

Dalam kasus bangsawan, bangsawan birokrasi naik status ketika mereka bekerja di ibukota 
atau ibukota teritorial dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Mereka yang tidak 
memiliki kekuatan kemauan untuk memasuki politik nasional diserahkan kepada 
bangsawan teritorial jika mereka didukung oleh sejumlah tanah, dan biasanya bekerja di 
sana sebagai birokrat teritorial. Lebih menguntungkan jika mereka bekerja seperti itu. Juga, 
mereka yang tidak memiliki akta atas nama mereka dan puas dengan wilayah mereka saat 
ini sebagian besar tetap sebagai bangsawan teritorial. Namun, para bangsawan teritorial 
dituntut untuk bertanggung jawab jika terjadi kegagalan manajemen, sementara para 
bangsawan birokrasi diperlakukan sama dengan para ksatria. 

Dan dengan cara apa saya membalikkan cara evaluasi itu? 

"Menambah cara evaluasi saat ini, saya memberi bobot pada kemampuan mereka dalam 
mengelola tanah mereka" 

Dalam istilah yang sederhana, selain metode evaluasi saat ini, saya membuatnya sehingga 
'pemerintahan wilayah memberi Anda lebih banyak', dan 'memerintah wilayah dengan 
buruk menjadikannya kehilangan'. Saya mengirim Kucing Hitam sebagai inspektur, 
mengumumkan bahwa para bangsawan dan ksatria yang memerintah wilayah dengan baik 
akan mendapatkan keuntungan di darat, dan para bangsawan dan ksatria yang 
memerintah dengan buruk akan memiliki wilayah mereka dikurangi atau direbut. 

Apa yang terjadi sebagai akibatnya adalah bahwa para bangsawan dan ksatria yang telah 
meninggalkan semua tanggung jawab kepada pelayan mereka sekarang mengalihkan 
pandangan mereka pada wilayah mereka dengan panik. Mereka yang memiliki penatalayan 
yang kompeten atau hanya tidak memiliki masalah, tetapi mereka yang tidak kompeten 
sangat terpengaruh. Beberapa mengundurkan diri dari birokrasi dan kembali ke wilayah 
mereka untuk membangun pemerintahan yang baik sendiri. Namun sebagian besar ksatria, 
yang tidak memiliki kemampuan untuk memerintah, dan birokrat yang memiliki 
kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan panik mencari 
pelayan yang cakap dan orang-orang yang cakap untuk bekerja di bawah mereka. 

"Nenek Nyonya mengatakan bahwa itu adalah kebingungan. Untuk beberapa waktu para 
ksatria berkeliaran di jalan-jalan bergumam 'personil ~ personil ~' seperti semacam setan 
" " ... ya. Aku, juga berpikir aku terlalu berlebihan, sebenarnya " 
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Kekuatan di mana para bangsawan dan ksatria mencari personil melampaui harapan saya, 
siapa pun, bahkan rakyat jelata, yang bisa membaca dan menulis atau melakukan 
aritmatika didekati seperti orang bijak dan memperpanjang setiap keramahtamahan 
(karena hukuman dilakukan jika mereka diambil dan dibuat untuk bekerja) dengan paksa). 
Ketika mereka mengetahui bahwa ada orang yang bisa membaca dan menulis dan 
melakukan perhitungan di antara para budak (kecuali budak kejahatan), pelacur, dan 
bahkan mereka yang tinggal di daerah kumuh, mereka pergi sejauh untuk membayar jalan 
keluar dari perbudakan dan kemiskinan. 

Jika bahkan mereka yang hanya bisa membaca dan menulis dan melakukan aritmatika 
bertemu dengan perlakuan seperti itu, yang berbakat jauh lebih banyak. "Aku ingin 
memilikinya sebagai pelayanku!" "Tapi mereka tidak punya stasiun yang cukup untuk itu!" 
'Aku tahu, ayo bawa mereka ke keluarga kita untuk memaksakan pos mereka!'. Sebagai 
akibat dari, atau mungkin itu berkat tindakan ini, ada rakyat jelata dan budak yang 
mencapai kenaikan status yang mengesankan. Saya mengatakan kepada Permaisuri Maria 
untuk memperlambatnya, tetapi apakah saya hanya membalikkan sistem kelas kita? 

Pedagang budak yang melihat ini sebagai kesempatan mengajarkan budak mereka untuk 
membaca dan menulis dan mengajari mereka aritmatika, sehingga mengembalikan 
keseimbangan antara penawaran dan permintaan dan agak mendinginkan situasi. Karena 
itu, bagaimanapun, negara sekarang seperti kaleng soda kosong dalam hal personil yang 
berbakat. Saya kira ini adalah hal yang baik, karena orang-orang menjalani kehidupan yang 
lebih baik berkat ini ... 

"Tapi kemudian kamu mengalami krisis orang-orang berbakat, kan?" 

Kata Liscia, memberi saya mata busuk. Ya Bu. Anda benar, Bu. 

"Mempekerjakan bakat luar biasa seperti Aisha atau Juna atau Roroa lebih mudah bagi 
negara-negara yang dapat memusatkan kekayaan dan kekuasaan. Namun, sangat sulit 
untuk mengumpulkan orang-orang yang cakap dari jalanan secara massal . Selain itu, para 
bangsawan dan ksatria yang melayang di atas mereka pasti akan menolak " " Apa yang 
harus kita lakukan? " " Untuk mendapatkan orang-orang berbakat dari luar negeri ... dan 
melakukan 'itu' " " 'itu'? " 

Liscia memiringkan kepalanya, dan aku memberinya seringai lebar. 

"Pendidikan" 
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Vol. 4 - 0.1 - Interlude 4 
Interlude 4 -- Ginger the Slave Trader dan Sandria the Slave 

AN: Cerita sampingan (Tapi jelas tidak pendek) 

Ini mungkin agak terlambat, tetapi saya telah memutuskan pada unit mata uang 

Unit Mata Uang 1G (Gorudo 1 ) = ￥ 1 

Koin Perunggu = 1G Koin Tembaga = 10G Nikel 2 Koin = 100G Koin Perak = 500G Koin 
Perak Putih = 1000G Koin Emas = 10 000 G Koin Emas Besar = 50 000G Platinum 3 Koin = 
100 000G Koin Platinum Besar = 1000 000G 

Sesuatu seperti itu, kurang lebih 

Nama saya Ginger Camille. 17 tahun. Saya tinggal di ibu kota Kerajaan Elfrieden (ah, 
sekarang Kerajaan Friedonia), bekerja di toko yang menjual budak. ... ya, saya seorang 
pedagang budak. Bukan profesi yang terhormat, ya? Di mana Anda memiliki orang-orang 
yang menjual dan membeli. Kemudian lagi, selain dari budak yang sampai ke tempat 
mereka melakukan kejahatan, mayoritas adalah budak properti, yang menjual diri mereka 
sendiri karena mereka kekurangan uang untuk memberi makan diri mereka sendiri atau 
karena mereka sangat membutuhkan uang untuk beberapa alasan atau lainnya. Dalam arti 
tertentu, Anda bisa mengatakan itu salah satu bentuk jaring pengaman. ... Anda harus 
memiliki keberanian yang kuat untuk bertahan dalam bisnis ini. 

Saya? Aku kurus. Setipis benang katun. Perut saya sakit setiap hari. Alasan mengapa 
seseorang seperti saya menjadi pedagang budak adalah karena kakek pedagang budak saya 
meninggal. Orang tua saya sudah lama pergi ke dunia berikutnya, dan kakek membesarkan 
saya sendiri, meskipun dia tidak pernah menyebutkan apa yang dia lakukan untuk mencari 
nafkah sampai mati. Secara harfiah, saya hanya mengetahui tentang toko dan budak-budak 
yang dia miliki ketika bangun tidur selesai dan saya sedang memilah-milah warisan yang 
ditinggalkannya. 

Tidak mungkin! Ini terlalu banyak untuk saya tangani! Saya harus bergegas dan menjual 
semuanya ke beberapa pedagang budak lain dan memulai lini bisnis baru ... atau begitulah 
yang saya pikirkan, tetapi kemudian saya memasuki toko dan melihat para budak yang 
secara praktis adalah milik saya, dan saya tidak bisa mengatakan apa pun. kata. 

"Umm ..." 

Para budak, barang dagangan saya, dikumpulkan di sana. Dua puluh atau lebih dari mereka 
berdiri di sana, dari anak-anak hingga setengah baya, dari jenis kelamin dan semua jenis 
ras. Mereka semua mengenakan pakaian sederhana dan kasar, dan menatapku dengan 
mata gelisah. Aku bertanya-tanya mengapa mereka begitu takut. 
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"Apa kamu tidak mengerti, Pemilik, Tuan" 

Salah satu dari mereka, seorang gadis muda dengan mata yang teguh melangkah ke arah 
saya. Dia sedikit lebih tua dariku, dengan wajah tampan, telinga segitiga, dan ekor tebal, 
panjang, bergaris. Dia adalah gadis cantik yang cantik. 

"... Mystic Tanuki-kin?" "Raccoon-kin" 

Dia memelototiku. Sebagai manusia saya tidak akan tahu, tetapi tampaknya Tanuki-kin dan 
Raccoon-kin benci untuk dikira satu sama lain, mungkin karena penampilan mereka yang 
mirip. 

"M, maaf ... dan kamu?" "Maafkan kekasaranku. Saya Sandria, seorang budak " " San-san 
kalau begitu. Senang bertemu Anda " " Eh, ... ah, ya " 

Saya menawarkan San-san tangan saya, dan dia mengguncangnya dengan mata melebar. 

"Pokoknya, San-san . Mengapa semua orang begitu muram di sini? " " Itu karena kakek Pak 
Pemilik meninggal " " Kau sedih dengan kematian kakek meskipun kau adalah budak? " " 
Kesedihan ... adalah bagian dari itu. Kakekmu memperlakukan budaknya lebih baik 
daripada pedagang budak biasa " 

Menurut San-san , setiap pedagang budak memiliki cara khas mereka sendiri dalam 
menangani budak mereka. Meskipun karena aspek jaring pengaman sosial, negara tersebut 
melarang penguasa dari tindakan kekerasan dan kekerasan seksual kepada budak mereka 
(seseorang dapat menjual diri sendiri lebih dari dua kali harga normal dengan 
menempelkan label 'diizinkan seks'), tetapi juga seberapa banyak itu ditegakkan, jika sama 
sekali, sebagian besar bergantung pada tatanan publik wilayah dan moral penguasa lokal. 

Misalnya, jika seorang budak perempuan muda akan diserang secara seksual oleh tuannya 
yang mulia, melaporkannya dapat menjatuhkan sanksi pada sang bangsawan, tetapi 
meskipun demikian, tanpa harta miliknya sendiri, gadis itu akan berakhir di tangan 
seorang budak pedagang untuk dijual ke master lain. Dalam hal ini, mereka dapat 
mempertimbangkan bahwa mungkin lebih baik untuk menanggungnya selama hidup 
mereka tidak dalam bahaya. Adapun budak laki-laki, mereka sebagian besar dijual untuk 
kerja fisik, dan selain dari mereka yang pingsan karena terlalu banyak pekerjaan, sulit 
untuk membuktikan tindakan pelecehan. 

Begitulah dunia gelap perdagangan budak, dan pedagang budak datang dalam segala jenis. 
Masih ada banyak pedagang budak yang diselimuti oleh desas-desus kelam ... seperti 
mereka yang memperlakukan budak mereka seperti binatang, bahkan tidak memberi 
mereka 'makanan ternak' yang cukup. Mereka yang hanya mengizinkan mereka untuk 
tidak mengenakan apa pun kecuali kerah, bahkan selimut tipis untuk malam yang dingin. 
Mereka yang membiarkan budak mereka jatuh sakit, dan mereka yang dikontrak khusus 
untuk para bangsawan dengan jimat-jimat aneh (Yang Mulia Raja yang sekarang sangat 
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membencinya sehingga banyak dari mereka yang terbongkar, tetapi beberapa masih ada di 
celah dan celah provinsi). . 

Di antara mereka, kakek adalah seseorang yang memperlakukan budak mereka dengan 
lebih baik. Dia memberi mereka pakaian, meskipun kasar. Dia tidak pernah melecehkan 
mereka dan memperlakukan mereka yang jatuh sakit. Dia juga tidak berdagang dengan 
pelanggan khusus . Cukup terhormat untuk pedagang budak. 

"Tapi itu tidak terdengar seperti dia memperlakukan Anda semua yang baik dari apa yang 
saya dengar?" "Namun, itu cukup bagi kita budak. Setidaknya kita tidak perlu khawatir 
tentang sesuatu yang aneh terjadi pada kita. ... tapi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 
dengan kita sekarang " " Eh? " " Sementara dia masih hidup, kakek pemilik tuan selalu 
menyebutkan bagaimana dia tidak ingin Anda mengambil alih pekerjaan ini. Dia percaya 
itu terlalu berat untuk cucunya yang pemalu dan lembut " " ... " 

Kakek ... itukah sebabnya kamu tidak pernah menyebut pekerjaan ini denganku? Apakah 
Anda menyembunyikannya, berpikir bahwa itu akan melukai hati nurani saya? San-san 
terus. 

"Tapi dalam kasus itu, maka kita semua budak pada akhirnya akan dijual, dan tidak ada 
pedagang budak yang ingin membeli sebanyak ini bersama-sama. Kita akan berakhir 
terpisah, tanpa mempertimbangkan bahwa sebagian dari kita mungkin pasangan atau 
saudara kandung. Bahkan tidak ada jaminan bahwa pedagang budak yang akan kami jual 
akan menjadi orang yang baik seperti kakek pemilik sir " " Itu ... " " Juga, sebagian dari kita 
punya anak. Yang Mulia Raja Soma telah melarang anak-anak di bawah tiga belas tahun 
untuk diperbudak, sehingga tidak ada budak anak, tetapi jika pembeli hanya menginginkan 
orang tua, anak-anak harus dikirim ke panti asuhan. Inilah sebabnya mengapa semua orang 
sedih melihat kakek pemilik Sir meninggal " " ...... " 

Jadi, bukan karena kakek itu meninggal, tetapi karena mereka khawatir dengan keadaan 
mereka sendiri ... atau sesuatu. Saya bukan budak, jadi saya tidak akan mengerti apa yang 
mereka alami, tetapi mungkin, tidak memiliki harapan untuk masa depan yang cerah jauh 
lebih menyakitkan daripada yang saya bayangkan. 

Ketika aku terdiam, San-san memberiku benda tertentu. Cambuk yang ditujukan untuk 
kuda. Untuk apa ini, pikirku, lalu San-san mengembalikannya ke arahku dan perlahan 
menanggalkan pakaiannya. Begitu dia hanya mengenakan pakaian dalam (dia tidak 
mengenakan bra) dan menggulung pakaiannya untuk menyembunyikan bagian depannya, 
dia berlutut seolah bertobat. Punggungnya yang ramping dan ekornya yang halus terlihat 
di depan mataku. 

"H, hh tunggu San-san !? Apa yang kamu lakukan !? " " Budak ini tidak sopan untuk 
mengatakan hal-hal seperti itu. Kupikir hukuman itu jatuh tempo. " " Tapi mengapa !? " " 
Tidak pantas bagi seorang budak untuk berbicara seperti itu kepada pemiliknya. Saya tidak 
bisa mengeluh jika saya dibunuh atau disiksa atau dijual kepada pembeli terburuk. Saya 
masih lebih suka jika saya tidak, jadi jika Anda mau tolong maafkan saya dengan hanya 
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mencambuk saya di depan semua orang " " Tapi ... " " Jangan khawatir. Cambuk itu adalah 
barang spesial. Ini menyebabkan rasa sakit pada korban tanpa meninggalkan bekas. Anda 
tidak akan menurunkan harga jual saya " " Bukan itu yang saya bicarakan! " 

Saya membuang cambuk dan melangkah di depan San-san . Saya kemudian berjongkok 
untuk menatap matanya. 

" San-san , apakah kamu tipe orang cabul yang suka dicambuk?" "... Itu, bukan maksudku" 
"Lalu mengapa kamu berbicara seperti itu meskipun kamu tahu kamu akan dipukuli 
karenanya?" 

Saya mencoba berbicara selembut mungkin kepadanya. San-san melemparkan wajahnya ke 
bawah, tapi meskipun aku tidak bisa melihat matanya di balik poninya, dia jelas membobol 
isak tangis dari suaranya. 

"Aku ... berpikir ... bahkan jika toko tutup ... setidaknya ... bisa menemukan pembeli ... 
sehingga keluarga bisa tetap bersama ..." "Apakah keluargamu di suatu tempat di sana, San-
san ?" 

San-san menggeleng. Dia masih melakukan ini meskipun begitu. Aku memandangi para 
budak. Aku melihat seorang wanita menggendong anaknya di dadanya sambil menatapku 
dengan gelisah. Saya melihat sepasang gadis berusia tujuh belas tahun yang tampak seperti 
saudara perempuan berpegangan tangan. Yang tampak sengaja (kakak perempuan?) 
Mencengkeram tangan (adik perempuan?) Yang lain erat-erat untuk dukungan moral. San-
san melakukan sesuatu yang begitu berbahaya demi mereka. 

" San-san , kamu peduli dengan teman-temanmu, bukan?" "......" "Bisakah kamu 
mengenakan pakaianmu sekarang?" "B, tapi!" "Pakailah saja sudah" 

Dengan sedikit tekanan dalam kata-kataku, San-san dengan malu-malu mengenakan 
pakaiannya. Kemudian saya kebetulan melihat sekilas tentang sesuatu yang jiggly yang 
dibentuk dengan baik sehingga saya memalingkan wajah saya dengan kekuatan penuh. 
Setelah memberi San-san waktu untuk menenangkan diri, saya berbicara kepada para 
budak. 

"Aku mengerti apa yang kamu alami, tapi aku masih tidak berniat untuk terus menjalankan 
toko ini. Menjadi seorang pedagang budak terlalu banyak untukku " 「 ......... 」 " ... " " Itu 

artinya, aku pikir aku akan membuatnya tetap berjalan selama sampai aku bisa menjual 
semua orang di sini. Tentu saja, saya tidak akan menjual Anda kepada pembeli asing, saya 
pribadi akan bertanggung jawab atas pemeriksaan latar belakang. Saya juga akan berusaha 
menyatukan keluarga sebanyak yang saya bisa " 

Jika saya orang kaya, saya akan melepaskan semuanya dan menutup toko. Namun 
sekarang, saya tidak memiliki kekuatan finansial untuk itu. ... tetap saja, aku ingin 
melakukan apa yang aku bisa. Mendengar apa yang harus saya katakan, para budak mulai 
terlihat lega, dan saya tersenyum pada San-san yang tercengang . 
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"Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Apakah ini memuaskan? " " ... Lebih dari yang bisa 
aku tanyakan. Anda terlalu baik, tuan pemilik. " " Tidak bisakah kita melakukan sesuatu 
tentang gelar itu? Nama saya Ginger Camille " " Dimengerti, tuan Ginger " 

San-san dan saya kemudian saling jabat tangan. 

◇ ◇ ◇ 

"Hoy, ada anak muda. Budak yang baik, kamu sampai di sana. " " Berapa banyak yang kamu 
dapat? Apakah kamu benar-benar anak yang hebat? " " Ah, um ... terima kasih ... " 

Mengembalikan gaul pedagang yang dilemparkan ke arah kami dengan senyum yang 
dipaksakan, San -- san dan aku terus berjalan melalui jalan-jalan ibukota, membawa barang 
belanjaan. Bahan makanan kebanyakan adalah makanan, sabun, dan kain segar untuk 
membuat beberapa pakaian baru. Seharusnya jelas pada titik ini, bahwa ini dimaksudkan 
untuk para budak. 

"Wow, kita punya banyak kain bagus sekarang, bukan begitu. Toko yang sangat bagus, 
'Rusa Perak nomor Dua'. Dan pemiliknya sangat keren, dia bahkan tidak tersentak ketika 
mendengar mereka akan dijadikan pakaian baru untuk budak. Dia bahkan menjual kami 
banyak dengan harga murah " " Itu benar-benar keberuntungan bagi kami " " Ah ... maaf 
membuatmu membawa begitu banyak barang San-san " " Kamu tidak perlu begitu 
perhatian kepada budakmu. Pesanlah apa pun yang kamu suka " 

San-san mengatakan sebanyak dengan wajah lurus. Dia sedikit lebih tinggi dariku dan 
berjalan dengan kepala tinggi, memberinya penampilan yang sangat bermartabat sehingga 
kamu tidak bisa mengatakan bahwa dia seorang budak. Apakah dia benar-benar orang tua 
atau sesuatu? 

"Tetap saja, toko itu tidak lain adalah budak dan pemiliknya. Apa yang harus saya lakukan 
di sini? " " Kami budak akan sepenuhnya mematuhi selama kerah ada pada kami. Dibuat 
untuk bekerja, itu normal. " " Aku mengerti. " " Sebaliknya ... mengapa kamu memberi kami 
begitu banyak makanan dan pakaian baru, tuan Ginger. Bukankah kamu seharusnya 
menjual kami? " " ... antara sesuatu yang bersih dan sesuatu yang kotor. Mana yang 
menurut Anda akan lebih dihargai? " " Yah ... yang bersih, saya pikir ... " " Benar? Ini seperti 
itu " 

Rasanya agak aneh berbicara tentang orang-orang seolah-olah mereka adalah sesuatu, 
tetapi diperlakukan sebagai properti adalah apa artinya menjadi budak. Jadi saya pikir, 
setidaknya saya bisa memperlakukan mereka seperti barang-barang berharga . Saya tahu 
itu hanya menyesatkan, tetapi saya ingin melakukan apa yang bisa saya lakukan sekarang. 

"Seorang budak yang bersih dengan corak yang bagus dan pakaian yang bagus akan 
memberi kesan mewah. Saya pikir itu akan menangkal pembeli yang hanya menginginkan 
buruh " " ... Bisnis bergantung pada penjualannya. Saya tidak tahu harus berkata apa 
tentang sikap itu. " " Seperti yang saya katakan, saya tidak cocok untuk hal-hal 
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perdagangan budak ini! " " Benarkah? Saya pikir Anda mungkin secara tak terduga menjadi 
pedagang budak yang baik, bukan? " " Bukan itu yang baru saja Anda katakan beberapa 
detik yang lalu !! " " Hanya renungan seorang budak. Tolong, jangan pikirkan itu " 

San-san kemudian memberi saya tersenyum nakal. Sial, dia pasti mengolok-olok saya. 

"Jika kata-kataku membuatmu marah ada cambuk ..." "Aku tidak mencambuk siapa pun!" 

◇ ◇ ◇ 

Beberapa hari kemudian. 

"Baiklah semuanya. Mari kita mulai dengan tabel bertiga kami. Tiga, pergi! " 

"" "Tiga per satu adalah tiga. Tiga demi dua adalah enam. Tiga demi tiga adalah sembilan ... 
"" " 

Atas perintahku para budak mulai menyanyikan tabel tiga kali. Di sebelah mereka, 
beberapa budak lainnya sedang berlatih menulis masing-masing dengan papan memo dan 
sikat basah. Kertas dan tinta itu mahal, jadi kami hanya menggunakannya. Saya sebenarnya 
ingin menggunakan kertas dan tinta, tetapi saya tidak punya uang untuk itu. Saat saya 
tenggelam dalam pikiran ... 

"... apa yang kita lakukan saat ini?" 

San-san , yang baru saja kembali dari tugas saya memberinya, mengatakan itu kepada saya 
dengan tampilan yang kotor. 

"Hm? Saya pikir saya ingin mengajar semua orang untuk menulis dan menghitung " " ...... 
untuk apa? " " Yah saya sudah berpikir ... alat, Anda lihat, lebih dihargai ketika mereka 
memiliki lampiran nilai tambah, kan? Jadi saya pikir, apa itu keterikatan nilai tambah bagi 
seseorang? Ah, ini ~ " 

Ada orang yang berpikir bahwa budak dimaksudkan untuk digunakan sampai mereka 
hancur. Ini argumen yang ekstrem, tetapi memang benar bahwa budak yang hanya bisa 
melakukan pekerjaan kasar tidak memiliki cara lain untuk digunakan. Jadi saya bilang, 
bagaimana dengan budak yang bisa menulis atau menghitung? Sekarang, jika seseorang 
dengan pendidikan untuk mereka yang entah bagaimana jatuh ke dalam perbudakan, 
mereka akan menjual lebih tinggi daripada budak biasa, dan mereka memiliki jangkauan 
penggunaan yang lebih luas daripada orang yang hanya dapat melakukan pekerjaan kasar. 
Mereka bahkan bisa menjadi asisten penjaga toko, atau pelayan atau sekretaris bangsawan. 

Itu sebabnya saya pikir akan lebih baik untuk mengajar para budak ini untuk menulis dan 
menghitung, tetapi itu tidak efisien. Pendidikan membutuhkan waktu, yang menambah 
biaya perawatan mereka. Juga, kebanyakan orang yang datang ke toko pedagang budak 
menginginkan buruh kasar, hanya sedikit yang menginginkan budak yang berpendidikan. 
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Tidak ada artinya mendidik terlalu banyak hanya agar mereka dibiarkan di rak, seolah-
olah, atau dijual sebagai budak buruh kasar. 

Tapi kemudian saya berpikir, semua itu tidak ada hubungannya dengan situasi saya. Saya 
tidak punya niat untuk melanjutkan bisnis ini. Itu akan cukup jika saya bisa menjual orang-
orang ini kepada pembeli terbaik yang bisa mereka dapatkan, bahkan jika saya harus 
menggali tabungan yang ditinggalkan kakek sedikit. 

"Untungnya, kakek telah mendidikku dengan benar, jadi setidaknya aku bisa mengajari 
kalian. Anda ingin bergabung juga, San-san ? " " ... Saya baik-baik saja. Saya berasal dari 
keluarga pedagang, jadi saya tahu menulis dan berhitung " 

Keluarga pedagang ... dan fakta bahwa ia menjadi budak berarti ... 

"Um ... apakah kamu keberatan jika aku bertanya?" "Tidak sama sekali. Tidak apa-apa, 
hanya seorang pedagang yang ditipu, harus membawa hutang besar, dan harus menjual 
salah satu putrinya untuk melindungi keluarga dan bisnisnya " " Tidak banyak yang dia 
katakan ... " " Itu adalah cerita umum. Kemalangan semacam ini ... bisa terjadi pada siapa 
pun " 

Sekarang peduli seberapa makmur negara, seberapa baik pemerintah, atau seberapa aman 
masyarakat, niat buruk seseorang tidak akan hilang begitu saja. Hal-hal seperti itu terjadi 
dalam jumlah yang tidak sedikit, dan bahwa dia "kebetulan" telah terperangkap dalam hal 
itu, jadi San-san dengan dingin menjelaskan, seolah-olah dia telah menyerahkan diri pada 
nasibnya. 

"Yah, karena aku memiliki keterampilan juga, haruskah aku membantu mengajar?" "... 
tolong" 

Akan lebih bagus jika aku bisa memberikan harapan pada San-san, meskipun mungkin 
akan sulit bagi seorang budak yang kukira ketika aku menyaksikan San-san mengajar para 
budak yang lebih muda. 

◇ ◇ ◇ 

... Dengan semua yang dikatakan, penjualan budak itu ... tidak menguntungkan. Bahkan, 
saya tidak bisa menjual satu pun. Hahaha ... apa yang terjadi di sini ... 

"Saya pikir kami memiliki pelanggan, mengapa kami tidak menjual?" 

San-san bertanya. Ya, kami memiliki orang-orang yang tertarik untuk membeli budak kami. 
Namun ... dari apa yang saya dapat dari berbicara dengan mereka, saya tidak mungkin 
menjual siapa pun kepada mereka. 

"... Anda tahu, saya cukup percaya diri dalam 'mata saya yang melihat melalui orang-
orang'" "Jadi menurut mata tuan Ginger, orang-orang itu putus asa?" "Mereka semua 
menganggap budak sebagai alat sekali pakai. Seseorang tidak hanya menyembunyikan 
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kekotoran dalam hatinya, tidak peduli seberapa sopan pun ia mencoba bertindak " " 
Begitukah ... " " Aku berjanji bahwa semua orang akan mendapatkan pembeli yang bisa 
dipercaya. Aku harus berhati-hati. " " ... Jika kamu terus melakukan ini, kamu akan berakhir 
menjadi budak dari hutang juga, meskipun? " " Itu akan mengganggu ... tapi kakek dulu 
mengatakan tentang perdagangan, 'Ninabobokan akan lewat, arus tiba-tiba akan berubah. 
Jadi teruslah dan jangan pernah menyerah, tunggu kesempatan dan jangan lewatkan, 
tangkap ketika lewat '" 

Itulah sebabnya bahkan sekarang, meskipun sulit, saya sedang menunggu kesempatan saya 
jadi saya tidak melewatkannya ketika datang. 

"Kamu tahu, ini aneh.... Jika dengan Tuan Ginger, rasanya seperti seorang budak sepertiku 
pun bisa memiliki harapan " 

San-san sambil tersenyum lembut. Ini akan baik-baik saja, kesempatan akan datang. Mari 
kita terus percaya dan menunggu. 

Lalu suatu hari, kesempatan itu datang terlalu tiba-tiba. 

◇ ◇ ◇ 

Suatu pagi, saya pergi untuk membuka toko seperti biasa ketika ... 

"Permisi! Apakah Anda memiliki budak yang bisa menulis dan melakukan aritmatika? " " 
Kita perlu satu ASAP! Sebut saja harga Anda! " " Kami juga! Jika Anda memiliki sesuatu 
yang sangat Anda inginkan, katakan saja! " 

Kerumunan besar berusaha mendorong masuk ke dalam toko. Mereka semua tampak 
seperti tembakan besar. Beberapa dari mereka adalah pelayan bagi beberapa tuan, tetapi 
banyak bangsawan dan ksatria juga datang untuk mencari untuk membeli. San-san dan aku 
bisu. 

"Um ... Budak kita semua bisa membaca dan menulis dan melakukan aritmatika ..." 
"BENAR-BENAR !?" "Tolong, dengan cara apa pun menjualnya kepada kita!" "Aku di sini 
dulu! Wilayah saya membutuhkan mereka! " " M, tolong tenang! Apa yang terjadi di sini !? " 

Sementara San -- san dan para budak lainnya menyiapkan teh untuk mereka semua, saya 
meminta untuk mendengar tentang situasinya. Sepertinya itu semua dimulai ketika Raja 
muda itu mengubah metrik evaluasi untuk peringkat bangsawan dan ksatria. Yang Mulia 
Soma Kazuya. Dia naik takhta yang diserahkan kepadanya oleh mantan Raja Alberto, 
mengalahkan Dukes yang pemberontak, menghancurkan pasukan Amidonia yang 
menyerang, dan bahkan mengasimilasi negara mereka. Di dalam negeri ia terus 
mendapatkan sekutu dan melemparkan lawan, membangun basis kekuatan yang stabil 
untuk dirinya sendiri bahkan sekarang. 
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Raja itu tiba-tiba keluar dan berkata, "Mulai sekarang metrik untuk mengevaluasi ksatria 
dan bangsawan untuk promosi atau penurunan jabatan akan memiliki poin tambahan 
apakah mereka bisa mengelola wilayah mereka atau tidak. Semoga harimu menyenangkan 
~ "(Meskipun aku pikir dia tidak akan mengatakannya dengan jujur seperti itu). Yang 
paling bermasalah adalah mereka yang tidak peduli dengan wilayah mereka tetapi hanya 
meninggalkan seseorang untuk melakukannya sebagai gantinya. Para bangsawan birokrasi 
turun ke ibukota percaya partisipasi dalam politik menjadi jalan ke atas, sementara para 
ksatria percaya jalan naik adalah melalui mendapatkan jasa dalam pertempuran. Karena 
itu, saat manajemen wilayah mereka dipertanyakan, mereka buru-buru mencari birokrat 
yang superior dan orang-orang yang dapat bekerja di bawah mereka. 

Yang diinginkan para birokrat adalah orang-orang yang bisa membaca dan menulis dan 
melakukan aritmatika, tetapi di zaman sekarang ini, jarang ada orang yang bisa melakukan 
keduanya. Keduanya membutuhkan pendidikan, dan orang-orang yang telah menerima 
pendidikan (atau sebaliknya, orang-orang yang menganggap pendidikan sebagai 
kebutuhan) terbatas pada jajaran atas masyarakat. Pedagang bisa, tetapi bisnis mereka 
cenderung, dan jika mereka tidak mendapatkan manfaat yang sesuai dengan keuntungan 
mereka, mereka tidak dapat dipekerjakan. Itu berarti ada sekelompok orang yang benar-
benar terbatas yang dapat dipromosikan menjadi birokrat lokal. 

Jadi orang-orang rendahan yang dengan putus asa mendidik diri mereka sendiri percaya 
bahwa suatu hari akan berguna adalah yang pertama dipanggil. Namun, orang-orang 
berbakat ini disewa oleh para bangsawan dan ksatria yang kuat yang dapat menawarkan 
mereka imbalan yang lebih baik. Yang paling bermasalah adalah bangsawan dan ksatria 
berperingkat rendah. Mereka menginginkan personel, tetapi mereka tidak bisa 
menawarkan apa pun yang bernilai saat mereka. Jadi mereka melihat ke arah budak. Budak 
berasal dari semua lapisan masyarakat. Pasti ada beberapa dari mereka yang bisa 
membaca dan menulis atau melakukan aritmatika, bahkan jika mereka akan lebih mahal 
dari biasanya. 

Dengan mengingat hal itu, para bangsawan dan ksatria bergegas ke toko-toko budak. Stok 
budak besar segera terjual habis dari budak mereka yang bisa membaca dan menulis, 
sehingga mereka beralih ke toko budak kecil dan menengah di sebelahnya. Begitulah cara 
mereka berakhir di toko saya. 

"Um ... baiklah, aku mengerti situasinya. Saya akan memutuskan kondisi saya dengan 
wawancara " 

Jadi saya mewawancarai setiap calon pembeli secara bergantian, satu per satu. Saya 
memberi bobot lebih pada perawatan yang akan diterima budak setelah pembelian 
daripada harga pembelian. Beberapa bangsawan berkata 'kami ingin menunjuk mereka ke 
sebuah jabatan, jadi kami tidak keberatan melepaskan mereka dari perbudakan,' jadi saya 
memprioritaskan mereka. Saya menghindari penjualan kepada orang-orang yang 
tampaknya memiliki niat buruk, dan berusaha untuk menjaga keluarga bersama sebanyak 
mungkin. Ibu dengan anak kecil itu dibeli oleh seorang ksatria wanita yang memohon 
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dengan berlinang air mata mengatakan 'Aku akan melepaskanmu dari perbudakan! 
Bawalah anak Anda, saya tidak keberatan! Tolong, ikutlah dengan saya ke tanah saya! ' 

Kejutan terbesar adalah para suster. Ada seorang bangsawan muda yang menyukai 
mereka, dan dia tidak hanya memberi mereka kebebasan, dia juga meminta kedua tangan 
mereka menikah. Tampaknya bangsawan itu berasal dari rumah yang cukup besar. 

"Bukankah kamu mencari seorang birokrat atau pembantu?" "Itu juga, tapi aku terpesona 
oleh kecantikan dan pikiran mereka. Rumah kami memiliki banyak keadaan sehingga kami 
tidak dapat mengambil siapa pun dari rumah lain sebagai istri. Akan lebih meyakinkan bagi 
Yang Mulia jika kita menganggap orang biasa sebagai istri. Juga, mempertimbangkan 
pengangkatan saya setelah ini, saya tidak berpikir bangsawan akan datang dan 
menawarkan putri mereka untuk menikah " 

Bangsawan ini disebut Piltory Saracen, Kepala muda dari rumah Saracen yang agak besar. 
Dia adalah seorang pemuda berkepala panas, dan memiliki karakter sebagus 
penampilannya. Saya bertanya-tanya mengapa pria seperti itu menginginkan budak, tetapi 
mungkin ada hubungannya dengan situasi atau pengangkatan yang disebutkannya. 

"Um, kalau berbahaya itu agak ..." "Jangan khawatir. Jika mereka menerima menjadi istriku, 
aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi mereka. Mereka tidak akan mati, 
setidaknya tidak selama aku hidup! " " Haah ... oke, mari kita tanyakan apa yang mereka 
pikirkan untuk saat ini " 

Lalu aku memperkenalkan Lord Piltory dan para suster satu sama lain. Tampaknya para 
suster juga menyukai pemuda ini. Dia adalah pria muda yang tampan dan baik hati, 
permata sejati, bijaksana dalam kondisi luar biasa. Adapun ke mana dia menuju, itu adalah 
Grand Chaos Empire (sepertinya dia dipercayakan dengan beberapa negosiasi atau 
sesuatu). Itu membuat keduanya sedikit tersentak, tapi tetap saja, mereka akhirnya 
memutuskan untuk pergi bersamanya. ... yah, dia sepertinya bukan orang jahat, jadi jika 
mereka menyetujuinya maka semuanya baik-baik saja. 

◇ ◇ ◇ 

Kakak perempuan bernama Anzu, dan Shiho yang lebih muda. Kisah budak saudari menjadi 
istri bangsawan menjadi salah satu dari dua kisah hit Cinderella, bersama dengan kisah 
Putri Rubah 'Tomoe-Hime'. Dalam ceritanya, Ginger Camille berperan sebagai ibu baptis 
peri 4 . Selain itu, karena penampilannya yang androgini, ia digambarkan sebagai pedagang 
budak perempuan . Orang itu sendiri, setelah mendengar ini, gemetar karena malu dan 
berteriak ... 

"Apa yang salah dengan seorang pria bernama Camille! Saya laki-laki! SEORANG PRIA!" 

... atau tidak. 

◇ ◇ ◇ 
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Setelah itu, saya melampirkan banyak kondisi mengenai perlakuan budak, namun setiap 
hari pembeli akan berbondong-bondong ke saya, dan dalam beberapa hari, satu-satunya 
budak yang tersisa bagi saya adalah San-san saja. Alasan San -- san tertinggal adalah karena 
dia adalah asistenku. Saya tidak mungkin menangani banyak orang yang memiliki milik 
saya sendiri. Saya senang saya memiliki San-san di sisiku. Tentu saja, ada banyak orang 
yang datang ke San -- san dan menawarkan kondisinya yang tidak kalah dengan yang 
didapat Anzu dan Shiho, tetapi San-san sendiri menolaknya, mengatakan 

"Aku ingin tinggal dan membantu tuan Ginger sampai semua orang sudah terjual" 

Saya akhirnya merasa terlalu nyaman dengan niatnya itu. Suatu hari sebelum kami 
membuka toko, saya duduk di konter, memandangi San -- san yang sedang menyiapkan teh. 

" San -- san adalah ..." "Ada apa tuan Ginger?" "... uhh ... bukan apa-apa" "?" 

San-san , yang bekerja di tempat teduh dan di bawah sinar matahari demi saya. Tidak 
mungkin aku tidak akan memikirkannya. Untungnya, saya memiliki cukup banyak uang 
sekarang karena saya telah menjual semua orang. Saya pikir, saya bisa memberikan 
kebebasan San -- san dan kami berdua bisa memulai bisnis baru bersama. 

... tapi penjaga yang lebih baik mungkin datang untuk San-san . Tidak ada yang mengatakan 
dengan pasti bahwa apa pun bisnis baru yang saya masuki akan sukses, mungkin lebih baik 
bagi San -- san dengan cara itu ...  

Sementara tenggelam dalam pikirannya, pintu yang seharusnya menggantung tanda 
'tertutup' secara kasar dibuka. Apa yang terjadi, pikirku, lalu seorang pemuda masuk. 

"Silahkan. Tidakkah kamu akan menjual budak itu padaku? " 

Pria itu berpakaian seperti seorang musafir asing. Kepalanya ditutupi oleh sandogasa 5 
yang dalam , dan mengenakan mantel perjalanan ... kalau dilihat dari itu, dia sepertinya 
berasal dari Pulau Sembilan Kepala Naga. 

"Um, kita masih belum buka ..." "Oh, maafkan aku. Saya terpesona oleh budak kerabat 
rakun Anda dan tidak bisa menahan diri. Maukah Anda, entah bagaimana, menjualnya 
kepada saya? Tentu saja, saya siap membayar lebih dari yang Anda minta darinya. Aku 
bahkan akan memberikan kebebasan padanya setelah itu. " " Berapa banyak yang kita 
bicarakan? " " San-san !? " 

San-san mulai bernegosiasi sendiri. Dia tersenyum padaku. 

"Tuan Ginger melakukan banyak hal untuk kami, para budak. Saya satu-satunya yang 
tersisa sekarang. Jadi sebagai layanan terakhir saya kepada Anda, saya ingin dijual dengan 
harga semahal mungkin, uang tambahan akan menjadi untuk master, sebagai modal bagi 
Anda untuk memulai bisnis baru Anda dengan "Tunggu, apa yang Anda katakan!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Apakah San-san ... berpikir seperti itu selama ini? Pemuda asing itu kemudian meletakkan 
sebuah kantong kecil di atas meja dengan bunyi gedebuk. 

"Kantung ini berisi sepuluh emas besar dan lima puluh koin emas. Apakah itu memuaskan? 
" 

Sepuluh emas besar dan lima puluh emas ... satu juta G !? Budak rata-rata berlaku untuk 
satu hingga dua ratus G, dan dia menawarkan jumlah yang begitu besar begitu saja !? ... ada 
yang aneh. Tindakannya mengatakan bahwa dia adalah orang kaya yang menyelesaikan 
masalah dengan kekuatan uang, tetapi pemuda itu sendiri tidak memberikan perasaan 
seperti itu. Di sisi lain, dia sepertinya tidak benar-benar terpikat dengan San -- san seperti 
Lord Piltory bersama para suster. Sebaliknya ... semua perhatiannya tertuju pada saya. 

"Itu akan memuaskan" "Sudah berhenti bernegosiasi sendiri!" 

Aku berdiri, mengambil kantung dan mendorongnya kembali ke pemuda itu. 

"Maafkan saya, tapi dia tidak dijual. Saya ingin pekerjaannya untuk saya ketika saya 
memulai bisnis baru saya. " " Tuan Ginger ... " " Maaf San-san . Anda mungkin lebih bahagia 
jika saya menjual Anda kepada orang ini. Dia sepertinya juga seseorang yang kuat " 

Tetapi saya tidak bisa. Saya mulai merasa seperti ... San -- san diambil dari saya. Aku 
merasa tidak ingin kehilangan San-san . 

"Tapi karena keegoisanku sendiri, aku menolak berpisah denganmu" "Tuan Ginger ... untuk 
mengatakan, sesuatu, sangat berani ..." 

Kata San-san , menangis . Dia kemudian melangkah ke arahku dan membungkuk. 

"Tolong, izinkan saya ... untuk tetap di samping tuan Ginger ..." "Ya, tentu saja" 

Dengan lembut aku mengambil San-san dalam pelukanku. Setelah beberapa waktu berlalu, 
kami akhirnya ingat bahwa kami telah mengabaikan orang asing itu. Melihatnya, dia 
tampak tidak nyaman, tersenyum masam. Saya melepaskan San -- san dan membungkuk 
kepadanya. 

"Aku, aku mohon maaf!" "Tidak, well ... aku juga minta maaf. Saya pikir saya akan mencoba 
melakukan itu sebagai ujian, tetapi saya tidak pernah menyangka akan masuk ke kisah 
cinta seperti ini " 

Sebuah tes? Jadi saya tidak salah ketika saya pikir saya sedang diteliti? Kemudian dari 
belakang pemuda itu, seorang gadis kecil cantik muncul dan memasuki toko. 

"Lihat? Dia anak yang menarik, seperti yang dikatakan Sebastian, ya? " " Pasti. Pasti ada 
semua jenis orang di dunia. Untuk seseorang seperti ini disembunyikan di tempat seperti 
itu. Inilah sebabnya saya tidak pernah berhenti mencari orang " 
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Pemuda itu melepas sandogasaanya . Saya telah melihat wajahnya sebelumnya ... di Siaran 
Kerajaan !! " 

"Y, Yang Mulia !?" 

Orang di sini sekarang adalah Raja muda negara itu, Yang Mulia Soma Kazuya, dan gadis 
muda di sebelahnya adalah mantan Putri Amidonia, Putri Roroa, yang pertunangannya 
dengan Yang Mulia diumumkan di siaran kemarin! San-san dan aku buru-buru jatuh 
berlutut, tapi Mulia menghentikan kami, mengatakan, 'Saya akan memiliki semua itu!' 

"Lagipula, aku di sini secara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu terlalu formal. Yap... 'secara 
sembunyi-sembunyi'. Saya selalu ingin mencoba mengatakan kata itu " " Um, Yang Mulia ... 
apa urusan Anda di sini ... " 

Masih dengan pikiran campur aduk, saya mengajukan pertanyaan, dan Yang Mulia 
menyeringai. 

"Aku mendengar tentang reputasimu. Anda memberi pendidikan kepada budak Anda dan 
menjualnya sehingga mereka bisa memiliki keadaan terbaik, bukan? Pedagang budak 
ibukota sekarang meniru apa yang Anda lakukan dan mulai mendidik budak mereka " " Y, 
ya ... " " ... Anda sepertinya tidak mengerti seberapa besar implikasi dari apa yang Anda 
lakukan di sini adalah " 

Nah, orang seperti ini juga baik, saya kira, Yang Mulia mengangguk. 

"Dengan memberikan keterampilan pada mereka yang kurang beruntung secara sosial, 
Anda telah meningkatkan situasi kehidupan mereka. Akibatnya, budak menjadi terbebas 
dari perbudakan. Ini adalah sesuatu yang Lady Maria dan saya di atas tidak bisa lakukan 
bahkan jika kita ingin, Anda tahu, namun Anda, seorang pria di lapangan, berhasil 
melakukannya " " Tidak sama sekali ... Saya hanya ... dengan putus asa , berusaha 
melindungi orang-orang yang dekat denganku ... " " Dan seseorang yang berhasil 
melakukan hal itu persis seperti yang aku inginkan " 

Yang Mulia kemudian meletakkan kedua tangannya di atas meja. 

"Saya sekarang berencana untuk menasionalisasi perdagangan budak domestik. Pedagang 
budak akan menjadi pegawai negeri, dan saya akan mengadakan pemeriksaan yang tepat. 
Itu akan membuatnya lebih mudah untuk dikelola. Selain itu, saya ingin memiliki pelatihan 
kerja untuk memberikan keterampilan pada budak sehingga mereka tidak hanya menjadi 
pekerja kasar. Pada saat yang sama, saya ingin mendirikan Pusat Layanan Ketenagakerjaan 
untuk mencegah orang menjadi budak " " Itu ... " " Ya. Hal persis yang telah Anda lakukan, 
negara sekarang akan melakukannya " 

Itu menakjubkan! Itu berarti banyak orang seperti San -- san akan diselamatkan. Yang 
Mulia kemudian menawari saya tangannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Dan aku ingin menunjukmu sebagai kepala generasi pertama dari kantor pelatihan kerja" 
"M, aku !?" "Ya, kamu, yang berpikir dan benar-benar mempraktikkannya. Anda akan 
menjadi orang yang paling tepat untuk ini. Saya akan memberikan uang di kantong 
sebelumnya sebagai dana cadangan Anda. Bebaskan gadis itu dengannya. Apakah Anda 
pikir kalian berdua bisa melakukan pekerjaan itu? " 

Saya melihat ke arah San-san . San-san mengangguk dengan senyum di wajahnya, dan kata-
kata itu kembali ke saya. 

"' Jeda akan berlalu, arus tiba-tiba akan berubah. Jadi teruslah dan jangan pernah 
menyerah, tunggu kesempatan dan jangan lewatkan, tangkap ketika lewat '" 

... ya itu betul. San-san , kakek. Ini adalah kesempatan itu. Saya mengangguk kembali ke San 
-- san dan mengambil tangan yang ditawarkan Yang Mulia. 

"Aku akan melakukannya! Yang Mulia, tolong biarkan saya melakukannya! " 

⇐ Sebelumnya | TOC | ⇒ selanjutnya 

TN: bukan "emas" karena 1 emas adalah 10 000G ↩ TN: Tembaga putih tertulis . Nikel 
Amerika adalah 75% tembaga ... ↩ TN: Sekali lagi, tertulis emas putih . ↩ TN: Shinsetsu na 
Mahoutsukai: pesulap yang membantu, tapi karena itu seharusnya cerita Cinderella , jadi ... 
↩ TN: Topi anyaman Jepang berbentuk mangkuk ↩ 
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Vol. 4 - 1.1 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota [1] A 

「Hari ini aku harus menjalankan tugas di dekat kastil, jadi ...... 」(Souma) 

Itu pagi. Seperti biasa, saya sarapan dengan empat tunangan saya, di dalam kamar saya 
ketika saya menyebutkan ini. 

「Bisakah seseorang ikut saya? 」(Souma) 「Apakah ini pekerjaan? 」(Liscia) 

Saya mengangguk pada pertanyaan Liscia. 

「Sedih sekali. Karena ini adalah kasus yang penting, saya ingin melihatnya secara pribadi. 

」(Souma) 「Begitu ...... Lalu, aku akan pergi. Bagaimana dengan orang lain? 」(Liscia) 

Liscia mengangkat masalah ini dengan tiga lainnya (saya sudah bisa merasakan 
pengaruhnya sebagai Permaisuri Ratu Pertama), yang pertama, Roroa membuat tanda "X" 
di atas kepalanya dengan tangannya. 

「Sayang sekali. Saya bisa pergi. Karena Darling telah mempercayakan 'negosiasi dengan' 

Merchant Guild. 」(Roroa) 「Tentang masalah mengubah pedagang budak menjadi 

pegawai negeri sipil? 」(Souma) 「Aye. Darling micht pernah mengubah pedagang besi tua 

menjadi "tugas resaikel" [2] sebagai pegawai negeri, tetapi kali ini akan semulus itu. Karena 
para pedagang besi tua itu adalah 'pemulung sampah sejak awal, mereka adalah anggota 
serikat pekerja. Althoogh pedagang budak dipandang rendah karena sama saja, mereka 
terdaftar di Merchant Guild. Jika thay dipisahkan dari th 'serikat dan kemudian berada di 
bawah th' kontrol negara, ini akan menjadi th' sama dengan 『memonopoli 』budak 

perdagangan kamu lihat. 」(Roroa) 

Sambil mengatakan ini, Roroa mengambil sebotol garam, yang diletakkan di atas meja. ke 
tangannya. 

Different Itu berbeda dari garam atau besi, tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang 
memonopoli budak. Budak bukan barang 'pengadaan lokal, penggunaan lokal', ya? Tentu 
saja, mereka juga datang dari negara lain. Mengubah pedagang budak menjadi pegawai 
negeri berarti juga akan mencegah arus perdagangan ini dari negara lain. Sebagai pegawai 
negeri, tentu saja penghasilan mereka terjamin, tetapi mereka akan mendapat untung. 
Karenanya, pedagang budak yang ingin mendapatkan keuntungan akan pindah ke negara 
lain. Akan ada juga yang akan menentang. Tapi itu adalah keinginan Darling untuk 
mengurangi perbudakan ...... 」(Roroa) 

...... Yah, itu benar. Ini berbeda ketika tentang budak kejahatan yang menjalani hukuman 
kerja kasar mereka, tetapi menjual perempuan atau anak-anak sebagai budak untuk 
mengurangi jumlah mulut untuk diberi makan atau fakta bahwa anak seorang budak juga 
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seorang budak ... Aku benar-benar ingin mengakhiri praktik-praktik kuno ini sekaligus. Ini 
tidak hanya dari sudut pandang humanistik, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan 
negara secara keseluruhan. 

「Bahkan jika itu hanya budak kejahatan domestik dan budak properti, tidak diketahui 

apakah itu akan memenuhi permintaannya ...... Sungguh, itu menyusahkan. 」(Roroa) 「...... 

Jadi, apakah sesulit yang diharapkan? 」(Souma) 

Ketika saya bertanya kepadanya, Roroa mengangguk. 

「Uun, aku bisa dae ini. Saya ingin melihat dunia pasca-perbudakan yang disebutkan 

Darling. Di mana setiap orang dapat menghasilkan uang, menggunakannya, dan 
mengedarkannya dalam perekonomian. Dunia seperti itu. 」(Roroa) 

Saya telah mengajarkan sebagian dari sejarah ekonomi dunia saya kepada Roroa yang 
selalu pintar. Karena inovasi teknologi, dimungkinkan untuk memproduksi barang secara 
massal, menciptakan permintaan untuk pasar di mana barang-barang itu dapat dijual, 
menghasilkan efek lebih lanjut pada posisi budak yang tidak memiliki aset, dan bagaimana 
peristiwa ini mengarah pada budak ' emansipasi. Kisah semacam ini. Tentu saja, saya tahu 
bahwa ada orang yang berperang di bawah ideologi bahwa semua manusia harus sama. 
Bagi para budak yang telah bertekad untuk memenangkan kebebasan mereka, mereka 
tidak memiliki kecenderungan untuk menyangkal upaya orang-orang yang menginginkan 
kebebasan. 

Hanya saja, entah bagaimana ketika saya melihat kisah zaman itu, saya merasakan 
ketidakberdayaan manusia, 「Tidak peduli sistem apa itu, pada akhirnya, apakah cocok 

untuk zaman itu atau tidak? 」. Perang Napoleon atau Perang Sipil AS (itu disebut perang 

untuk pembebasan budak, tetapi kenyataannya adalah bahwa Union Army telah 
mengadopsi 『Budak Emansipasi 』untuk mendapatkan dukungan, sehingga mereka tidak 

akan dikalahkan oleh Tentara Konfederasi) [3] hasil akhirnya adalah bahwa perang ini 
mendorong emansipasi budak ke depan [4], atau itu yang saya dengar ...... benar. Tidak 
peduli seberapa hebat ide itu, jika tidak sesuai dengan usia itu, maka itu akan hancur. 
Bahkan setelah sistem perbudakan berakhir, di abad berikutnya, konflik antara kapitalis 
dan pekerja sedang menunggu. Namun, Roroa melihat batas dalam cerita saya. 

「Ini mungkin sedikit memaksa, tetapi jika 'Empire membuat langkah pertama', maka kita 

dapat menggunakannya. Jika setengah dari benua yang berpengaruh, bahkan sisi 
kemanusiaan mengurangi perbudakan, maka akan sulit bagi orang lain untuk 
menentangnya. Kemudian, masalah kekurangan tenaga kerja, meskipun belokannya 
terbalik dari kisah Darling, kita hanya bisa mengimbanginya dengan pengembangan 
teknologi. Ini adalah pekerjaan Darling. 」(Roroa) 「Ya. Itu tujuan saya. Serahkan padaku. 

」(Souma) 「Aku akan menunggumu. Karena aku juga akan dae apa yang aku bisa dae. 」

(Roroa) 「Aku akan mengandalkanmu. 」(Souma) 「Mufufu ~. Katakan lebih banyak. 」

(Roroa) 
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Lengan kami saling terkait erat. Untuk masalah seperti ini, Roroa benar-benar dapat 
diandalkan. Jadi, Roroa tidak bisa menemaniku, tetapi bagaimana dengan Aisha atau Juna-
san? Saya melihat ke arah mereka. 

「Aku benar-benar minta maaf, tapi aku harus bersiap untuk program musik berikutnya, 

jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. 」(Juna) 「A -aku telah diminta untuk menemani 

pelatihan prajurit baru ...... Tentu saja, jika Yang Mulia mengatakannya, maka aku akan 
membuang pengaturan lainnya dan akan menemanimu. 」(Aisha) 「Tidak apa-apa. Tidak 

perlu memaksakan diri. Hmm ...... Nah kemudian ...... 」(souma) 

Masalahnya kali ini adalah sesuatu di mana aku tidak ingin membawa terlalu banyak orang 
bersamaku. Karena "sisi itu" akan mewaspadai jumlah orang. Di sisi lain, seperti yang 
diharapkan, aku akan gelisah jika aku tidak membawa pengawal. Dengan Liscia ikut 
bersamaku ...... Yah, daripada pengawal yang tidak terampil, kekuatan bertarung Liscia 
pasti lebih tinggi, kan? Pasukan Kucing Hitam ditugaskan untuk mengumpulkan intelijen di 
negara-negara lain saat ini, sehingga tidak ada personel yang tersisa untuk tugas pengawal. 
Jika memungkinkan, saya ingin secara pribadi mengambil Aisha, sebagai yang terkuat, atau 
Juna-san, yang dapat mengumpulkan kecerdasan. Kemudian, 

「Yang Mulia. Bolehkah saya memiliki izin untuk memberikan nasihat? 」(Serina) 

Ketua Pembantu, Serina-san, yang sedang menunggu di dekat dinding, membungkuk 
dengan sikap halus. 

「Serina-san? Apa itu? 」(Souma) 「Jika Yang Mulia mencari seorang pengawal, maka saya 

memiliki seseorang yang ingin saya rekomendasikan. 」(Serina) 「Fumu . Siapa orang itu? 

」(Souma) 「Instruktur seni bela diri Yang Mulia, Owen-dono. 」(Serina) 「Gugh ...... Itu 

jii-san [5] , Owen, ya ...... 」(Souma) 

Owen Javana, seorang bangsawan yang adalah Kepala Rumah Javana dan juga seorang 
veteran militer. Dia memiliki temperamen yang sangat bersemangat dan jujur dan saya 
menghargainya karena ucapannya yang jujur dan langsung. Saat ini, dia adalah penasihat 
dan instruktur seni bela diri saya. A "Gahaha" -jenis jii-san. Nah, jika itu jii-san, kecakapan 
tempurnya bisa diandalkan dan dia mungkin bosan ketika aku tidak di sini ...... Ketika aku 
merenungkan ini, Serina melanjutkan. 

「Juga, Yang Mulia dapat dengan bebas mengambil Carla-san dari Pasukan Pembantu. 」

(Serina) 「Eh !? 」(Carla) 

Orang yang berteriak itu bukanlah aku, tetapi Carla yang terkejut yang berdiri di samping 
Serina. 

「Dia mungkin secara resmi menjadi bagian dari Pasukan Pembantu, tetapi posisinya 

adalah budak Yang Mulia. Bukankah ini kesempatan, di mana kita bisa menaruh daging ini 
... kuda gerobak untuk bekerja? 」(Serina) 「Pembantu Kepala !? Apa kau hanya akan 
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mengatakan pelindung daging !? Atau lebih tepatnya, saya pikir Anda memperbaikinya ke 
kereta kuda juga cukup mengerikan! 」(Carla) 「...... (segera mengeluarkan cambuk yang 

digunakan untuk pelatihan pelayan)」(Serina) 「Hiiii !? Saya akan bekerja dengan seluruh 

tubuh dan jiwa saya! 」(Carla) 

Carla membungkuk. Seolah-olah dia telah dijinakkan sepenuhnya. 

「J-Jadi, aku akan mengandalkanmu. 」(Souma) 「A- ...... Seperti keinginanmu. Menguasai. 

」(Carla) 

Dengan ini, anggota yang akan mengikutiku ke kota adalah Liscia, Owen, dan Carla. Aku 
heran kenapa ...... Hanya dengan memilih orang-orang itu, tiba-tiba aku merasa lelah. Beri 
aku istirahat. [6] 

◇ ◇ ◇ 

「Gahaha , Yang ini [7] sangat senang dibawa sebagai pengawal! Your Ma- 」(Owen) 「

Sssst ! Owen ...... Berapa kali saya katakan kepada Anda untuk tidak memanggil Yang Mulia 
di kota seperti ini? 」(Souma) 「Ulp, maafkan yang ini. 」(Owen) 

Owen-dono tertawa dengan sikap santai sehingga membuat kepalaku sakit. Bahkan Liscia 
tersenyum masam ketika dia menatapku. 

Di bawah sinar matahari yang luas, Liscia, Owen, Carla dan aku berjalan di tengah kota. 
Karena kami bepergian dengan penyamaran dan tidak ingin terlalu terbuka, kami tidak 
menggunakan gerbong dan malah berjalan kaki. 

...... Hanya saja, meskipun kita seharusnya bepergian dengan penyamaran, kita anehnya 
mencolok. Itu karena aku, yang mengenakan pakaian keliling seorang pemuda Northwind 
[8] , yang sekarang menjadi pakaian standar bagiku saat bepergian dengan penyamaran 
akhir-akhir ini, Liscia, yang mengenakan seragam Akademi seperti yang dikenakannya 
ketika kami pertama kali mengunjungi kota , pelayan yang mengenakan pakaian naga, 
Carla, dan seorang Macho jii-san, yang mengenakan armor ringan seperti petualang, 
berjalan berdampingan. Ada apa dengan mishmash berantakan ini yang ada di semua 
tempat. Tidak aneh bagi pejalan kaki untuk secara tidak sadar melihat kita. 

「Bahkan pesta yang dirakit sementara akan memiliki perasaan yang lebih cocok ...... 」

(Souma) 「Lalu, bukankah lebih baik bagi Souma untuk mengenakan seragam Akademi 

seperti sebelumnya? Kemudian, penampilan Owen-dono pasti akan terlihat seperti guru 
keterampilan praktis. 」(Liscia) 「Jika Anda mengatakannya seperti itu, maka Liscia harus 

memiliki penampilan seperti petualang, jadi kita akan dilihat sebagai pesta, kan? 」

(Souma) 

Sementara kami berbicara, kami melihat pelayan naga yang berjalan di belakang kami. 
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「A -apa !? Kalian berdua menatapku. 」(Carla) 「...... Dalam skenario apa pun, Carla akan 

keluar dari tempatnya. 」(Souma) 「...... Kamu benar. 」(Liscia) 「Bukankah mereka 

terlalu kejam !? 」(Carla) 

Carla mungkin menaikkan suaranya untuk memprotes, tapi ........ bagaimanapun juga, dia 
mengenakan pakaian pelayan. Tentu saja, kami telah merencanakannya untuk mengenakan 
pakaian yang berbeda, tetapi Serina dengan tegas menolaknya. Pakaian pelayan Carla 
bukan tipe klasik yang mengitari rok panjang, tapi tipe gaun berenda (atau lebih tepatnya, 
itu bisa disebut tipe maid-café). Untuk memerintahkannya berjalan di tengah jalan dengan 
mengenakan pakaian itu, Serina-san benar-benar seorang yang sadis. [9] Bahkan Carla 
telah benar-benar memerah karena rasa malu untuk sementara waktu sekarang ...... 

「Ngomong-ngomong, Anda- ...... Kazuya-dono. Apakah jalan ini benar-benar arah yang 

benar? 」(Owen) 

Owen bertanya, sedikit bingung. 

「Hmm? Ya, itu yang benar ...... Apakah ada yang salah? 」(Souma) 「Tidak, tetapi jika 

ingatan yang satu ini benar, jalan ini akan mengarah ke ...... 」(Owen) 「Ah! ...... Itu benar. 

Ini adalah cara untuk ...... 」(Liscia) 

Sepertinya Liscia telah menyadari sesuatu dan tidak menyelesaikan kata-katanya ...... Ah, 
jadi itu alasannya. 

「Ini jalan ke bekas daerah kumuh. 」(Souma) 「Ya. Itu bukan tempat di mana seseorang 

seperti Kazuya-dono atau Putri harus pergi. 」(Owen) 

Bahkan di Ibu Kota, ada sisi gelap. Dalam populasi besar, ada orang-orang yang sukses 
dalam bisnis mereka, orang tidak kaya atau miskin, dan mereka yang gagal. Ada tempat di 
mana, orang-orang yang gagal, tetapi yang tidak jatuh terlalu jauh sehingga mereka 
diperbudak, hanyut ke dalam dan menghabiskan hidup mereka nyaris tidak bisa 
mendapatkan uang untuk kebutuhan pokok sehari-hari dengan satu atau lain cara. Tempat 
itu adalah daerah kumuh. Ada banyak rumah seperti pondok, situasi kebersihan buruk, 
penyakit merajalela, di mana orang-orang berkumpul tanpa melihat asal satu sama lain, 
dan karena itu penuh dengan kejahatan. Tempat semacam itu. 

「Yah, itu cerita lama. 」(Souma) 「Sekarang berbeda? 」(Liscia) 「...... Mungkin akan 

lebih cepat jika kau melihatnya sendiri. Bagaimanapun, ketika kita pergi untuk melakukan 
inspeksi di daerah kumuh, 」(Souma) 

Saya membuat gerakan seolah-olah tangan saya memegang benda seperti selang. 

「Ada seseorang yang anehnya energik, berteriak" Kotoran akan disterilkan! " 」(Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Itu satu bab ke bawah. 3 lagi! Karakter unik lain akan muncul! 

[1]二 都市 物語 Saya pikir itu mungkin referensi ke Novel Charles Dickens dengan nama 

yang sama (二 都 物語 di Jepang). [2] Roroa mengatakannya sebagai:り さ い く る yang 

menunjukkan bahwa ia menganggap kata atau konsep "Daur Ulang" sebagai benda asing. 
[3] Sebelum warga negara AS memprotes, keadaan di sekitar Proklamasi Emansipasi, 
ketegangan politik antara Demokrat Copperhead, Demokrat Perang dan Republik yang 
kemudian menukik ke kemenangan dalam Pemilu 1862, dan bagaimana Proklamasi 
memperoleh Uni dukungan dari anti -- negara-negara perburuan dan negara-negara yang 
telah menghapus perbudakan (terutama negara-negara maju di Eropa), yang mengakhiri 
harapan Konfederasi untuk mendapatkan pengakuan resmi, dapat dibaca dalam buku 
pelajaran sejarah AS. Bagaimanapun, Perang Sipil bukan hanya tentang Pembebasan 
Budak, tetapi lebih tentang persatuan AS. Setidaknya, itulah kesan yang saya dapatkan 
sebagai orang asing. [E  N: Sebagai warga negara Amerika, Yukkuri benar tentang itu. 
Mereka menyederhanakannya sebagai "perbudakan itu buruk, jadi PERANG !!" di sekolah 
dasar, tetapi mereka kemudian memalu para siswa bahwa "Perang Sipil adalah tentang 
menjaga kebersamaan bangsa, Korea Selatan tidak memiliki industri seperti Korea Utara & 
tidak ingin menjadi, dll. "di sekolah menengah  atas. Penyebab utama adalah alasan 
ekonomi: undang-undang tarif & semacamnya. Hanya kemungkinan perbudakan yang 
dilarang yang membuat Selatan memisahkan diri: seluruh ekonomi mereka bergantung 
pada tenaga kerja budak & mereka sangat tahan terhadap industri seperti Utara.] [4] 
Kongres Wina dilakukan setelah Perang Napoleon mengutuk perdagangan budak. 
Beberapa tahun sejak itu, negara-negara Eropa utama mulai menghapuskan perbudakan 
baik di negara asal maupun di negara jajahannya. Pada 1861, sebagian besar negara-negara 
Eropa dan Amerika telah melarang dan menghapus perbudakan. [5] Jii-san berarti kakek. 
Juga cara untuk memanggil orang tua (pria paruh baya adalah os-san). Dalam bahasa 
Inggris akan "Gramps". [6] Yareyareda. [7] Owen menggunakan 某 soregashi. Kata ganti 

humilific usang yang digunakan oleh Samurais. Artinya: objek atau orang tertentu. Sangat 
sulit bagi saya untuk menemukan terjemahan yang bagus ke dalam bahasa Inggris karena 
bahasa Inggris tidak menggunakan banyak varian kata ganti. [8] Kitakaze kozou,北風 小僧. 

Yang Mengacu pada 北風 小僧 の 寒 太郎(Kitakaze Kozou no Kantarou) lagu Enka anak-

anak Jepang: https://youtu.be/ eZpiVKywnEs 

Sesuatu seperti ini [9] do-S. do berarti super, sangat, sangat, sementara S adalah Sadis. Ini 
merujuk pada karakter stereotip yang suka menyebabkan penderitaan pada orang lain 
ketika mereka menikmati reaksi korbannya. Contoh: Okita Sougo dari Gintama. Bayangkan 
seorang Tsundere, tanpa dere-dere, hanya tsun-tsun. 
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Vol. 4 - 1.2 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota B 

「Hah? 」(Liscia) 「Apa? 」(Owen) 

Ketika kami tiba di bekas daerah kumuh, Liscia dan Owen memiringkan kepala dengan 
bingung pada saat bersamaan. Melihat mereka berdua bertingkah seperti ini, bahkan Carla 
memiringkan kepalanya juga. 

「Apakah ada yang salah, Liscia? 」(Carla) 

Bahkan setelah dia jatuh dalam perbudakan, Liscia dan Carla masih berbicara dengan 
normal seperti biasanya. Ini masalah dalam pengaturan publik, tetapi mungkin tidak 
banyak orang yang akan mengganggu itu secara pribadi. 

「Eh ...... Hmm. Saya belum pernah mengunjungi daerah kumuh sebelumnya, tetapi ini 

benar-benar berbeda dari gambar yang saya miliki dan sangat mengejutkan saya ...... 」

(Liscia) 「Gambar? 」(Carla) 「Gelap, suram, lembab, apak, ketertiban umum yang buruk 

...... adalah semua hal yang pernah didengar orang ini sebelumnya. 」(Owen) 

Owen juga menjawab. Tentu saja bekas daerah kumuh memiliki kesan seperti itu. Namun, 

「Hmm? ...... Itu mungkin agak hambar, tapi tempat ini sepertinya cukup teratur. 」(Carla) 

Sama seperti apa yang dikatakan Carla, apa yang saat ini bisa kita lihat di depan kita 
hanyalah pemandangan yang terdiri dari deretan rumah-rumah seperti tahu putih. Untuk 
memudahkan orang Jepang modern untuk memahami, saya ingin Anda mengingat 
kelompok-kelompok perumahan sementara yang berjajar di barisan di daerah bencana 
setelah bencana gempa bumi. [1] Mungkin agak hambar, tetapi karena cerah, karena 
menerima sinar matahari yang cukup dan ventilasi yang baik, tidak lembab atau suram. 
Kami bisa melihat anak-anak kecil bermain atau menggambar di tanah, jadi itu tidak 
terlihat seperti tempat dengan ketertiban umum yang buruk. 

「Apakah tempat ini benar-benar daerah kumuh? 」(Liscia) 「Yup. Bukankah sudah jauh 

lebih baik? 」(Souma) 

Ketika Liscia bertanya padaku, aku menjawab dengan dadaku yang membuncit. 

「Ketika kami berurusan dengan masalah sanitasi kota, saya melakukan yang terbaik 

untuk memperbaiki tempat ini. 」(Souma) 「Dengan masalah sanitasi, maksud Anda 

ketika Anda berbicara tentang meletakkan larangan kereta kuda di luar jalan utama dan 
membangun sistem saluran pembuangan? Apakah perbaikan daerah kumuh ini juga 
merupakan bagian dari langkah-langkah itu? 」(Liscia) 「Kamu ingat itu dengan baik. Ya 

itu betul. Tempat yang gelap, lembab, dan berventilasi buruk adalah tempat di mana kuman 
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dapat dengan mudah berkembang biak. Selain itu, orang-orang yang tinggal di bekas 
daerah kumuh memiliki gizi buruk, sehingga mereka mudah terinfeksi oleh kuman. Jika, 
misalnya, wabah meletus secara tak terduga, maka permukiman kumuh akan menjadi 
tempat penyebarannya dengan cepat. 」(Souma) 「Je-jeerm? 」[2] (Liscia) 「Apakah !? 

Bukankah saya sudah menjelaskan ini sebelumnya? 」(Souma) 

...... Ah, itu benar, walaupun aku berbicara tentang penyebab penyakit, sepertinya aku 
belum menjelaskan tentang penyakit itu sendiri dan bagaimana itu bisa terjadi sejak awal. 

「Umm ...... Di dunia ini, ada makhluk hidup yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat 

dengan mata telanjang. Mereka ada dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya di udara, 
tanah, di dalam tubuh, dan di semua tempat. Makhluk hidup yang sangat kecil akan 
menguraikan barang-barang dan menyebabkan penyakit. Di sisi lain, ada juga makhluk 
hidup yang sangat kecil yang merangsang fermentasi makanan atau memiliki efek 
menguntungkan lainnya. 」(Souma) 

Sambil mengumpulkan sedikit pengetahuan ilmiah saya (setelah semua, saya belajar di 
humaniora) [3] , saya menjelaskan tentang bakteri dan mikroba ke Liscia dan yang lainnya. 
Saya merasa bahwa itu tidak disampaikan dengan baik, tetapi bahkan, o pengetahuan saya 
tentang ini hanya sebagian dan ketiganya hanya mengangguk, 「Jika Souma mengatakan 

demikian, maka itu pasti ada. 」, Karena mereka memperhatikan bahwa ini telah 

melampaui tingkat pengetahuan dunia ini. 

Ilmu kedokteran dan higienis [4] di dunia ini tidak berkembang. Ini mungkin sebagian 
besar karena keberadaan Sihir Atribut Cahaya. Sihir Atribut Ringan dapat meningkatkan 
kemampuan penyembuhan tubuh dan bahkan cedera berat dapat disembuhkan (jika 
segera diobati, maka bahkan lengan yang diamputasi dapat disambungkan kembali). 
Karena itu, ilmu kedokteran dan higienis tidak berkembang. Karenanya mengapa, di dunia 
ini, pengetahuan tentang keberadaan bakteri atau mikroba hanya diketahui oleh sejumlah 
kecil orang. 

Karena Light Attribute Magic merangsang kemampuan penyembuhan alami tubuh, ia 
memiliki kelemahan ------ ia tidak bisa mengobati penyakit menular atau luka pada orang-
orang dengan kemampuan regeneratif yang lemah seperti orang tua. Oleh karena itu, untuk 
menyembuhkan penyakit menular, adalah praktik yang merajalela untuk menggunakan 
obat-obatan yang benar-benar tidak dikenal atau obat yang dipertanyakan hingga saat ini. 
Ketika saya berurusan dengan masalah sanitasi, saya pikir saya perlu melakukan sesuatu 
tentang situasi ini sesegera mungkin. Tetapi untuk langkah pertama, saya perlu membuat 
mereka sadar akan keberadaan bakteri dan mikroba yang tidak bisa dilihat dengan mata 
telanjang. 

「Tetapi bagaimana Anda akan membuat orang sadar akan sesuatu yang tidak bisa dilihat 

dengan mata telanjang? 」(Liscia) 「Bahkan di dunia ini, ada orang ...... atau lebih tepatnya, 

ras yang tahu tentang keberadaan bakteri dan mikroba. Ras yang memiliki satu 『Third 

Eye 』dan tampaknya bahwa mereka bisa melihat kuman yang biasanya tidak bisa dilihat. 
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Saya sudah mendapatkan kerja sama mereka. 」(Souma) 「Mata Ketiga? ...... Apakah 

mungkin Suku Tiga Mata? 」[5] (Liscia) 

Saya mengangguk pada pertanyaan Liscia. Suku Tiga Mata. Seperti namanya, mereka 
adalah ras orang yang memiliki tiga mata. Mereka tinggal di wilayah utara yang beriklim 
Kerajaan dan, selain sepasang mata normal, mereka memiliki mata ketiga di tengah dahi 
mereka sebagai ciri ras mereka. Anda dapat membayangkan mereka seperti Tenshinhan 
atau Sharaku Housuke, [6] tetapi sebenarnya itu bukan bola mata biasa. Mata Ketiga 
mereka berwarna merah, kecil, dan terlihat persis seperti permata kecil yang tertanam di 
dahi. Liscia lalu menghela nafas. 

「Jadi Anda bahkan mendapat kerja sama mereka. Meskipun saya mendengar bahwa 

mereka adalah ras yang tidak suka berinteraksi [7] dengan ras lain. 」(Liscia) 「...... 

Sepertinya alasan mereka menjadi tertutup adalah karena Mata Ketiga mereka. 」(Souma) 

Suku Tiga Mata bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat ras lain. Ini adalah penyebab 
keterbukaan mereka. Karena Mata Ketiga mereka, mereka dengan cepat belajar tentang 
ilmu kedokteran dan higienis. Karena itu, inilah mengapa mereka secara alami terobsesi 
dengan kebersihan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk menghindari kontak 
dengan ras lain. 

Selanjutnya, dengan Mata Ketiga mereka, suku Tiga Mata bahkan menyadari keberadaan 
kuman. Bahkan fakta bahwa kuman adalah penyebab penyakit yang tidak bisa 
disembuhkan dengan Sihir Atribut Cahaya. Namun, tidak peduli berapa kali Suku Tiga Mata 
mengangkat ini, ras lain, yang tidak bisa melihatnya, tidak mempercayai mereka. Di dunia 
di mana takhayul merajalela, bahkan mengatakan hal yang benar secara ilmiah hanya akan 
berakhir dianggap sebagai pernyataan yang meragukan yang dapat mengganggu 
masyarakat. 

Karena hal ini, Suku Tiga Mata tidak suka berinteraksi dengan ras lain dan hanya 
mengembangkan ilmu kedokteran dan higienis asli di antara mereka sendiri. Penelitian 
mereka tentang penyakit menular beberapa ratus tahun lebih maju daripada ilmu 
kedokteran dunia ini. Di dunia ini, bagi manusia atau binatang buas untuk hidup hingga 60 
tahun, ini sudah dianggap memiliki umur panjang, tetapi bagi Suku Tiga Mata, yang 
seharusnya memiliki umur yang sama, mereka dapat dengan mudah melewati 80 tahun . 

「Jadi, saya yang sadar bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran, mengadakan 

konferensi dengan mereka dan meminta kerjasama mereka. Selain itu, untuk membuktikan 
kemampuan mereka, saya membuat alat untuk membuat bahkan ras lain dapat melihat 
bakteri dan mikroba. 」(Souma) 

Dengan kata lain, mikroskop optik. Lagi pula, lensa kaca sudah ada di dunia ini (ingat 
kacamata itu ada). Hal berikutnya adalah bagiku untuk menggambar cetak biru mikroskop 
dari ingatanku yang tidak jelas dan memerintahkan para sarjana dan pengrajin untuk 
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memproduksinya. Berkat mikroskop optik ini, kami dapat membuktikan bahwa 
pernyataan Three-Eyed Tribe benar. 

「Tapi Suku Tiga Mata itu benar-benar keterlaluan. Siapa yang pernah menyangka bahwa 

Suku Tiga Mata sudah menghasilkan antibiotik. 」(Souma) 「Enteebiotiks? 」[8] (Liscia) 

「Ini adalah substansi untuk mengendalikan proliferasi kuman yang telah saya jelaskan 

tadi. 」(Souma) 

Yang paling terkenal mungkin adalah penisilin. Bahkan jika saya seorang mahasiswa 
humaniora, saya juga tahu tentang itu (pengetahuan manga). Jika saya tidak salah, itu 
adalah sesuatu yang diambil dari cetakan biru [9] ? Dalam kasus Three-Eyed Tribe, 
antibiotik diekstraksi dari organisme jelly-amoebic khusus yang bahkan dapat bertahan 
hidup di habitat yang tidak sehat (itu adalah subspesies dari Zelring dan memiliki bentuk 
seperti Liquid Slime [10] . Karena tanpa nama, saya membaptisnya 『Zelmedic 』). Hanya 

dari mendengar tentang efeknya, saya tidak ragu bahwa ini adalah antibiotik; Namun, itu 
mungkin sesuatu yang mirip dengan penisilin. 

Ngomong-ngomong, Suku Tiga Mata hanya menyebut obat ini hanya sebagai 『Obat 』. 

Karena mungkin menyebabkan kebingungan di masa depan, dengan otoritas Raja saya, 
saya berunding dengan nama, 『Mitsumedine 』[11] . Karena itu adalah obat yang dibuat 

oleh Three-Eyed Tribe, jadi itu dikontrak menjadi Mitsumedine (aku tidak bisa mengatakan 
bahwa namanya tidak akan berubah). Akan lebih baik jika obatnya adalah pil ...... tapi, 
kurasa ini mungkin jenis obat lain. [12] 

「Itu ...... Mitsumedine? Apa yang Anda maksud dengan, itu bisa mengendalikan 

perkembangbiakan kuman? 」(Liscia) 「Ini obat yang luar biasa untuk penyakit menular 

...... Yah itu bisa menyembuhkan epidemi dan bahkan mencegah luka dari bernanah, jadi 
saya percaya itu adalah obat yang luar biasa. 」(Souma) 「Sembuhkan epidemi !? Bisakah 

itu benar-benar melakukan itu !? 」(Liscia) 

Tidak aneh jika Liscia terkejut. Dalam beberapa hal, tingkat ilmu kedokteran Kerajaan ini 
(seperti kedokteran regeneratif atau sejenisnya) telah melampaui ilmu kedokteran 
modern, tetapi secara keseluruhan, pengetahuan itu setara dengan Jepang pada Periode 
Edo [13] . Untuk penyakit menular, mereka tidak memiliki metode lain selain merebus 
tanaman medis dan meminumnya untuk mengurangi gejala. [14] Namun, jika kita memiliki 
antibiotik, maka kita dapat menyembuhkan akar penyakitnya. Liscia membuat wajah 
tercengang. 

「Dewa yang terhormat ...... bagi kita untuk gagal memperhatikan obat luar biasa semacam 

itu adalah ...... 」(Liscia) 「Nah, untuk ras lain yang tidak menyadari keberadaan bakteri 

dan mikroba, itu akan sia-sia bahkan jika mereka memiliki antibiotik itu. Sebaliknya, 
karena Suku Tiga Mata dapat melihat kuman, mereka dapat menemukan bahwa itu adalah 
penanggulangan atau kuman. 」(Souma) 「Lalu, bisakah Mitsumedine diproduksi secara 

massal? 」(Liscia) 
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Liscia bertanya seolah-olah dia terhubung dengan topik ini. Hmm, aku mengerti 
perasaannya. Karena itu mirip dengan reaksi saya ketika saya mendengar hal ini dalam 
negosiasi dengan Penatua Suku Bermata Tiga. Carla dan Owen, yang memandang dari 
samping, tampak kagum bahwa Liscia bertindak seperti ini. Saya mengangguk pada 
pertanyaan Liscia. 

「Masih ada ruang untuk mengerjakannya, tetapi produksinya telah meningkat sedikit 

demi sedikit. Selama Perang Amidonia ke-3, sudah dipasok ke tentara, apakah Anda tidak 
memperhatikannya? 」(Souma) 「Karena itu untungnya berakhir kurang parah dari ...... 

Yang mengingatkan saya, dalam pertempuran itu, dibandingkan dengan jumlah orang yang 
terluka, saya berpikir bahwa jumlah korban terlalu rendah. Apakah itu juga berkat 
Mitsumedine? 」(Liscia) 「Mungkin. Karena jika kuman memasuki luka, maka itu akan 

bernanah ...... sesuatu seperti itu. Mitsumedine mencegah hal ini sampai batas tertentu. 」

(Souma) 「Luar Biasa ...... 」(Liscia) 「Ngomong-ngomong, ini berkat kerja sama seluruh 

suku Tiga Mata dan fakta bahwa mereka tidak menahan apa pun untuk memberikan 
dukungan mereka ke bidang ilmu kedokteran Kerajaan. Hambatan ekstraksi Mitsumedine 
adalah rendahnya jumlah Zelmedics sebagai sumbernya, tetapi berkat Tomoe-can, ini dapat 
diatasi dengan cepat. 」(Souma) 

Untuk organisme jelly-amoebic seperti Zelring, mereka digolongkan sebagai tanaman, 
sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan hewan untuk mengadakan percakapan, tetapi 
meskipun demikian, dari pikiran mereka, dia bisa memahami habitat terbaik bagi mereka 
untuk hidup dan kondisi untuk pembiakan mereka. Saat ini, kami sedang meningkatkan 
situs pengembangbiakan mereka. 

「...... Imouto kami sangat membantu. 」(Liscia) 「Kamu benar. 」(Souma) 

Saat ini, Tomoe-chan disebut oleh publik sebagai 『Wise Wolf Princess 』. Rhinosaurus 

Train, Pasukan Van Pongo, dan Zelmedic ...... Tidak salah untuk mengatakan bahwa dia 
layak mendapat julukan itu. 

「Hm, memang begitu, saat ini negara kita berada di tengah-tengah reformasi ilmu 

kedokteran dan higienis, sehingga sebagai salah satu bagiannya, daerah kumuh ini telah 
diperbaiki. Rumah-rumah tua dihancurkan, area yang terang dan berventilasi diciptakan, 
secara tidak sengaja memberantas kejahatan dan obat-obatan terlarang, dan dengan ini, 
kami juga menciptakan ruang terbuka yang bagus. Penduduk pindah ke rumah prefab yang 
baru dibangun. Gudang sempit dan kecil, tetapi praktis gratis. Selain itu, mereka ditugaskan 
untuk membersihkan sampah di kota, jadi ini adalah dukungan bagi mereka dan juga 
bagian dari masalah manajemen sanitasi. 」(Souma) 「Jadi kamu telah melakukan begitu 

banyak hal ...... Bukankah kamu bekerja terlalu keras? 」(Liscia) 

Liscia menatapku dengan tatapan khawatir. Saya kemudian meletakkan tangan saya di 
kepala Liscia. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Ada masalah, tapi tetap menyenangkan. Karena ini adalah kota ...... sebuah negara yang 

bisa aku rekonstruksi dengan bebas sesuai dengan keinginanku. Juga, sebagai hasilnya, 
orang-orang tersenyum, membuat saya lebih bahagia. 」(Souma) 「Begitu ... Lalu, itu 

bagus. Tetapi, jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan, tolong serahkan kepada saya. 」

(Liscia) 「Tentu saja. Saya akan mengandalkan Anda. 」(Souma) 

Setelah kami mengobrol, kami tertawa bersama. Kemudian, dalam suasana hati yang baik 
itu, 

 Pssst  

Tiba-tiba ada suara embusan udara. Sambil berpikir "apa itu?", Saya melihat ke depan dan 
melihat seseorang membawa tong besar di punggung mereka. Ada selang memanjang dari 
tong, yang berakhir pada silinder logam, di mana hal-hal seperti kabut menyembur ke 
tanah. Orang itu adalah seorang wanita yang memiliki rambut pirang dan kulit yang 
tampak cokelat, meskipun tidak kecokelatan seperti peri gelap, memberikan penampilan 
yang tampak eksotis. Dia tampak seperti berusia pertengahan dua puluhan. Mungkin dia 
mungkin cantik dengan penampilan luar biasa, tapi topeng segitiga menutupi mulutnya dan 
tong di belakangnya benar-benar mengurangi kesan itu. Di dahinya, ada Mata Ketiga 
berkarakter Tiga Mata berkilauan. 

「Kuku kuku ...... Fufu fufu ...... Ahahahahahaha! [15] Kotoran akan disterilkan ~! 」(Wanita 

Misterius) 

Sementara memiliki tawa tiga tingkat, wanita itu menyemprotkan hal-hal seperti kabut di 
tanah dan gubuk dengan semangat. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Liscia, Carla, 
dan Owen, semuanya kehilangan kata-kata. Sedangkan aku, tiba-tiba aku merasakan sakit 
menyerang kepalaku. 

「Apa yang kamu lakukan ......? 」(Souma) 

Namanya adalah Hilde Nouge [16] . Tiga-Eyed Tribe, sebagai tanda dukungan dan untuk 
mendapatkan kembali kehormatan mereka, telah meminjamkan sebagai 『Dokter 』untuk 

mereformasi ilmu medis kami. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Karakter Baru: DOKTER GILA! Setiap novel bagus membutuhkan dokter gila. 

[1] Gambar bernilai ribuan kata. 

[2] Liscia mengatakannya sebagai:び ょ う げ ん き ん bukan kanji 病原菌, untuk 

menunjukkan bahwa dia tidak terbiasa dengan hal yang disebut kuman / patogen. Ini lebih 
tepat diterjemahkan sebagai "Patogen". Tetapi karena kita berbicara tentang Teori 
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Penyakit Kuman, dan kuman lebih pendek untuk diketik, maka kuman itu akan menjadi. [3] 
Harap diingat, Souma tidak dalam tingkat Sains. [4] Ilmu kebersihan. Ini adalah bagian dari 
Ilmu Kesehatan Masyarakat. [5]三 つ 目 族 MitsumeZoku. Saya ingin membuatnya menjadi 

Triocular Men, tetapi itu terdengar seperti nama pahlawan super yang payah ... [6] 
Tenshinhan: Karakter dalam Dragon Ball manga yang sangat populer (mungkin pembaca 
yang lebih muda tidak akan tahu tentang ini?). Sementara itu, Sharaku Housuke adalah 
karakter utama dari manga dan anime Osamu Tezuka, The Three-Eyed One (Mitsume ga 
tooru), yang bahkan generasi saya merasa sulit untuk dikenali. [7] Juga berarti menyentuh 
(secara fisik atau emosional). [8] Liscia mengatakannya dengan hiragana:こ う せ い ぶ っ 

し つ bukan kanji 抗 生 物質, untuk menunjukkan bahwa ia tidak terbiasa dengan hal yang 

disebut antibiotik. [9] Beberapa spesies Penicillium memiliki warna biru, umumnya 
tumbuh pada roti tua dan memberikan tekstur fuzzy biru. Karenanya cetakan biru. [10] sl 
from れ ス は イ ム sejenis lendir dari Dragon Quest. 

[11]ミ ツ メ デ ィ ン Ini adalah permainan multi-tier. Pertama, Mitsume adalah bagaimana 

Suku Tiga Mata disebut dalam RAW:三 つ 目 族 MitsumeZoku. Mitsume み つ め juga 

memiliki arti menatap / menatap  menonton. Maka itu adalah kontraksi dariみ つ め dan

メ デ ィスン. Menerjemahkan semacam ini banyak kata bukan keahlian saya. [E  T: 

Bagaimana dengan "semut-biotik"? -rimshot-] [12] Saya tidak mendapatkan referensi. Ada 
banyak mangga atau animes dengan obat seperti pil ... Tidak tahu yang mana. [13] Periode 
Edo (江 戸 時代? Edo jidai) atau periode Tokugawa (徳 川 時代? Tokugawa jidai) adalah 

periode antara 1603 dan 1868 dalam sejarah Jepang, ketika masyarakat Jepang berada di 
bawah pemerintahan Keshogunan Tokugawa dan negara itu 300 daimyo regional. [14] 
Ingat orang, pesan dari saya (dokter): Mengurangi Gejala BUKAN SAMA SAAT 
menyembuhkan penyakit. Dan tidak. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan Diabetes 
(dan Kanker, Hipertensi atau Kebodohan), tidak peduli apa pun yang dikatakan obat herbal  
alami  ajaib  rahasia-farmasi  super obat bius. Jika obat itu benar-benar 'efektif', itu akan 
disebutkan dalam pedoman ADA, AACE  ACE, dan IDF. Anda mungkin sembuh dari diabetes 
jika Anda menerima transplantasi sel pankreas. [E  T: Ya, gejalanya terkait, tetapi itu adalah 
TANGGAPAN tubuh Anda terhadap penyakit. Pada dasarnya, sistem kekebalan Anda 
melakukan perang bunuh diri melawan penyakit, yang menggunakan sel-sel Anda untuk 
berkembang biak. Entah Anda mati dulu (karena gejala) atau kuman. Itu sebabnya Anda 
harus benar-benar menyembuhkan penyakit terlebih dahulu atau tubuh Anda sendiri 
mungkin akan membunuh Anda sebelum penyakit itu.] Roh Kamikaze kuat dalam hal ini. 
[15] Tawa tiga tingkat. Karakteristik tawa tokoh jahat atau gila. Contoh: Laharl dari 
Disgaea. [16] ude ル デ ＝ ノ ー グ Hirude Noogu. Ada saran untuk namanya? [E / N: 

Kedengarannya baik bagi saya.] 
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Vol. 4 - 1.3 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota C 

Pertama-tama, di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang bisa disebut dokter menurut 
standar Jepang modern. Orang-orang yang melakukan perawatan medis akan menjadi 
Penyihir Atribut Ringan atau apoteker [1] menggunakan obat-obatan untuk mengurangi 
gejala pasien. Sebagian besar Penyihir Atribut Cahaya adalah anggota Gereja. Akibatnya, 
sebagian besar rumah sakit didirikan bersama di sebelah gedung Gereja itu sendiri. 

Itulah kondisi negara ini saat ini, tetapi sedikit berbeda dalam kasus Suku Tiga Mata. 
Karena teknologi medis mereka di atas normal, sebagian besar orang sakit atau terluka 
dirawat dengan dirawat di rumah mereka sendiri. Jika ada penyakit parah yang tidak dapat 
mereka obati di rumah mereka sendiri, mereka akan mencari 『Dokter 』yang kemudian 

akan memberikan obat. Secara alami, para dokter itu adalah orang-orang yang sangat 
berpengaruh di suku itu dan mereka juga jumlahnya sedikit. 

Hilde itu, yang sekarang menyemprotkan larutan antiseptik (mungkin limewater) [2] , 
memiliki teknologi medis terbaik di antara anggota Tribe Bermata Tiga, dan merupakan 
orang nomor satu 『Dokter trib dalam suku ...... Tapi penampilannya sekarang, terlihat 

tidak berbeda dari petani yang menyemprotkan pestisida. Hilde, yang sebelumnya tertawa 
dalam semangat tinggi, sekarang menempatkan suasana yang berat di sekelilingnya dan 
menunjukkan senyum tertekan. 

「Tarnation ...... Bukankah aku mengatakan untuk membersihkan kotoran kucing dengan 

benar! Karena mereka telah meninggalkannya di udara terbuka, seluruh area ini telah 
sepenuhnya ditutupi oleh mikroba! Ah masa! Kotor-kotor! 」(Hilde) 

Sambil menyemprotkan larutan antiseptik, kali ini dia menginjak kakinya karena marah. 
Seseorang mungkin berpikir bahwa dia secara emosional tidak stabil, tetapi ini adalah 
bagaimana Hilde biasanya bertindak. Karena dia memiliki ilmu farmasi paling baik di Suku 
Tiga Mata dan bahkan di Suku Tiga Mata yang memiliki banyak orang aneh, 
kecenderungannya sangat kuat. Akibatnya, sama seperti sekarang, dia selalu membawa 
desinfektan dengannya ........ terlalu banyak melihat juga merupakan masalah tersendiri. 

「Kamu sama seperti biasanya, Hilde. 」(Souma) 「Hmm? Kamu ... siapa kamu lagi? 」

(Hilde) 

Saya melepas topi segitiga yang saya kenakan dan menunjukkan wajah saya. Kemudian, 
tanpa ada kejutan di wajahnya, dia berbicara, 

「Ah, jadi itu Raja. 」(Hilde) 

Kemudian dia segera kembali untuk menyemprotkan larutan antiseptik. 
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「Apa ini? Sangat buruk. Lebih atau kurang, saya orang besar, Anda tahu? 」(Souma) 「

Maka, Anda harus mengenakan pakaian yang lebih" pantas ". Saya pikir Anda hanya 
pengembara yang acak. 」(Hilde) 

Seperti biasa, Hilde memiliki lidah pedas. Bahkan di dunia sebelumnya, saya 
membayangkan seorang dokter memiliki cara bicara yang keras, tetapi tampaknya begitu 
juga di dunia ini. 『Penyakit akan menyebabkan yang baik dan yang buruk, yang kaya dan 

yang miskin, yang tua dan yang muda, dan semua ras semuanya sama. Di depansayadokter, 
semua pasien sama』, ini adalah kredo yang disayanginya. 

「Huh ...... Hilde, izinkan saya memperkenalkan Anda. Orang-orang ini adalah, 」(Souma) 

「Saya sudah tahu, karena mereka terkenal. Sang putri dan putri mantan Angkatan Udara 

Marshall, kan? 」(Hilde) 「Apakah ? Lalu bagaimana dengan Owen-dono? 」(Souma) 「

Siapa yang ingin tahu jii-san jorok seperti itu? 」(Hilde) 「Persetan kamu bilang !? 」

(Owen) 

Bahkan Owen marah ketika dia diberitahukan sebagai jii-san jorok. 

「Apa maksudmu dengan jorok !? Bahkan seperti ini, yang ini memperhatikan bagaimana 

penampilannya! 」(Owen) 「Anda tidak melakukan apa-apa, Anda otot daruma! [3] 

Sudahkah Anda mencuci tubuh dengan benar !?  Psst ~ 」(Hilde) 「Hei, berhentilah 

menyemprotku dengan kabut aneh itu! Setiap pagi, saya menuangkan air ke tubuh 
telanjang saya dan menggosoknya dengan handuk kering! [4] (Jadi bahkan dunia ini 
memiliki praktik semacam ini) 」(Owen) 

Uuu... akhirnya aku tidak sengaja memikirkan hal ini. Di bawah sinar matahari pagi yang 
menyiram, seorang macho jii-san sedang mandi telanjang ........ Bahkan aku merasa jorok 
karena membayangkannya. Mungkin karena mereka membayangkan hal yang sama, 
bahkan Liscia dan Carla membuat wajah seolah-olah mereka akan membuang pasir. [5] 

「Ngomong-ngomong, Hilde. Kenapa kamu di tempat ini hari ini? 」(Souma) 

Saya memintanya untuk secara paksa mengubah topik pembicaraan. Hilde mendengus 
menanggapi. 

「Huh . Jika saya menyerahkan tempat ini kepada orang-orang itu, maka tempat ini akan 

dengan cepat menjadi tidak bersih. Jadi kadang-kadang saya datang untuk memberikan 
panduan dan menghilangkan mikroba. 」(Hilde) 「Saya mengerti ...... Ngomong-ngomong, 

Anda tidak bersama pasangan hari ini? 」(Souma) 「Jangan menyebutnya sebagai mitra 

saya. 」(Hilde) 

Hilde membuat pernyataan itu dengan tidak senang. 

「Scuzz Brad yang sedang" di luar ". Dia berkata, 『Daripada merawat babi gemuk, saya 

ingin menyembuhkan anjing liar yang tidak tercemar something atau sesuatu seperti itu. 」
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(Hilde) 「...... Orang itu juga keras kepala. 」(Souma) 「Bisakah Raja mengatakan sesuatu 

kepadanya? Orang itu selalu memaksakan kuliah untuk para junior kepada saya. 」(Hilde) 

「A-aku mengerti ...... 」(Souma) 

Brad Joker [6] . Bersama Hilde, ia adalah dokter lain yang membentuk bagian lain dari 
sayap reformasi sistem perawatan kesehatan. Dia adalah pria dari ras Manusia dan dia 
tentu memiliki keterampilan sebagai dokter, tapi ...... kepribadiannya agak menyusahkan. 

「(Bagaimanapun juga, tidak terpikirkan bagi Brad untuk mengajar orang lain. Meskipun 

dia mungkin membimbing junior dengan menunjukkan lapangan praktis di tempat, untuk 
ceramah, tidak ada cara lain selain mempercayakannya kepada Hilde ......) 」(Souma) 「

Apakah kamu mendengarkan? RAJA? 」(Hilde) 「O-oke. Saya akan mencoba berbicara 

dengannya. 」(Souma) 

Saya hanya bisa mengangguk karena senyumnya dipenuhi dengan kemarahan. 

「Kemudian lagi, mengapa Raja dan kelompoknya datang ke tempat ini? 」(Hilde) 「Ah ...... 

Saya punya bisnis dengan sesepuh Suku Faewolf. Kebetulan, saya juga ingin mengunjungi 
pusat pelatihan bisnis yang telah dipercayakan kepada kelompok Ginger. 」(Souma) 「Ah. 

Untuk bisnis semacam itu, bukan? 」(Liscia) 

Liscia membuat wajah seolah dia mengerti sesuatu. Ngomong-ngomong, saya belum 
memberitahunya tujuan kunjungan saya hari ini. 

「...... Lalu aku ingin bertanya" koneksi "tetua Suku Faewolf, karena aku berencana untuk 

pergi ke" luar ". 」(Souma) 「Eeh ~, jadi kamu ingin pergi ke luar? Maka saya akan 

mengikuti Anda. 」(Hilde) 

Ketika dia menanyakan hal ini, Hilde tertawa keras. 

「Eh? Mengapa? 」(Souma) 「Bukankah sudah jelas? Untuk mengetuk akal untuk si idiot 

diagnostik itu. 」(Hilde) 

Meskipun wajahmu tertawa, matamu tidak tertawa sama sekali, Hilde-san. 

「Kami-yah ...... Simpanlah secukupnya, oke? 」(Souma) 

Kemudian, di pesta seorang musafir asing, siswi, pelayan dan macho jii-san, seorang dokter 
wanita baru bergabung ...... Hmm ... Membaca itu benar-benar membuatku merasa ada 
sesuatu yang masih hilang. [7] 

◇ ◇ ◇ 

The 『Kikkorou Brewery 』mana Faewolf Suku menghasilkan miso, shouyu dan sake [8] , 

dan 『Pelatihan Business School 』, bahwa kelompok Ginger dibuka untuk orang-orang 
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dari daerah kumuh, yang terletak di tengah-tengah bekas kumuh. Keduanya membutuhkan 
ruang yang besar, tetapi tidak ada ruang kosong selain area ini. Tapi sekali lagi, tak perlu 
dikatakan bahwa pusat pelatihan bisnis memastikan suplai tenaga kerja yang stabil untuk 
tempat pembuatan bir Kikkorou, jadi pengaturan ini tidak seburuk itu sendiri. Itu adalah 
sesuatu yang bisa dikatakan sebagai pengaturan yang menguntungkan. 

Pertama, kami mengunjungi 『Sekolah Pelatihan Bisnis 』yang telah dipercayakan kepada 

kelompok Ginger. Sekelompok bangunan menghiasi bagian dalam halaman, dikelilingi oleh 
dinding bata. Saat ini, isi pelajaran yang ditawarkan di 『Bisnis Pelatihan Sekolah 』hanya 

mengajar membaca dan perhitungan kepada siswa, tetapi karena aku berencana untuk 
bereksperimen banyak hal, jumlah bangunan akhirnya menjadi cukup banyak. 

Ketika kami melewati gerbang masuk, 

「Selamat tinggal, San-sensei. 」(Siswa) 「Selamat tinggal ~ 」(Sandria) 

Beberapa anak berlari keluar setelah memberikan perpisahan mereka. Sebagian besar 
anak-anak berusia sekitar 10 tahun. Pakaian mereka tidak berkualitas baik, tetapi semua 
orang dipenuhi semangat. Kita bisa melihat mantan budak, sekarang sekretaris Ginger, 
Sandria, melambaikan tangannya pada anak-anak. 

「Selamat tinggal, semuanya. Harap berhati-hati dalam perjalanan pulang. 」(Sandria) 

Sambil tersenyum kecil, Sandria melihat anak-anak pergi. Setelah itu, dia memperhatikan 
kehadiran kami dan kemudian membungkuk dengan hormat. Cara dia bersikap sendiri 
penuh dengan keyakinan. 

「Ya ampun, Yang Mulia. Selamat datang di lokasi kami. 」(Sandria) 「Yo, Sandria. Apakah 

Jahe di sini? 」(Souma) 「Dia ada di dalam kamar Kepala Sekolah. Biarkan saya 

membimbing Anda di sana. 」(Sandria) 

Kemudian, dengan bimbingan Sandria, kami memasuki gedung persegi sederhana. 
Interiornya tidak memiliki dekorasi dan ada banyak kamar, yang, jika orang Jepang modern 
melihatnya, mereka mungkin berpikir bahwa bangunan ini adalah rumah sakit atau 
sekolah. Kami berhenti di depan salah satu kamar, di mana piring berlabel 『Kepala 

Sekolah Room 』ditempatkan oleh itu. Kami memasuki ruangan dan Ginger, yang sedang 

mengerjakan dokumen, bangkit dari tempat duduknya untuk menyambut kami. 

「Y-Yang Mulia. Maafkan saya karena tidak ada laporan. 」(Jahe) 

Berbeda dengan Sandria, Ginger tampak agak gugup. 

「Tidak perlu formal seperti itu. Karena kami adalah orang-orang yang telah mendorong 

banyak hal kepada Anda. 」(Souma) 「T -tidak ...... Bahkan jika Anda mengatakannya. 」

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



(Jahe) 「Bahkan ketika sekretaris Anda bertindak lebih percaya diri ...... 」(Souma) 「Itu 

karena kesetiaanku yang hanya terletak pada Ginger-sama. 」(Sandria) 

Sambil berkata begitu, Sandria bergerak dan berdiri di samping Ginger. Meskipun cara 
bicaranya tidak sopan, ada kesan bahwa itu sama sekali tidak sopan. Sama seperti pelayan 
Liscia, Serina, atau perwakilan publik perusahaan Roroa, Sebastian, 「seseorang yang 

memutuskan untuk melayani seorang guru seumur hidup 」, ia memiliki keunggulan unik 

yang unik ini. Semangat yang seolah-olah itu demi tuan mereka, mereka tidak akan 
menyerah, bahkan kepada Raja. 

「Jahe. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini tunangan saya, Liscia. 」(Souma) 「

Bagaimana kabarmu? Saya Liscia Elfrieden. 」(Liscia) 「P-Putri !? Di tempat seperti ini? W-

selamat datang! A-aku ...... ah, tidak, tolong perkenalkan diri saya, saya yang bernama 
Ginger Camus. Ini semua berkat bantuan dermawan yang telah diberikan Yang Mulia 
kepada saya, bahwa saya telah dipercayakan dengan posisi sebagai kepala sekolah dari 
lembaga ini ...... 」[9] (Jahe) 「Fufu , harap tenang, tidak perlu gugup. Senang bertemu 

denganmu, Jahe. 」(Liscia) 「G-gladlyyyy! 」(Jahe) 

Dengan ekspresi gugup di wajahnya, Ginger berjabat tangan dengan Liscia. 

「Entah bagaimana, aku merasa bahwa kamu lebih gugup sekarang daripada ketika kita 

pertama kali bertemu ...... 」(Souma) 「Bukankah itu jelas? Sampai pengumuman 

pertunangan Liscia dengan Guru, dia memiliki keberadaan yang mirip dengan apa yang 
dimiliki Loreleis saat ini. Bunga di ketinggian yang tinggi, [10] sang putri seperti dewi 
sekarang berdiri di depannya, jadi tidak bisa dihindari baginya untuk gugup. 」(Carla) 

Carla menjelaskan kepada saya dan saya mengangguk, 「saya lihat. 」Seseorang dari 

keluarga bangsawan ...... terutama Putri atau Ratu, seperti idola bagi sebagian warga. Itu 
bisa dengan mudah dilihat dari bagaimana orang Inggris menderita demam hebat pada 
saat kelahiran Putri baru. [11] Bahkan di Jepang, berita yang terkait dengan Rumah Tangga 
Kekaisaran atau Keluarga Kekaisaran akan menerima liputan tingkat tinggi. 

Setelah itu, saya memperkenalkan Carla dan Owen dan kemudian giliran Hilde, 

「Saya sudah berkenalan dengan Hilde-sensei. Sejak dia memeriksa anak-anak. Sungguh, 

aku benar-benar berhutang budi padamu. 」(Jahe) 

Sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya, Ginger menundukkan kepalanya ke Hilde, 
yang kemudian membuat ekspresi canggung. 

「Huh . Itu karena anak-anak kotor. Saya tidak tahu berapa banyak penyakit yang mereka 

miliki. 」(Hilde) 「Bahkan mempertimbangkan semua itu, kamu masih datang sekali atau 

dua kali seminggu. Anda mungkin tidak mengatakannya, tetapi bukankah Anda menyukai 
anak-anak? 」(Sandria) 「Sandria ...... Haruskah aku menjahit mulut yang tidak berguna 

itu? 」(Hilde) 「Lalu, tolong maafkan kekasaran saya. 」(Sandria) 
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Hilde melotot dengan cemberut kesal pada Sandria, yang meminta maaf dengan wajah yang 
tidak peduli. Kenapa ya? Melihat Hilde mengingatkan saya pada wanita tua di toko roti di 
lingkungan lama saya. Meskipun ketika anak-anak datang, dia akan mengatakan sesuatu 
yang kasar seperti bunch Banyak yang mengganggu telah datang 」, tetapi dia akan 

memperlakukan anak-anak dengan roti yang tidak terjual sambil berkata, 「Ya ampun, 

anak-anak rakus seperti apa kamu. 」Ketika aku memikirkannya sekarang, mungkin itu 

hanya cara baginya untuk menyembunyikan rasa malunya. Hilde mendengus. 

「Huh . Sampai pembicaraan selesai, saya akan menunggu di luar. 」(Hilde) 「Anak-anak 

sudah pulang, kau tahu? 」(Sandria) 「Diam Sandria! Siapa yang mau bermain dengan 

anak-anak? 」(Hilde) 「Eh, tapi aku bahkan tidak menyebutkannya ...... 」(Sandria) 「Huh . 

」(Hilde) 

Hilde keluar dan menutup pintu dengan kasar, sementara kami melihatnya pergi dengan 
senyum masam. 

...... Sekarang, mari kita kembali untuk menyelesaikan urusan. Liscia, Ginger, Sandria, dan 
aku pindah ke meja yang disiapkan khusus untuk diskusi. Liscia dan aku duduk bersama 
menghadap Ginger dan Sandria, sementara Carla dan Owen berdiri di belakangku. 
Kemudian, Liscia mengangkat tangannya dari awal. 

「Umm, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi ...... apa yang kamu lakukan di 

tempat ini? 」(Liscia) 「Saat ini, kami sedang mengajar membaca dan perhitungan untuk 

pelamar yang tertarik. 」(Jahe) 

Ginger menjawab sambil tersenyum lembut. 

「Bukankah ini sesuatu yang mirip dengan sekolah? 」(Liscia) 「Itu benar ...... Tapi tempat 

ini bukan hanya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa pun bisa datang untuk belajar. 」

(Jahe) 

Negara ini juga memiliki sekolah. Seragam yang dikenakan Liscia berasal dari Royal 
Officers College. Ada juga ada yang 『Royal Academy 』yang alumni menjadi berbagai 

sarjana dan 『Magician Tinggi 』yang khusus dalam penelitian magis. Namun, orang-orang 

yang menghadiri sekolah-sekolah itu sebagian besar adalah putra atau putri para 
Bangsawan atau Ksatria. Tidak ada sekolah yang bisa dipelajari orang awam. Ginger 
mengangguk. 

「Itu belum di level itu, jadi saat ini kami hanya bisa melakukan ini. Namun ...... kami 

berencana untuk melakukan banyak hal di masa depan. Benar kan, Yang Mulia? 」(Jahe) 

Ketika Ginger mengangkat masalah ini, aku mengangguk. 

「Ya. Mulai sekarang, Anda akan mengajarkan lebih banyak hal teknis. Sebagai contoh, 

saya ingin membuat tempat untuk melatih para petualang untuk eksplorasi ruang bawah 
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tanah atau mengawal orang, untuk mengajar seni konstruksi sipil, untuk meminta "dokter" 
yang menerima pendidikan dari Hilde dan Brad untuk memelihara "dokter" baru, untuk 
meneliti peningkatan dalam produk pertanian, kehutanan dan perikanan ....... Ah, juga, 
tempat untuk pelatihan koki. 」(Souma) 

Anda mungkin sudah menyadarinya sekarang, tetapi pusat pelatihan bisnis yang ingin saya 
dirikan adalah sesuatu seperti 『Sekolah Kejuruan 』atau mungkin 『Universitas 』

tempat berbagai 『Fakultas Khusus 『berkumpul. Subjek studi penelitian utama di dunia 

ini adalah penelitian yang terkait dengan 『Sihir 』atau 『Monster 』 . Pada kenyataannya, 

sihir bisa digunakan secara praktis di berbagai bidang. Ilmu pengetahuan dan kedokteran 
juga terkait dengannya. Penelitian monster telah menjadi tugas prioritas maksimum sejak 
Wilayah Demon Lord muncul (karena di masa lalu, monster hanya keluar dari ruang bawah 
tanah, itu tidak terlalu penting). Penelitian tentang bahan yang diperoleh dari monster dan 
mengembangkan teknologi untuk memprosesnya sangat diperlukan. 

Saya yakin ada kasus ketika hasil bidang penelitian prioritas ini merangsang kemajuan 
bidang studi lain. Meski begitu, ini mungkin juga intuisi saya sebagai orang Jepang, tetapi 
saya percaya bahwa bahkan di antara studi yang tampaknya tidak berguna, mungkin ada 
inovasi tak terduga yang mengintai mereka. Bahkan bengkel di pusat kota yang diam-diam 
mengabdikan diri pada keterampilan teknologi mereka, mungkin membangun bagian yang 
sangat diperlukan untuk pesawat ruang angkasa. [12] 

Tidak peduli apa bidangnya, jika Anda membawanya ke max, Anda akan berakhir di atas. 
Dengan menjadi nomor satu , Anda akan menjadi satu -- satunya . Itu sebabnya saya ingin 
membangun tempat untuk mengajar orang-orang dan untuk studi teknis dari bidang-
bidang yang telah diabaikan di dunia ini, seperti 『Pendidikan 』, 『Teknik 』, 『Pertanian 

』, 『Kehutanan 』, 『Perikanan 』, 『Kuliner 』, atau 『Seni 』. 

Kemudian, dengan menguji mereka di pusat pelatihan ini, dalam hal mereka akan 
memberikan hasil seperti yang saya prediksi, maka saya berencana untuk mendirikan 
pusat pelatihan mata pelajaran khusus di kota-kota lain (mungkin sudah 『Sekolah 

Kejuruan 』 sudah). Pertama adalah pengujian, selanjutnya adalah pengembangan ...... Nah, 

untuk tujuan itu, pertama-tama diperlukan peningkatan standar pendidikan untuk seluruh 
negara, oleh karena itu mengapa kita mulai dengan mengajar membaca, menulis, dan 
menghitung di tingkat sekolah dasar. Saya bertanya pada Ginger. 

「Lalu, bagaimana kabarnya? Keadaan pusat pelatihan itu. 」(Souma) 「Umm ...... 

Kehadiran anak-anak di bawah dua belas tahun luar biasa. Ini semua berkat 『Sistem 

Layanan Makan Siang 』 yang diusulkan Paduka. Ada kasus-kasus yang menyusahkan, 

tetapi untuk saat ini kami dapat mempertahankan siklus di mana mereka masuk, mereka 
belajar, mereka makan siang, dan kemudian mereka pulang ke rumah. 」(Jahe) 「Layanan 

makan siang? 」(Liscia) 「Untuk anak-anak kurang dari dua belas tahun, jika mereka 

datang ke tempat ini untuk belajar, maka mereka dapat makan. Gratis. 」(Souma) 
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Kombo Pendidikan + Layanan Makan Siang. Jika mereka datang untuk belajar di tempat ini, 
mereka bisa makan. Jika kata-kata keluar, maka bahkan anak-anak dari rumah tangga 
miskin akan datang ke tempat ini untuk belajar. Ada banyak orang tua yang berpikir bahwa 
mereka lebih baik belajar di tempat ini dan mengurangi biaya makanan daripada bekerja 
hanya untuk mendapatkan uang receh. Jika mereka rajin belajar, maka di masa depan 
mereka mungkin bisa membebaskan diri dari perangkap kemiskinan. [13] 

「Hmmm ...... Sistem yang dipikirkan dengan baik. 」(Liscia) 「Di dunia saya sebelumnya, 

ini adalah metode yang sering digunakan untuk membantu negara-negara miskin. 」

(Souma) 

Namun, ekspresi Ginger menjadi gelap. 

「Tentu saja, kehadiran anak-anak baik. Namun, karenanya, kehadiran orang-orang, yang 

tidak dicakup oleh sistem layanan makan siang itu, adalah buruk. Terutama orang dewasa. 
Lebih atau kurang, mereka bisa belajar di malam hari setelah pekerjaan mereka selesai, 
namun ...... 『Kami telah hidup sejauh ini tanpa perlu membaca dan menghitung 』atau 

lebih mereka mengatakan dan tidak datang untuk hadir. 」(Jahe) 「...... Yah, karena mereka 

belum pernah menerima pendidikan apa pun sampai sekarang, aku berharap ini terjadi. 」

(Souma) 

Hanya ketika seseorang menerima pendidikan, maka mereka akan tahu nilainya. Bahkan 
jika seseorang bertanya-tanya, 「Mengapa saya harus belajar? 」Ketika mereka masih 

kecil, ketika mereka menjadi dewasa, mereka akan mengingat kembali, 「Aku seharusnya 

belajar lebih banyak. 」 Bahkan penyesalan semacam ini dimungkinkan karena pendidikan 

yang mereka terima ketika mereka masih kecil. 

「Ya, kampanye penyadaran tentang hal itu akan menjadi tugas kita bersama. Saya akan 

memikirkan sesuatu. 」(Souma) 「Tolong lakukan itu, Yang Mulia. 」(Jahe) 

Setelah itu, kami mengkonfirmasi beberapa hal dan kemudian, ketika diusir oleh Ginger 
dan Sandria, kami meninggalkan pusat pelatihan. 

Catatan penulis: Penerjemah di sini: Pada dasarnya penulis mengatakan bahwa konfliknya 
yang berkepanjangan dengan gigi bungsu mencapai resolusi yang baik karena ia telah pergi 
ke rumah sakit yang dihormati sehingga tidak boleh diperburuk lagi, tetapi mungkin ada 
keterlambatan dalam memposting cerita baru karena masalah yang berhubungan dengan 
motivasi, yang tidak masalah bagi kami, karena sekarang cerita telah lama diposting (dan 
dihapus). 
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Vol. 4 - 1.4 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota D 

Tempat berikutnya yang kami pergi ke adalah 『Kikkorou Brewery 』, terletak di dekat 

pusat pelatihan (logonya adalah kanji untuk serigala -- 狼-di tengah-tengah segi enam) [1] . 

Itu dikelola oleh kerabat Tomoe-chan, Suku Faewolf, dan terutama menghasilkan shouyu, 
miso, dan sake. Di tempat ini, kami bertemu dengan seseorang yang saya kenal. Ketika kami 
memasuki premis, ada orang gemuk yang mengenakan pakaian lengan pendek meskipun 
itu akan segera menjadi musim dingin. 

「Hm? Ponco? 」(Souma) 「Oh, Yang Mulia! Saya menawar Anda hari yang baik, ya! [2]」

(Ponco) 

Ketika dia melihat kami, Poncho membungkuk dan menundukkan kepalanya. Dia hanya 
membuat satu busur, jadi dia mungkin sudah terbiasa dengan ini. Karena di masa lalu, dia 
akan membungkuk beberapa kali. 

「Poncho, apa yang kamu lakukan di tempat ini? 」(Souma) 「Benar! Tolong dengarkan 

itu, Yang Mulia! 」(Ponco) 「Terlalu dekat, terlalu dekat! Apa yang merasukimu? 」

(Souma) 「Akhirnya ... Akhirnya sudah selesai! Apa Yang Mulia harapkan, "saus" itu! 」(P) 

Ketika dia mengatakan ini, Poncho mengeluarkan botol berisi cairan hitam dan 
menunjukkannya padaku. "Saus" yang saya harapkan? ...... Ah! 

「Apakah itu benar? Apakah 'itu' sudah selesai !? 」(Souma) 「Silakan mencicipi, ya. 」

(Ponco) 「Ini dia! 」(Souma) 

Saya menjatuhkan beberapa tetes cairan hitam ke bagian belakang tangan saya dan saya 
mencoba menjilatnya. Rasa sayuran dan buah-buahan. Aroma rempah-rempah yang 
memenuhi hidungku. Rasa saus itu tidak salah lagi. Namun, tidak seperti saus Worcester 
yang biasa [3] , rasa asam dan manisnya lebih kuat, lebih jauh rasanya lebih dalam. Tidak 
ada keraguan. Saus ini tidak diragukan lagi, "Saus Fritter-Food" [4] yang baik untuk 
yakisoba dan kerabatnya. 

「Rasa sausnya ...... adalah kekanak-kanakan. 」[5] (Souma) 「Apa yang kamu katakan? Itu 

tidak masuk akal. 」(Liscia) 

Ketika Liscia yang ketakutan mengatakannya kepadaku, aku kembali sadar. 

「Err, ketika saya memikirkan fakta bahwa saus telah selesai setelah masa coba-coba yang 

lama, saya tersentuh secara emosional. 」(Souma) 「A -apa ini benar-benar menakjubkan? 

」(Liscia) 「Jika kita memiliki ini maka kita dapat membuat yakisoba, okonomiyaki, 

monjayaki, takoyaki, dan sobameshi. [6] Tentu saja, saus ini juga baik untuk makanan yang 
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digoreng. 」(Souma) 「Saya tidak mengenali sebagian besar makanan yang Anda sebutkan 

tadi ..... 」(Liscia) 「Aku akan membuatnya lain kali. Bahkan jika ada sisa makanan, Aisha 

pasti akan memakan semuanya. 」(Souma) 

Tapi tahukah Anda, saus fritter-food akhirnya sudah selesai. Sudah begitu lama. Dunia ini 
sudah memiliki saus seperti Worcester, tetapi tidak ada saus seperti ini yang baik untuk 
yakisoba. Saya berpikir bahwa mungkin saya bisa berhasil dan akhirnya melalui banyak 
cobaan dan kesalahan. Meski begitu, karena saya tidak memiliki pengetahuan tentang 
pembuatan saus, saya tidak bisa mereproduksi rasanya (pada akhirnya, daripada roti 
yakisoba, saya membuat roti Napolitan [7] ). Saya menyerah setengah jalan melalui 
pengembangan, tetapi tampaknya Poncho telah melanjutkan penelitian ...... 

「Tapi, kamu telah mereproduksi dengan sangat baik. Ponco, Anda seharusnya tidak 

pernah mencicipinya sebelumnya, kan? 」(Souma) 「Kata-kata Yang Mulia, 『 Lebih tebal 

dariumumWorcestersaus, dengan rasa manis dan asam』, dan seperti yakisoba, ada 

hidangan di mana saus dicampur dengan mie, Naporitan. Ini menjadi petunjuk. 」(Ponco) 

「Si Naporitan? 」(Souma) 「Ya, benar, ya. Naporitan itu menggunakan saus tomat, 

"Ketchup", yang telah dikembangkan Yang Mulia sebelumnya. Karena saus tomat itu benar-
benar baik untuk mie, mungkin itu juga digunakan sebagai saus untuk hidangan mie yang 
disebut yakisoba, atau begitulah yang saya pikirkan, ya. 」(P) 「...... AAH! 」(Souma) 

Saya melihat! Jadi, asam dan manisnya saus itu dari saus tomat! Itu artinya, Saus Fritter-
food adalah saus Worcester yang kental dengan Ketchup yang ditambahkan ke dalamnya! 

「Kemudian, untuk mengeluarkan rasa dari campuran saus dan saus tomat, saya 

menambahkan sejumlah kecil shouyu dan mirin yang diproduksi di tempat pembuatan bir 
Kikkorou. Jadi ... bagaimana itu? 」(Ponco) 

Sementara dia ragu-ragu dalam kata-katanya, aku meletakkan tanganku di pundak Poncho. 

「Ponco ...... Bagus sekali. 」(Souma) 「A-! K-Anda menghormati saya, Yang Mulia, ya! 」

(Ponco) 「Lalu, bisakah kamu memproduksi saus ini secara massal? 」(Souma) 「

Kikkorou Brewery dapat dimulai di atasnya. 」(Ponco) 

Itu bagus. Dengan ini, halaman baru akan ditambahkan ke masakan kerajaan. Sementara 
saya dengan penuh semangat berdiskusi tentang saus ini dengan Poncho, para anggota 
lainnya, terutama para gadis, memberi saya senyum masam dengan cemas. 

「Meskipun Souma bukan orang yang rakus, tapi kadang-kadang, dia anehnya 

melanggarnya. Saya bertanya-tanya mengapa dia bersikap seperti ini. 」(Liscia) 「Manusia 

adalah makhluk seperti itu, Putri. [8] Dalam hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh wanita, 
mereka secara tidak sengaja menanamkan antusiasme mereka dan mengabaikan kesedihan 
yang disebabkan olehnya. Mereka adalah makhluk aneh. 」(Hilde) 「Tampaknya Anda 

memiliki pengalaman langsung. Apakah ada kenalan Hilde-dono yang bersikap seperti itu? 
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」(Carla) 「Jangan terlalu banyak bertanya, dragonou jou-chan. Apakah Anda ingin mulut 

itu dijahit? 」(Hilde) 「Uu ...... Ya, Bu. Saya tidak bertanya apa-apa. 」(Carla) 

...... Apa yang mereka lakukan di sana, aku penasaran ...... 

◇ ◇ ◇ 

Setelah kami berpisah dari Poncho, kami mengadakan pertemuan dengan Penatua Suku 
Faewolf di kantor Kepala Pabrik. Kami duduk berhadapan dalam pengaturan seperti yang 
kami miliki di kantor Ginger. Sang Penatua memiliki rambut putih, janggut putih panjang, 
dan kumis tebal yang membuatnya tampak seperti anjing Malta. [9] Namun , bagian 
dalamnya adalah seorang lelaki tua. Kemudian, ketika Penatua mengambil tempat 
duduknya, dia membungkuk dalam-dalam. 

「Bagi Raja yang terhormat untuk melindungi kita, suku Faewolf, untuk membangun 

Tempat Pembuatan Bir Kikkourou ini, dan untuk memberikan berbagai bantuan kepada 
kita, kita selalu berterima kasih. Sebagai wakil dari suku kami, izinkan saya menyampaikan 
terima kasih yang sebesar-besarnya. 」(Penatua) 「Tidak apa-apa. Tomoe-chan juga 

sangat membantu kami. Terlebih lagi, ini adalah kebetulan yang beruntung bahwa kalian 
tahu cara menanam padi dan cara menghasilkan shouyu, miso, mirin, dan sake. Jadi 
mungkin bagi saya untuk makan makanan lezat. 」(Souma) 「Kata-kata terima kasih itu 

terlalu banyak untuk kita. Dan dengan demikian, Rajaku, untuk urusan apa kunjunganmu 
hari ini? 」(Penatua) 「Ah ...... masalah dengan" luar ", saya pikir akan segera waktunya 

untuk menyelesaikannya. 」(Souma) 「Dengan" Di Luar "...... Apakah maksud Anda kamp 

pengungsi? 」(Penatua) 

Ketika Penatua bertanya, saya mengangguk diam. Saya percaya saya telah menyelesaikan 
daftar masalah yang dimiliki negara ini ketika saya dipanggil ke dunia ini, sampai taraf 
tertentu. Kekurangan makanan diselesaikan, negara bersatu. Musuh-musuh asing diusir, 
dan untuk Wilayah Demon Lord, kami telah membuat pengaturan untuk berurusan dengan 
mereka dengan membangun aliansi rahasia dengan Kekaisaran, maka masalah terakhir 
yang tersisa bagi saya adalah masalah pengungsi ini. 

Di luar benteng Ibu Kota Parnam, ada pemukiman para pengungsi dari utara yang 
melarikan diri dari penampilan Wilayah Iblis Lord. Meskipun mereka disebut permukiman, 
itu hanya kumpulan tenda atau gubuk. Di antara berbagai ras pengungsi yang berkumpul di 
tempat itu, hanya Suku Faewolf, karena pengaruh keterampilan khusus yang mereka miliki, 
mampu mengangkat diri mereka keluar dari tempat itu. Namun, itu hanya beberapa persen 
saja dibandingkan dengan jumlah total pengungsi. Ada banyak pengungsi yang masih 
tinggal di kamp pengungsi itu. 

Untuk saat ini, mereka menerima bantuan untuk makanan dan kebutuhan lain dalam 
jumlah minimal, bahkan selama masa-masa sulit. Namun, ini tidak bisa berlangsung lama. 
Ada masalah sanitasi, dan jika mereka menerima bantuan terlalu lama, maka ini bisa 
menimbulkan gesekan di antara warga. Jika itu mungkin, saya ingin mereka memilih cara 
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hidup mereka sendiri sebagai warga negara ini dan menjadi mandiri, seperti apa yang telah 
dilakukan Suku Faewolf ...... tapi sepertinya ini akan sulit. Keinginan mereka adalah 『

Untuk kembali ke negara asalku』. Jika mereka menjadi warga negara ini, maka itu sama 

dengan meninggalkan kembalinya ke negara asal mereka. 

Menimbang bahwa keinginan mereka adalah untuk kembali ke negara asal mereka suatu 
hari ketika Wilayah Demon Lord telah diusir, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin 
mereka terima. Saya telah mengirim bawahan saya beberapa kali ke kamp pengungsi dan 
mencoba membujuk mereka, tetapi mereka semua gagal mencapai kesepakatan apa pun. 『

Saya ingin kembali ke negara asal saya 』, 『Sampai saat itu, saya ingin tinggal di tempat 

ini 』, karena sudah jelas apa yang ada dalam pikiran mereka, kami tidak banyak berdebat 

dengan mereka. 

...... Namun, tidak ada banyak waktu tersisa. 

「Sebentar lagi musim dingin. Dengan tenda atau gubuk sederhana itu, orang-orang yang 

lemah seperti anak-anak atau orang tua mungkin mati kedinginan. Sebelum itu terjadi, saya 
bermaksud secara pribadi mendesak mereka untuk mengambil keputusan. 」(Souma) 「

Yang Mulia ...... 」(Penatua) 「Karena alasan ini, pertama-tama saya ingin mengirim 

Penatua sebagai utusan saya ke kamp pengungsi. Kemudian, sampaikan bahwa saya akan 
berkunjung. Dengan ini, akan ada lebih sedikit kemungkinan kekacauan. 」(Souma) 「...... 

Terserah Anda. 」(Penatua) 

Kemudian, Penatua berdiri dan berlutut di lantai. 

「Kami, suku Faewolf, telah diselamatkan oleh tangan Yang Mulia. Jika mungkin ...... Tolong 

juga selamatkan saudara-saudara kita yang lain. 」(Penatua) 

Sang Penatua mengatakan ini ketika dia menundukkan kepalanya rendah, tapi aku 
menggaruk kepalaku. 

「...... Aku akan berusaha semaksimal mungkin. 」(Souma) 「Bukankah ini yang 

seharusnya kamu katakan, 『Serahkan padaku 』? 」(Liscia) 

Liscia mungkin mengatakan ini, tapi itu hanya janji kosong. 

「Aku akan mencoba membujuk mereka, tapi ...... orang yang akan memutuskan pada 

akhirnya, bukan aku. Mereka akan menjadi orang yang menentukan masa depan mereka 
sendiri. Jika mereka mengikuti keputusan ini, maka saya harus memutuskan bagaimana 
cara menghadapinya. 」(Souma) 「Souma ...... 」(Liscia) 

Apa yang saya inginkan ...... adalah bagi mereka untuk membuat keputusan, bukan dengan 
melihat 『Ideal 』, tetapi 『Realitas 』...... 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Itu semua orang! Sekarang, bagaimana Souma akan menyelesaikan Krisis Pengungsi 
Friedonia? Bagaimana dia akan mengintegrasikan pengungsi dengan warga negara? Cari 
tahu lebih lanjut, di situs Larvyde! 

[1] Kikkorou adalah parodi Kikkoman, produsen dan tempat pembuatan bir yang sangat 
terkenal yang sekarang merupakan perusahaan makanan dan minuman internasional yang 
berbasis di Jepang. Produk dan layanan utamanya meliputi kecap, bumbu dan penyedap 
makanan, mirin, shouchuu, dan sake, jus dan minuman lainnya, obat-obatan, dan layanan 
manajemen restoran. Logonya adalah kanji untuk sepuluh ribu di tengah segi enam. 

Logo Kikkoman yang asli [2] Apa yang dikatakan Ponco sebenarnya adalah ご 機 嫌 麗 し 

ゅ う の の で す yang merupakan ucapan yang sangat sopan. Kerabat Gokigenyou. Saat ini, 

hanya digunakan di Rakugo atau Teater. Berpikir untuk menggunakan "Semoga bertahun-
tahun hari bahagia menimpamy berdaulat anggun", tapi ini terlalu Shakespeare. [3] Ini 
adalah Saus Worcester Jepang, bukan Saus Worcester Inggris [4] Sebenarnya "Saus untuk 
Konamono"粉 物 用 ソ ー ス. Konamono adalah jenis makanan berbasis tepung seperti 

takoyaki, okonomiyaki dan varian teppan-yaki lainnya. Di Indonesia, itu akan menjadi 
"bakwan" dan "goreng" di mana-mana bagi orang Barat. [5]ソ ー ス の 味 っ て......男 の 子 

だ よ な adalah kutipan dari 孤独 の グ ル メ Kodoku no Gurume, "Soliter Gourmet" adalah 

seri masakan Jepang seinen manga yang ditulis oleh Masayuki Kusumi dan diilustrasikan 
oleh Jiro Taniguchi. Itu dari satu panel di mana MC mengomentari makanannya. [6] 
Yakisoba: 

Okonomiyaki : 

Monjayaki : 

Takoyaki : 

Sobameshi : 

Saya menemukan kombinasi mie dan nasi adalah surgawi. [7] Hanya di Jepang, Anda akan 
meletakkan mi di antara roti. Perbedaannya adalah bahwa dalam wajan yakisoba, Anda 
menggunakan yakisoba, di wajan Naporitan Anda menggunakan pasta dalam saus tomat 
(Naporitan adalah hidangan pasta gaya Jepang -sebuah Youshoku.) Yakisoba-pan: 

Naporitan-pan: 

[8] Hilde menyebut Liscia sebagai ohime-san. Bukan ohime-sama yang biasa. Pilihan cara 
yang menarik. [9] Anjing Malta: 
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Vol. 4 - 1.5 
01 -- Kisah Dua Kota E 

Kami pergi ke luar benteng di sekitar ibu kota Parnam. Kamp pengungsi berada di dataran 
sekitar satu blok jauhnya. Sebagian kasar, dengan tenda dan gubuk di seluruh tempat, 
tetapi ada juga bagian di mana mereka menanam sesuatu seperti ladang. Ada sekitar 800 1 
pengungsi yang tinggal di sini. Mereka berkumpul di sini dari semua jenis dan ras, ada 
manusia, elf, beastkin, dan juga kurcaci, yang mencerminkan berapa banyak negara yang 
binasa dan berapa banyak orang yang diusir oleh Wilayah Raja Iblis. 

Mereka menjalani kehidupan setengah-primitif di sini, mendirikan kemah dan menebus 
kekurangan sumber daya yang ditawarkan Kerajaan kepada mereka dengan berburu dan 
mengumpulkan. Biasanya, mereka akan membutuhkan izin dari negara untuk dapat 
berburu dan mengumpulkan, tetapi raja sebelumnya Alberto mengadopsi kebijakan non-
interferensi sehubungan dengan ini. Saya juga melanjutkan kebijakan ini sejak naik takhta. 
Saya memiliki lebih banyak masalah daripada masalah pengungsi, jadi saya tidak punya 
pilihan selain meninggalkan mereka sendirian dengan dukungan minimum. 

Itu bukan yang tepat cara hidup, tapi itu masih lumayan, berkat dukungan mereka. Di 
benua ini, lingkungan yang keras menunggu para pengungsi. Hanya negara-negara yang 
agak kuat dengan sedikit kekuatan nasional untuk disisihkan, seperti kita dan Kekaisaran, 
yang dapat meninggalkan para pengungsi ke perangkat mereka. Negara-negara yang 
berbatasan dengan Wilayah Raja Iblis secara paksa mendaftarkan pengungsi ke militer 
mereka, mengirim mereka ke garis depan, sementara negara-negara lain bekerja seperti 
budak, mengirim mereka ke tambang dengan nama suaka. 

Fakta bahwa para pengungsi bahkan mengalir ke negara kita, yang cukup jauh dari Wilayah 
Raja Iblis, menunjukkan betapa para pengungsi tidak memiliki tempat yang aman. 

Kami mengikuti di belakang pemuda yang dikirim oleh Tetua Suku Wolf Mystic untuk 
memimpin jalan, dan berjalan ke kamp-kamp pengungsi. Pemandangan itu dari apa yang 
kami lihat sebagai daerah kumuh sebelumnya. Dari penampilan orang-orang, jelas betapa 
buruknya situasi kesehatan. Pakaian compang-camping, badan berlapis debu. ... tetap saja, 
tidak ada satu pun orang yang mati menatap mata mereka. Mereka semua memiliki kilatan 
meriah ke mereka. 

"Ini tempat yang kotor, ... tapi anehnya, mata mereka kuat" 

Kata Hilde, yang hidung dan mulutnya ditutup dengan kain karena kami sedang 'menuju 
pemukiman'. Pemandangan itu sepertinya cocok untuk orang aneh yang bersih itu. Liscia 
dan yang lainnya juga tampak khawatir. 

"Mereka datang jauh-jauh ke sini dari ujung utara dengan hanya keinginan untuk hidup. 
Mereka mungkin lebih tangguh daripada kita di sini " 
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Orang-orang yang telah dilanda musibah yang tak terhindarkan seperti perang atau 
bencana alam, tetapi masih bisa bangkit sendiri memiliki kekuatan yang aneh bagi mereka. 
Tentu saja, kekuatan ini ... memiliki bahaya. Mereka memiliki semangat kelompok untuk 
menghadapi bencana, tetapi di sisi lain, kesadaran kolektif ini menjadi terlalu kuat dan 
individualitas terlalu lemah. Jika seorang pemimpin dengan ide-ide aneh muncul di antara 
mereka, dia bisa menggerakkan seluruh kelompok bersama-sama ke arah itu. Saya ingin 
menjauhkan orang-orang ini dari orang-orang seperti orang bulan. 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran, Liscia datang dan bertanya. 

"Ngomong-ngomong, Jadi ... Kazuya. Anda menyebutkan 'dukungan', apa yang Anda 
lakukan? " 

Dia akan memanggilku Soma, tetapi mengingat waktu dan tempat, aku memintanya untuk 
tidak memanggilku dengan nama (nama keluarga, sebenarnya, tapi yah ...) 

"Tidak banyak, kebutuhan seperti makanan dan kayu bakar, dan aku juga meminta guild 
petualang untuk mempertahankan tempat itu" "Makanan yang aku dapatkan, tapi mengapa 
perlindungan petualang?" "Mereka bukan warga negara, dan namun negara-negara yang 
seharusnya mendukung mereka tidak lebih. Jika misalnya, salah satu warga negara kita di 
luar negeri dibunuh tanpa sebab, dan pelakunya tidak dihukum, karena Raja I akan 
mengajukan pengaduan dan tergantung pada situasinya, menjatuhkan sanksi pada negara, 
dan sebaliknya. Dengan kata lain, itu menjadi insiden internasional. Kesadaran untuk 
menjadi insiden internasional kemudian menjadi penghalang bagi warga negara kita untuk 
menjadi penerima kejahatan di luar negeri. Namun ... " 

Saya memperhatikan orang-orang yang tinggal di kamp. 

"Tidak ada penghalang bagi mereka yang telah kehilangan negara mereka, dan ada 
kemungkinan bahwa seseorang akan mulai berpikir bahwa tidak apa-apa untuk melakukan 
apa pun yang mereka inginkan karena 'itu tidak akan menjadi insiden internasional'. Itu 
tidak mengubah fakta bahwa mereka dapat diadili oleh hukum negara meskipun itu bukan 
insiden internasional, tetapi masih ada satu rintangan mental antara mereka dan 
melakukan kejahatan. Itu sebabnya saya ingin mereka menjadi warga negara sesegera 
mungkin, lihat ... " 

Lalu saya bisa memperlakukan mereka sebagai warga negara dan melindungi mereka 
dengan benar, meskipun saya jelas mengerti bahwa itu tidak sesederhana itu. Tepat saat itu 

Tiba-tiba, teriakan terdengar dari dalam pemukiman. 

Pada saat yang sama, saya mendengar suara logam menabrak logam. Liscia mengerutkan 
alisnya. 

"Sepertinya ada pertengkaran. Beberapa orang terlibat " " Ayo pergi " 
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Dengan sepatah kata dari saya, semua orang berlari ke arah kebisingan. 

◇ ◇ ◇ 

Di tengah keributan, ada sekelompok petualang pria dan wanita bersama dengan beberapa 
orang desa ini, bertarung melawan lebih dari sepuluh pria berwajah tentara bayaran. Para 
petualang terdiri dari seorang pendekar pedang muda, seorang paman yang tidak 
bersenjata, seorang pencuri wanita yang menggunakan pisau belati, dan seorang gadis 
penyihir muda. ... banyak wajah yang akrab di sini, ya. 

"Keributan apa ini!" 

Owen bertanya pada seorang pria yang bergetar di dekatnya. 

"T, orang-orang itu tiba-tiba muncul dan mencoba mengambil anak-anak! Kemudian 
mereka memotong orang dewasa yang mencoba menghentikan mereka! Para petualang 
datang setelah mendengar semua keributan dan mereka telah bertarung sejak itu! "Teriak 
pria bergetar itu. 

Mereka memotong orang dewasa? Saya melihat sekeliling dan melihat beberapa pria, 
berdarah dari seluruh tubuh mereka, cenderung oleh seorang pendeta pria. Saya bergegas 
dan memberi perintah. 

"Carla, Owen, bantu para petualang." "Dimengerti, tuan!" "Dengan kehendakmu!" "Hilde, 
kamu pergi dan bantu pendeta itu. Liscia, kamu dalam keadaan siaga " " ...... Sayang, tidak 
bisa ditolong lagi kan? " " Ugh ... baiklah " 

Carla dan Owen bergegas keluar tanpa penundaan sesaat, Hilde pergi ke arah yang terluka. 
Saya akan bersiap untuk menggunakan boneka itu untuk berjaga-jaga, tetapi kemudian 
saya menyadari, saya tidak membawanya hari ini. Saya meninggalkannya karena saya pikir 
itu hanya akan menjadi beban karena kami tidak pergi ke luar gerbang kastil. Aku 
mengeluarkan pedang semi-dekoratif di pinggangku dan menyiapkan diriku. 

"... Jika itu berkelahi, bisakah kamu melakukannya?" Tanya Liscia 

"Aku tidak tahu. Owen melatih saya baru-baru ini, tetapi dia mengatakan saya masih 
berada di level orang yang menumbuhkan rambut pertamanya. " " Yah, itu tidak 
meyakinkan. Itu tidak terlihat seperti mereka hanya mengandalkan angka, tetapi seorang 
greenhorn belum benar-benar setingkat mereka. Bersembunyi di belakangku jika itu yang 
terjadi " " ...... Kurasa begitu, menyedihkan seperti itu " 

Saya tidak suka bahwa saya lemah, tetapi keluar hanya akan menjadi beban. Saya tidak bisa 
membiarkan diri saya terluka, menjadi diri saya sendiri. Atau jadi saya pikir ... 

"!" "Apa, Kazuya !? Apa yang sedang kamu lakukan! Kami baru saja membicarakannya 
sekarang! " 
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Saya mendengar Liscia berteriak di belakang saya, tetapi saya tidak berhenti. Saya melihat 
lurus ke depan dan melihat pencuri perempuan itu tersandung tongkat yang tersesat dan 
jatuh. Kemudian salah satu bandit dengan rambut mohawk menyerbu untuk 
menyerangnya. Di tengah-tengah, saya mengambil sepotong papan memo dan berteriak. 

"DAPATKAN JUNO 2 ]!" 

Saya kemudian melemparkan papan pada pria seperti frisbee. Pencuri itu menundukkan 
kepalanya karena kata-kataku, dan pada saat yang sama, papan terbang terpotong oleh 
pedang mohawk. Itu terjadi dalam sekejap, jadi papan itu tidak dipotong menjadi dua, tapi 
agak hancur. Karena itu serpihan kayu kecil masuk ke mata mohawk. 

"Ugh ...... sial!" 

Mohawk melangkah mundur sambil menggosok matanya dan mengayunkan pedangnya 
dengan liar. Saya menggunakan istirahat untuk melangkah di antara keduanya. Mohawk 
akhirnya mendapatkan penglihatannya kembali, dan menyerang. 

Tenang! Hanya satu langkah! Satu langkah, dan Juno harus bisa mendapatkan pijakannya 
kembali! Ingat apa yang diajarkan Owen! Ingat gerakan dasar Anda! 

Mohawk mengangkat pedangnya ke atas. Dia akan menghancurkanku dari atas, tetapi 
sekarang setelah aku menilai niatnya, aku meletakkan kaki kiriku ke depan dan sedikit ke 
samping dan memegang pedangku secara horizontal di atas kepalaku dengan ujung yang 
sedikit miring ke tanah. Momen selanjutnya ... 

DENTANG 

Terdengar suara logam berdering ketika pedang mohawk menyelinap di atas tanganku 
sendiri dan dibelokkan ke arah tangan kananku. Saya melakukannya ...... saya frickin 
melakukannya! Aku berhasil membelokkan pedangnya, meskipun lenganku mati rasa 
setelahnya. 

"" KONSENTRASI! "" 

Mohawk sudah mendapatkan kembali posturnya, tetapi Liscia dan baling-baling pencuri 
secara bersamaan menusuknya. Mohawk jatuh. Begitu Liscia mengkonfirmasi bahwa 
musuh tidak lagi bergerak, dia meraih lenganku dan mendekatkan kepalanya ke kepalaku, 
melotot. 

"Apa yang kamu pikirkan, kabur seperti itu !?" 

Melihat matanya dari dekat, aku bisa melihat air mata berkumpul. 

"Ah, um ... maaf ..." "Jangan maafkan aku! Saya pikir hati saya akan berhenti. Jika sesuatu 
terjadi padamu ... aku ... " " Sungguh, aku minta maaf! Hanya ketika saya melihat seseorang 
yang saya kenal diserang, tubuh saya bergerak sendiri ... " " Oi, kamu! " 
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Kali ini, tengkuk leherku diraih dan aku berbalik. Pencuri perempuan itu memberi saya 
satu tatapan tajam. 

"Kamu, kamu memanggilku Juno barusan, kan? Bagaimana kamu bisa tahu namaku? " " Yah 
... um ... " " Tunggu dulu ... Kazuya. Siapa gadis ini? " 

Sekarang Liscia cemberut dan memelototiku lagi untuk alasan yang berbeda. Dia akan 
memanggil saya Soma tetapi dengan pencuri di sini, dia beralih ke nama saya yang 
menyamar 'Kazuya'. Yap, selamat menyelamatkan, Liscia. 

... Jadi tolong jangan memelototiku seperti itu. Sayangnya, aku bukan tipe orang yang suka 
dilirik oleh dua gadis manis seperti itu. 

Sebenarnya ... bagaimana saya akan menjelaskan semua ini 

Sebenarnya, pesta petualang ini adalah pesta yang sama dengan saya yang sering 
mengadakan pesta Musashiboy-kun untuk menguji batas operasi boneka saya. Dari situlah 
aku tahu nama mereka: pencuri perempuan itu Juno, pendekar pedang itu adalah Diese, 
lelaki tak bersenjata adalah Augas, penyihir itu Julia, dan pendetanya Febral. Karena saya 
kenal orang-orang ini, saya langsung lari begitu saya pikir Juno dalam bahaya. 

... NAMUN, itu mengatakan, saya tidak mungkin menyebutkannya di sini dan sekarang. 
Kami saat ini sedang menyamar, dan selain fakta bahwa kami tidak bisa membiarkan 
identitas kami yang sebenarnya diketahui, saya tidak bisa memberi tahu Juno bahwa saya 
adalah orang di dalam Musashiboy-kun (tepatnya, saya berada di luar dirinya sekalipun ). 
Sekarang saya mencoba mencari tahu bagaimana saya bisa mengubah topik pembicaraan, 
tetapi saya tidak bisa memikirkan ide yang baik, jadi kami berdiri di sana dalam diam. 

"Oi, kamu mendengarkan?" "Kazuya?" 

Tatapan mereka menusuk saya, tetapi saya pura-pura tidak mendengarnya. Kedua Liscia 
dan Juno menginginkan jawaban, dan aku menolak untuk menjawab. Ujian kesabaran 
berlanjut untuk sementara waktu. 

"Apa yang kamu lakukan, Tuan !? Pergi sendiri ke sana !! " " Gah hah hah ha! Saya melihat, 
Anda tahu. Sepertinya skill pedang yang aku ajarkan berguna. " 

Carla dan Owen kembali dari memusnahkan semua orang. Mengambil kesempatan untuk 
mematahkan suasana hati, aku menyelinap keluar dari antara Liscia dan Juno, bergegas 
menuju yang kedua. 

"Tahan. Kazuya! " " Oi, jelaskan dirimu! " 

Mengabaikan keluhan mereka, aku bertanya pada Carla dan Owen. 

"Kerja bagus, kalian berdua. ... jadi, siapa yang mereka?" 'Menurut apa yang saya berhasil 
menekan keluar, mereka tampaknya pedagang budak dan preman mereka' 'pedagang 
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budak?' "Guru dinasionalisasi budak perdagangan hari lain, kan? Saya mendengar 
kualifikasi untuk mereka sangat ketat. Karena itu, pedagang budak dari luar negeri dan 
juga beberapa pedagang negara kami sendiri yang tidak melakukan pemotongan 
meninggalkan negara lain. Ini salah satunya " 

Cara saya mengurangi perbudakan adalah dengan menjadikan mereka pekerja pemerintah. 
Saya belum bisa menghapus sistem itu sendiri, tetapi saya mengubah sifatnya, artinya saya 
mengubah perlakuan terhadap budak dari 'benda' menjadi 'pekerja buruh'. Karena itu, saya 
menghilangkan melalui inspeksi para pedagang budak yang memperlakukan budak mereka 
sebagai barang. 

"Tapi mengapa mereka menyerang para pengungsi?" "Untuk mendanai pelarian mereka ke 
negara lain, mereka mencari wanita dan anak-anak yang laris. Mereka berpikir bahwa 
karena para pengungsi itu bukan warga negara, pihak berwenang tidak akan mengambil 
tindakan terhadap mereka. " " Persetan, itu akan terjadi! " " E, bahkan jika Anda 
mengatakan itu, apa yang harus saya lakukan " 

Carla tampak tidak nyaman, aku menenangkan diri. 

"... maaf karena berteriak di sana" "Tidak apa-apa ..." "Carla, maaf tapi bisakah kau terbang 
kembali ke kastil? Ceritakan pada Hakuya segala yang terjadi di sini. Orang itu mungkin 
bisa melakukan sesuatu tentang itu, seperti mengeluarkan pemberitahuan atau sesuatu " " 
Ya. Dimengerti 

Tidak lama setelah selesai, Carla membentangkan sayap di punggungnya dan naik ke langit, 
terbang menuju kastil. Saya tidak sengaja melihat sabuk garternya untuk sesaat di sana, 
jadi saya memalingkan muka. Jadi tolong, Liscia, jangan memelototiku seperti itu. Begitu 
Carla terbang, Hilde kembali. 

"Kami selesai merawat yang terluka. Lukanya dalam, tetapi imam itu bertindak cepat. 
Berkat hidup mereka tidak dalam bahaya. Dia sudah menutup luka dengan sihir ringan. " " 
Begitu ... syukurlah ... " " Tapi, apa yang akan kau lakukan? Sepertinya orang-orang 
berkumpul di sini " 

Melihat sekeliling, aku bisa mendengar suara. Para pengungsi mulai berkumpul. Karena 
kita di sini menyamar, tidak baik berdiri di sini. Saya memanggil Liscia dan Owen. 

"Mari kita tinggalkan para petualang untuk menyerahkan orang-orang ini. Kita harus pergi 
menemui kepala desa seperti yang kita rencanakan" "Dimengerti" "Sheesh ... kamu lebih 
baik menjelaskan semuanya setelah itu" 

Kami kemudian bergegas meninggalkan tempat itu. Melihat itu, Juno berteriak 

"Ah, tahan di sana! Tunggu!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tapi kami tidak akan menunggu! Sampai jumpa, jadi lihatlah. Tunggu, dia pencuri di sini, 
kan? 

AN: Terima kasih sudah membaca. 

Saya sering mendapat pertanyaan, seberapa kuat Soma dalam pertarungan saat ini? Jadi 
saya membuatnya melakukan sesuatu yang sedikit gegabah. Karena pelatihan Owen, ini 
kira-kira merekrut prajurit baru 
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Vol. 4 - 1.6 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota F 

Catatan Penulis: Ini adalah karya fiksi. Catatan Yukkuri: Kemungkinan ditempatkan karena 
berkaitan dengan situasi pengungsi. (Materi sensitif untuk orang yang sensitif) 

Saya meninggalkan perselisihan dengan Juno dan kelompoknya. Untuk mencapai tujuan 
awal pertemuan kami dengan pemimpin komunitas pengungsi ini, kami melakukan 
perjalanan lebih jauh ke pemukiman. Kemudian, setelah kami mengikuti pemuda yang 
membimbing kami, ia akhirnya membawa kami ke sebuah tenda yang sangat besar mirip 
dengan yurt Mongolia. 

Kami memasuki tenda dan melihat seorang laki-laki Manusia yang besar di dalamnya, 
duduk bersila dengan kedua tangannya disandarkan ke lantai saat ia menundukkan 
kepalanya. Itu adalah pose yang sering terlihat di Jidaigeki, [1] dan bagaimana seorang 
pengikut akan berperilaku terhadap tuannya. [2] Pria besar itu terlihat berusia sekitar 30 
tahun, tetapi jika saya ingin menggambarkan penampilannya, maka ia memberikan kesan 
yang mirip dengan kesan orang Amerika Asli. [3] Sosoknya yang besar kekar berpakaian 
ringan, yang umum bagi orang-orang yang datang dari daerah utara yang lebih hangat dan 
wajahnya dicat dengan apa yang tampak seperti simbol atau pesona. 

Di belakangnya, ada seorang gadis yang mengenakan pakaian yang sama dengannya dan 
duduk dalam posisi yang sama juga. Umurnya tidak jauh berbeda dengan Liscia atau Roroa. 
Dia tidak secanggih itu, tapi dia adalah seorang gadis yang mengeluarkan perasaan lucu 
yang sederhana. Keduanya memiliki fitur serupa di wajah mereka, jadi mungkin mereka 
bersaudara. 

「Terima kasih telah mengunjungi kami, Yang Mulia, Raja Besar Negara ini. 」(Lelaki) 「Ya 

...... Bisakah Anda berhenti dengan Raja Besar itu? Saya tidak terlalu menyukai ungkapan 
itu. 」(Souma) 

Saya duduk di depan pria itu. Tidak ada kursi, jadi saya duduk langsung di karpet yang 
tersebar di lantai. Sebagai orang Jepang, ini adalah sesuatu yang saya kenal. Dilihat dari 
sensasinya, karpet itu ditempel di papan. Jadi sepertinya karpet itu tidak langsung tersebar 
di atas tanah kosong. Liscia duduk di sampingku. Owen, Hilda, dan Carla, yang telah 
kembali dari Kastil, duduk di belakang kami. 

「Fumu ...... Lalu, bagaimana aku harus merujuk padamu? 」(Lelaki) 「Anda bisa 

memanggil saya Raja atau Yang Mulia. 」(Souma) 「Maka saya akan melakukannya. Nama 

saya Jirukoma [4] . Saya telah dipercayakan dengan posisi pemimpin oleh komunitas 
pengungsi ini. Untuk membantu orang-orang di komunitas ini pada peristiwa yang terjadi 
belum lama ini, izinkan saya menyatakan terima kasih dari lubuk hati saya. 」(Jirukoma) 

Jirukoma membungkuk sangat dalam saat dia mengucapkan kata-kata ini. 
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「Akulah yang bertindak sebagai raja negara ini, Souma Kazuya. Kemudian, orang-orang 

yang menyelamatkan mereka adalah para petualang yang telah dikirim sebagai penjaga. 
Tolong sampaikan rasa terima kasih Anda kepada mereka. 」(Souma) 「Saya tidak bisa 

melakukan itu. Pengerahan para petualang itu sendiri karena dukungan dari Raja. Kami 
juga berterima kasih atas dukungan barang yang berkelanjutan. 」(Jirukoma) 「Maka saya 

akan menerima rasa terima kasih itu ...... Namun, saya tidak datang ke tempat ini hari ini 
untuk mendengar kata-kata terima kasih. 」(Souma) 「......... 」(Jirukoma) 

Ekspresi Jirukoma menegang ketika dia mendengar kata-kataku. Pentingnya kunjungan 
saya harus jelas bagi Jirukoma. Setelah semua, diskusi tentang "kasus itu" telah diulang 
beberapa kali oleh utusan yang saya kirimkan. 

「Saya datang untuk menuntut keputusan Anda. Anda telah mendengar "rekomendasi" 

dari utusan, benar? Lalu, yang mana yang akan kalian pilih? 」(Souma) 「! Itu- 」

(Komayin) 「Hentikan. Komayin. [5]」(Jirukoma) 「Namun, saudaraanija! 」(Komayin) 

Gadis itu mencoba berdiri, tetapi tangan Jirukoma menahannya. Jadi nama gadis ini adalah 
Komayin. Seperti dugaanku, mereka adalah saudara kandung. Jirukoma dengan keras 
menegur Komayin. 

Words Kata-kata kami akan menentukan nasib semua orang di komunitas ini. Jangan 
ceroboh. 」(Jirukoma) 「...... Saya mengerti. 」(Komayin) 

Komayin yang berdiri setengah jalan, duduk kembali. Sejenak, dua pengawal di belakangku 
juga bersiaga, tetapi karena Komayin sudah tenang, mereka pun mundur. Udara di dalam 
ruangan menjadi berat. Mungkin karena dia khawatir tentang situasi ini, Liscia mengajukan 
pertanyaan. 

「Souma, bisakah kamu menjelaskan situasinya ...... 」(Liscia) 「...... Baik. Saya ingin 

menyelesaikan masalah pengungsi ini. Jika status quo berlanjut, maka itu tidak akan 
berakhir dengan baik, baik untuk negara kita maupun untuk orang-orang yang tinggal di 
tempat ini. Itu sebabnya saya memaksakan keputusan tertentu untuk para pengungsi. 」

(Souma) 「Keputusan? 」(Liscia) 

Aku mengangguk. 

「Baik membuang kerinduan mereka dan menjadi warga negara negara ini, jika tidak, 

tinggalkan negara ini. 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Para pengungsi yang diusir dari tanah air mereka ketika Realm Raja Iblis muncul. 
Keinginan tulus mereka adalah untuk memulangkan kembali ke tanah air mereka dan 
kembali ke kehidupan lama mereka. Namun, pada kondisi saat ini, prospek itu tidak dapat 
dipenuhi. Invasi skala besar terakhir ke Realm Iblis Lord berakhir dengan kegagalan dan 
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hanya meninggalkan rasa takut di hati orang-orang. Bahkan kekuatan utama terbesar dari 
Sisi Kemanusiaan, Grand Chaos Empire, ragu untuk mengirim invasi lain. Saat ini, itu hanya 
berfokus pada mencegah Demon Lord Realm dari memperluas lebih jauh ke selatan. Ini 
adalah situasi saat ini. 

Mungkin, bahkan jika kita berasumsi bahwa kondisi saat ini akan membaik di masa depan, 
itu tidak akan terjadi besok atau lusa. Ini juga tidak mungkin dicapai hanya dalam beberapa 
bulan. Mencapai itu dalam beberapa tahun juga terlalu sulit. Mungkin perlu waktu puluhan 
tahun, atau mungkin kita harus pasrah dengan kenyataan bahwa mungkin butuh ratusan 
tahun untuk mencapainya. Lalu, selama waktu itu, apa yang akan dilakukan para 
pengungsi? Jika mereka hanya ingin kembali ke tanah air mereka, apakah mereka akan 
tetap tinggal di negara asing sebagai orang yang tidak memiliki kewarganegaraan? 

...... Ini tidak mungkin. Situasi yang menyimpang ini tentunya akan menjadi sumber masalah 
di masa depan. 

Former Mantan Raja Albert bersikap toleran terhadap kunjungan mereka. Saya juga, untuk 
mengatasi masalah lain, telah menerima posisi itu sampai hari ini. Bahkan jika itu hanya 
dalam jumlah kecil, saya telah memberikan bantuan dan dukungan. 」(Souma) 「......... 」

(Jirukoma) 「Namun, sekarang karena masalah lain telah diselesaikan, saya tidak bisa lagi 

mengabaikan penanganan masalah ini. Bahkan bagi kami, kami tidak dapat terus 
memberikan bantuan tanpa batas waktu dan kami juga bermasalah dengan para pengungsi 
yang tinggal di sini secara ilegal. Kami telah menoleransi sampai sekarang, tetapi berburu 
dan mengumpulkan tanpa izin pada awalnya adalah kegiatan ilegal. Jika saya mengizinkan 
kegiatan ilegal ini maka pasti akan memancing kemarahan warga kami. 」(Souma) 

Alasan untuk ini adalah mereka bukan warga negara ini. Sampai sekarang, mereka 
menerima aura simpati karena mereka telah kehilangan tanah air mereka karena 
kemunculan Alam Dewa Setan. Namun, udara tetaplah udara. Ketika akhirnya akan hanyut, 
tidak ada yang tahu. Keinginan mereka untuk repatriasi tidak akan terwujud. Jika kita terus 
mendukung non-warga negara ini dan mentolerir kegiatan ilegal mereka, maka suara 
ketidakpuasan akan muncul di antara warga di masa depan. Dalam kasus terburuk, itu bisa 
berubah menjadi konflik kekerasan. 

「Itu sebabnya saya memaksa orang-orang yang tinggal di tempat ini untuk membuat 

keputusan. Menyerah untuk kembali ke tanah air mereka dan tinggal di negara ini sebagai 
warga negara, atau jangan menyerah untuk kembali dan meninggalkan negara ini untuk 
negara lain. Saya datang agar mereka memutuskan ini. 」(Souma) 「Souma, itu ...... 」

(Liscia) 「Ini mungkin tidak berperasaan. Namun, ini perlu. Pada akhirnya, sebuah negara 

seperti orang yang sangat besar. Dia akan dengan mudah mencintai seseorang yang 
mencintainya, tetapi untuk mencintai seseorang yang tidak mencintainya? Hatinya tidak 
begitu murah hati. 」(Souma) 

Itu sebabnya, sementara suasana simpati masih ada sekarang, saya ingin mempromosikan 
integrasi. Negara ini adalah negara dengan banyak ras. Dibandingkan dengan negara yang 
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didominasi oleh satu ras, ada dasar yang sudah ada untuk menerimanya. ――― Namun, itu 
tergantung pada apakah para pengungsi menerima atau tidak menjadi warga negara dari 
negara multi ras ini. Saya telah membicarakan hal ini sebelumnya ketika menunjukkan 
kelemahan dalam Deklarasi Kemanusiaan, perasaan nasionalisme yang terlalu kuat akan 
menjadi sumber pemberontakan. 

「Jika mungkin, orang-orangmu, bertekad untuk kembali ke tanah airmu tidak peduli apa 

dan tidak memiliki rasa memiliki di negara ini, maka aku ...... tidak akan punya pilihan 
selain untuk mendeportasi orang-orangmu. 」(Souma) 

Ketika dia mendengar kata-kataku, Jirukoma menggertakkan giginya. 

「...... Kami hanya ...... ingin kembali ke tanah air kami. 」(Jirukoma) 「Saya mengerti 

perasaan itu. Saya tidak keberatan jika setiap orang hanya memegang perasaan itu di 
dalam hati mereka. Jika situasinya membaik, maka ketika situasi untuk repatriasi tiba, kami 
tidak akan keberatan jika Anda kembali ke tanah air Anda ...... Namun, setidaknya saat Anda 
berada di negara ini, saya ingin Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai warga negara di 
negara ini. . Jika Anda tidak bisa ... negara ini bukan tempat tinggal Anda. 」(Souma) 「......... 

」(Jirukoma) 

Jirukoma kehilangan kata-kata. Sebagai gantinya, Komayin berdiri. 

「Kamu tidak mengerti apa-apa ...... 」(Komayin) 「Hentikan, Komayin! 」(Jirukoma) 「

Tidaksaudaraanija, izinkan saya mengatakannya! Anda adalah raja negara ini, kan? Anda 
memiliki negara ini sebagai milik Anda, bukan? Kesedihan orang-orang yang telah berpisah 
dengan negara mereka, apa yang Anda-」(Komayin) 「Saya mengerti semuanya. 」

(Souma) 

Komayin berteriak dengan putus asa, tetapi aku menatap lurus ke matanya dan berbicara. 

「Kamu seharusnya sudah mendengar tentang ini. Saya adalah orang yang dipanggil dari 

dunia yang berbeda dari yang ini. Terlebih lagi, ini adalah tiket satu arah yang sempurna. 
Saya berbeda dari kalian yang masih memiliki harapan, meskipun itu hanya sedikit. Tidak 
ada cara bagiku untuk kembali. Itu sebabnya saya memahami kesedihan berpisah dengan 
tanah air Anda. 」(Souma) 「Gugh ...... 」(Komayin) 「Kerinduan ...... pasti sulit untuk 

dihilangkan. Di duniaku, ada pepatah 『Rumah adalah tempat kamu bernostalgia saat 

berada jauh. 』[6] Perkataan yang akurat, tetapi hanya setelah saya kehilangannya saya 

menyadari betapa berharganya rumah bagi saya. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa 
inilah yang terjadi, tetapi tidak mudah untuk puas dengannya. 」(Souma) 「Souma. 」

(Liscia) 

Ketika saya mengucapkan kesedihan di dalam hati saya, Liscia dengan lembut mengaitkan 
tangannya dengan tangan saya. 
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「Namun ...... saya memiliki Liscia dan yang lainnya. Ada orang yang mendukung saya di 

pihak saya. Ada orang yang peduli padaku. Saya menanggapi perasaan mereka dan bekerja 
dengan tergesa-gesa. Jadi, sebelum saya menyadarinya, saya mulai menganggap negara ini 
sebagai milik saya. Jika saya berpisah dengan negara ini, maka mungkin saya akan memiliki 
kesedihan yang sama seperti yang saya rasakan ketika berpisah dengan tanah air saya, 
setidaknya itulah yang saya yakini. 」(Souma) 

Pada akhirnya, tanah air adalah "koneksi". Koneksi dengan lokasi dan orang-orang yang 
tinggal di dalamnya. Satu-satunya hal yang bisa menggantikannya, adalah "koneksi" lain. 
Komayin dengan lemah duduk dan menundukkan kepalanya. Dia mungkin tidak segera 
menerima ini. Namun, dengan keras kepala menolak untuk bergerak berarti tidak bisa 
bergerak maju. 

「Itu sebabnya saya ingin memberi Anda apa yang telah diberikan Liscia dan yang lainnya 

kepada saya. Jika Anda dapat mencintai negara ini dan menjadi anggotanya, maka negara 
ini akan menerima Anda. 」(Souma) 「Lebih spesifik ...... Dengan cara apa dia akan 

menerima kita? 」(Jirukoma) 

Mata Jirukoma menjadi lebih intens dari sebelumnya. Seolah-olah dia memastikan niat saya 
yang sebenarnya. 

「Saya sadar bahwa bertanya tentang hal ini sangat tidak sopan, bahkan ketika Anda telah 

memberi tahu kami bahwa" dia akan menerima kami ". Namun, kami telah melihat dan 
mendengar kenyataan kejam sebelum kami mencapai tanah ini, persis apa artinya 
"menerima para pengungsi". Negara yang mengeksploitasi kami di tempat kerja yang keras 
seperti tambang sebagai buruh murah. Sebuah negara yang memaksa kita ke garis depan 
sebagai tentara Realm anti-Demon Lord. Kami telah menerima perawatan semacam ini 
berulang kali. 」(Jirukoma) 「Ya, khas ... tapi saya hanya bisa melihat itu sebagai tindakan 

bodoh. 」(Souma) 「Idiotik? 」(Jirukoma) 「Ah, ya. Pertama, bodoh mengirim pengungsi 

ke garis depan. Pertahanan nasional adalah inti dari suatu negara. Jika mereka membuat 
orang asing memikul peran ini, maka pada akhirnya negara itu pasti akan menghadapi 
krisis nasional yang serius. 」 

Ada banyak preseden bahkan dalam sejarah Bumi. Misalnya, Kekaisaran Romawi Barat. 
Untuk melawan invasi orang-orang Jerman Völkerwanderung, mereka mengundang orang-
orang Jerman untuk bermigrasi secara damai sebagai tentara bayaran Jerman, yang 
menjadi kekuatan utama tentara. Akibatnya, hal itu menyebabkan Germanisasi tentara dan 
kepala tentara bayaran Jerman, Odoacer , untuk menggulingkan negara. Kemudian, di Cina, 
selama era dinasti Tang, An Lu Shan , dari keturunan campuran Sogdiana dan Göktürk, 
diberikan otoritas tertinggi. Karena itu, ia memicu pemberontakan , yang memperpendek 
umur dinasti. 

「Lebih jauh memperlakukan para pengungsi seperti budak juga merupakan tindakan 

bodoh. Ini hanya akan membangkitkan permusuhan dari para pengungsi. Apa yang akan 
mereka lakukan jika para pengungsi yang marah merencanakan pemberontakan atau 
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tindakan teroris? Bukankah mereka hanya menanam benih bencana ke negara mereka 
sendiri? 」(Souma) 「Lalu ...... Bagaimana dengan kebijakan Grand Chaos Empire? 」

(Jirukoma) 

Jirukoma langsung menatap lurus ke mataku sambil bertanya. Jadi aku menggaruk 
kepalaku. 

「...... Itu kebijakan yang sangat Maria-dono-ish. 」(Souma) 

Sejumlah besar pengungsi juga memasuki Kekaisaran. Kebijakan yang diadopsi Kekaisaran 
adalah untuk menawarkan sebidang tanah yang belum dikembangkan kepada para 
pengungsi, wilayah yang dikembangkan para pengungsi kemudian akan diakui sebagai 
tempat tinggal sementara khusus mereka. Dengan kata lain, membangun desa pengungsi, 
dan kemudian membiarkan para pengungsi mengelolanya sendiri. Jika mereka bisa 
mandiri, maka itu tidak akan menyakiti kantong Kekaisaran dan jika para pengungsi 
dipulangkan kembali ke utara di masa depan, maka mereka akan meninggalkan sebidang 
tanah yang sekarang sudah berkembang. Tidak akan ada kerugian bagi Kekaisaran. 

...... Yah, sesuatu seperti itu, adalah apa yang mungkin dikatakan Maria-dono untuk 
membujuk orang-orangnya. Seperti yang diharapkan dari seseorang bernama Perawan 
Suci, dia adalah wanita yang baik hati. Dalam hatinya, mungkin dia merasakan belas 
kasihan sejati terhadap para pengungsi. Untuk membuat mereka mencapai swasembada 
tanpa memutuskan kasih sayang mereka terhadap tanah air mereka, mereka mampu 
tinggal di Kekaisaran. Mungkin jika mereka tidak kembali ke tanah air mereka, tidak hanya 
mereka akan memiliki tanah di dalam Kekaisaran tetapi mereka juga secara alami akan 
dapat mengintegrasikan diri mereka sebagai warga Kekaisaran. Atau begitulah yang 
mungkin ada dalam benaknya. 

Apa yang saya lakukan saat ini adalah kebalikannya, memaksa para pengungsi untuk 
meninggalkan kasih sayang mereka terhadap tanah air mereka dan mengintegrasikan 
mereka sebagai warga negara di luar kehendak mereka. Namun, 

「Saya minta maaf, tapi ...... Kerajaan tidak bisa melakukan kebijakan yang sama. 」

(Souma) 「Kenapa? 」(Jirukoma) 「Berbahaya. 」(Souma) 

Untuk membuat para pengungsi mengembangkan tanah yang belum berkembang dan 
mencapai swasembada, tentu ini tidak akan merugikan kantong Kekaisaran. Selama 
kekuatan Kekaisaran tidak berkurang, maka para pengungsi akan tinggal di Kekaisaran dan 
juga merasa berhutang budi. Jika kondisi ini berlanjut selama ratusan tahun maka mereka 
juga dapat diharapkan untuk berintegrasi dengan mulus ke dalam warga Kekaisaran ...... 
Namun, kita tidak pernah dapat memprediksi gelombang pasang dan surut dari peristiwa 
di masa depan. Kekuatan yang kita miliki hari ini, mungkin akan hilang besok, seperti itulah 
dunia manusia. Mungkin, jika kekuatan Kekaisaran melemah, lalu apa yang akan dilakukan 
pengungsi? 
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「Karena itu adalah tanah yang telah mereka kembangkan dengan keringat dan darah 

mereka sendiri, maka bukankah mereka akan menganggap tanah itu sebagai milik mereka? 
Jika masih generasi yang ingin kembali ke tanah air mereka, maka tidak akan ada masalah. 
Daripada tanah yang telah mereka kembangkan, ikatan emosional mereka dengan tanah air 
mereka masih lebih kuat. Namun, bagaimana dengan generasi selanjutnya? Akankah orang-
orang yang lahir di tanah itu, generasi yang tidak pernah hidup di tanah leluhur mereka, 
menerima kenyataan bahwa tanah yang nenek moyang mereka telah kembangkan dengan 
keringat dan darah mereka sendiri hanya sebagai sesuatu yang disewakan oleh Kekaisaran 
kepada mereka? Bukankah mereka malah percaya bahwa tanah itu adalah milik mereka? 
」(Souma) 

Dalam istilah sejarah Bumi, ada contoh dalam kasus Serbia. Ketika Kekaisaran Ottoman 
menaklukkan Kerajaan Serbia, sejumlah besar orang Serbia melarikan diri ke Kekaisaran 
Habsburg (Dual Monarki Austria-Hongaria). [7] Kekaisaran Habsburg menerima secara 
positif orang-orang Serbia dan membuat mereka mengembangkan tanah perbatasan di 
dekat Kekaisaran Ottoman, yang mengubah mereka menjadi Grenzers atau milisi 
perbatasan (sebagian petani, sebagian tentara) yang menjaga sanita cordon. [8] Serbia 
terus mengembangkan perbatasan saat berperang melawan Kekaisaran Ottoman. 
Lingkungan yang keras ini melahirkan kesadaran yang kuat akan otonomi di antara orang-
orang Serbia, yang menjadi lahan subur bagi pertumbuhan nasionalisme. 

Akhirnya munculnya ideologi nasionalisme Serbia, 「besar Serbia 」, yang membawa 

tentang Sarajevo Insiden, pemicu Perang Dunia Pertama, dan sebagai hasilnya, mengarah 
ke pembongkaran dari Kekaisaran Habsburg. Lebih jauh, karena kebijakan nasionalis 
Serbia yang menekankan keunggulan Serbia, ia menyulut nasionalisme kelompok etnis 
lain, seperti nasionalisme Kroasia. Dengan demikian, konflik penuh kekejaman yang 
mengerikan (Perang Saudara Yugoslavia) terjadi. 

Para pengungsi mungkin terdiri dari campuran ras, tetapi melalui suka dan duka, roh 
persaudaraan lahir. Semangat ini adalah bagaimana para pengungsi membedakan diri dari 
yang lain, sesuatu yang mirip dengan nasionalisme. Grand Chaos Empire telah membawa 
batu bara yang bisa memicu api besar ke tempat tinggal mereka sendiri. Jirukoma 
mengerutkan kening. 

「Apakah Yang Mulia berpikir bahwa kebijakan Kekaisaran adalah kesalahan? 」

(Jirukoma) 「Tidak ...... Aku tidak bermaksud seperti itu. Ini cara berpikir yang berbeda. 

Hanya saja Maria-dono memilih kebijakan itu dengan percaya pada hasil terbaik, dan saya 
tidak memilih kebijakan itu karena takut akan hasil terburuk. Hanya itu saja. 」 

Saya ingat ketika saya menilai Deklarasi Kemanusiaan, Kekaisaran cenderung memilih opsi 
dengan risiko tinggi tersembunyi untuk mendapatkan pengembalian tinggi. Dibandingkan 
dengan Kerajaan kita, alih-alih pengembalian, kami memilih kebijakan yang mementingkan 
pengontrolan risiko. Pilihan mana pun tidak lebih baik dari yang lain. Ini adalah sesuatu 
yang hanya bisa diketahui di masa depan, apakah salah satu dari pilihan ini cocok untuk 
zaman ini. 
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「Lalu Yang Mulia, lalu bagaimana Anda akan memperlakukan kami? Menyerah untuk 

kembali ke tanah air kita dan menjadi warga negara dari negara ini, atau meninggalkan 
negara, tidak membiarkan kita mengolah tanah, tetapi juga tidak mengubah kita menjadi 
budak atau tentara ...... Lalu, apa yang kau katakan pada kami di dunia melakukan?! 」 

Jirukoma mengangkat suaranya untuk pertama kalinya. Bahkan Komayin gentar dengan 
sikap mengancamnya. Untuk beberapa saat, aku bertukar pandang dengan Jirukoma. Lalu, 

「...... Owen. 」(Souma) 「Ya Yang Mulia. 」(Owen) 「Kamu-tahu-apa. 」(Souma) 「

Seperti keinginanmu. 」(Owen) 

Saya memesan Owen untuk mengambil saya sebuah silinder panjang. Itu dua kali diameter 
dan lima kali lebih lama dari silinder yang digunakan untuk sertifikat kelulusan. Di dalam 
silinder, ada gulungan kertas besar. Saya kemudian membuka kertas itu di depan mata 
semua orang. Jirukoma dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat 
apa yang tergambar di atas kertas. 

「Ini ...... Kota? 」(Jirukoma) 「Ya. Ini adalah kota pelabuhan baru yang akan segera selesai. 

Namanya adalah 『Venetinova 』[9]」(Souma) 

Apa yang saya tunjukkan adalah cetak biru untuk kota baru 『Venetinova 』yang telah 

saya bangun sebagai landasan transportasi dan perdagangan untuk mempercepat 
distribusi barang. 

「Ketika saya datang ke negara ini, saya memulai pembangunan kota baru ini bersamaan 

dengan pengembangan jaringan transportasi. Baru-baru ini telah mencapai keadaan di 
mana itu cocok untuk tempat tinggal. Meskipun, saya harus mengatakan bahwa distrik 
perumahan dan distrik komersial masih dibangun dan hanya pelabuhan perdagangan yang 
telah selesai. Di masa depan, saya berencana untuk meningkatkan jumlah berbagai fasilitas 
dan mengembangkannya menjadi kota yang menjadi garis depan budaya. Kemudian, tak 
lama, saya akan mengambil aplikasi untuk penghuninya ...... 」(Souma) 

Aku menjelaskan sambil melihat wajah Jirukoma dan Komayin. 

「Jadi Anda berencana untuk membawa kami, para pengungsi, sebagai penduduk kota itu. 

」(Jirukoma) 「‼ 」(Komayin) 

Jirukoma dan Komayin menelan ludah ketika mereka mendengar pernyataanku. 

「Jika Anda menyerah untuk kembali ke tanah air Anda dan menjadi warga negara ini, 

maka saya akan memberi Anda tempat tinggal Anda. Akan ada banyak pekerjaan. Anda bisa 
menjadi buruh harian atau bahkan karyawan toko. Saya juga akan melanjutkan pengiriman 
bantuan untuk sementara waktu, sama seperti yang saya lakukan untuk Suku Faewolf yang 
membuka tempat pembuatan bir di dalam Parnam. Ketika Anda menjadi warga negara ini, 
selama Anda bekerja dengan jujur, maka Anda tidak akan merasakan kelaparan atau 
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kedinginan. Pengaturan untuk menyediakan situasi seperti itu, terletak di tempat ini. 」

(Souma) 「Ini ...... 」(Jirukoma) 

Ekspresi Jirukoma dan Komayin terguncang ...... Bahkan untuk diriku sendiri, aku bertanya-
tanya bagaimana Jirukoma dan orang-orangnya menatapku sekarang. Juruselamat yang 
mengulurkan tangan membantu di masa kesusahan ...... atau, iblis yang diperdayai oleh 
kecanggihan kata-kata manis. Kemudian Jirukoma dan Komayin berbicara hampir 
bersamaan. 

「Mungkinkah sesuatu yang luar biasa ini ada !? 」「Bagaimana mungkin ada hal yang 

mengerikan ini! 」 

Jirukoma dan Komayin saling memandang. Meskipun kata-kata mereka tumpang tindih, 
pasangan itu terkejut melihat bahwa yang lain memiliki evaluasi yang sama sekali berbeda 
dari rencana saya. 

「Apa yang kamu bicarakan?saudaraanija! Ini benar-benar sebuah『memberi hadiah 

untuk membuat anjing mengibaskan ekornya 』! 」(Komayin) 「Komayin, Yang Mulia bisa 

dikatakan memberikan pijakan bagi penghidupan kita. Tidak perlu bagi kita untuk bekerja 
keras di tanah seperti di Grand Chaos Empire. 」(Jirukoma) 「Itu sebabnya, kamu ingin 

menyerah untuk kembali ke tanah air kita !? Apakahsaudaraanijatidak merasakan 
penyesalan !? 」(Komayin) 「Yang harus kita lakukan adalah membuang penyesalan itu 

dan kita akan bisa hidup tanpa takut kelaparan dan cuaca dingin. Ini adalah apa yang Mulia 
katakan kepada kami. 」(Jirukoma) 

Jadi penilaian dari saudara kandung itu dibagi menjadi dua ...... Yah, hal-hal seperti itu bisa 
terjadi. 

「Dapat dimengerti bahwa pendapat Anda berbeda. Saya pribadi berpikir bahwa proposal 

ini cukup bagus di satu sisi tetapi juga cukup kejam di sisi lain. Bahkan ketika melihat objek 
yang sama, belum tentu orang memiliki kesan yang sama. Apakah mereka merasa ini 
adalah keramahtamahan atau kemalangan, tergantung pada sudut pandang mereka. 」

(Souma) 「「......... 」」(Jirukoma) (Komayin) 

Aku menghela nafas dan meletakkan tanganku di atas peta. 

「Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang. Saya tidak berharap Anda untuk 

mengambil tangan ini yang saya pegang segera. Masa depan adalah sesuatu yang 
tergantung pada keputusan Anda. 」(Souma) 

Ketika aku mengatakan ini, Jirukoma mengerang pahit. 

「...... Di antara komunitas ini, ada orang-orang yang terus-menerus terpaku untuk kembali 

ke tanah air mereka. 」(Jirukoma) 「Apakah mereka ...... seperti imouto-san? 」(Souma) 「

Itu tidak benar! Komayin, pikirannya lembut! Baru saja, dia hanya memikirkan orang-orang 
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yang tinggal di pemukiman, orang-orang yang tidak bisa melepaskan rasa sayang mereka 
untuk tanah air mereka, dan berbicara atas nama mereka! 」(Jirukoma) 「B-saudaraanija! 

」(Komayin) 「Dan saya pikir dia benar-benar bersungguh-sungguh. Baru saja ketika dia 

menyebutkan bahwa 'itu mengerikan', saya melihat bahwa Anda mengatakan itu hanya 
karena pertimbangan perasaan orang-orang itu. Anda ...... benar-benar memahami 
kesedihan rakyat. 」(Souma) [10] 「Kugh ...... 」(Komayin) 

Komayin terdiam. Apakah saya memukul paku di kepala? Kemudian, Jirukoma 
memperbaiki posisi duduknya dan membungkuk sangat dalam ke arahku. 

「Kami sangat berhutang budi kepada" kebaikan hati "Yang Mulia. Ini adalah sesuatu yang 

saya tidak bisa memutuskan dengan kebijaksanaan saya sendiri, jadi saya ingin 
membahasnya terlebih dahulu setelah mengumpulkan orang-orang di komunitas ini. 」

(Jirukoma) 「...... Bahkan setelah aku mengatakan bahwa aku datang untuk menuntut 

keputusan? 」(Souma) 「Saya mengerti. Namun, agar tangan Yang Mulia mengulurkan 

kepada kami mampu menjangkau sebanyak mungkin orang, saya ingin membujuk mereka. 
Bahkan jika ...... Para pengungsi menjadi terpecah. 」(Jirukoma) 「...... 」(Souma) 

Para pengungsi menjadi terpecah. Dengan kata lain, mengusir orang-orang yang tidak mau 
menerima ......, benar ....... Jadi, sudah mencapai titik ini. Bahkan jika saya terburu-buru, 
hasilnya tidak akan berubah. Namun, 

「Tidak banyak waktu yang tersisa. Bahkan jika kita bisa menunda aplikasi warga, kita 

tidak bisa menunda "musim". 」(Souma) 

Musim dingin akan segera datang. Jika mereka tidak bersiap untuk itu, mungkin ada orang 
yang akan mati kedinginan. Orang-orang dengan perlawanan terlemah, anak-anak dan 
orang tua, akan menjadi orang pertama yang mati. Jika mungkin, saya ingin transfer para 
pengungsi selesai sebelum musim dingin tiba. Karena itu, saya berharap keputusan mereka 
untuk mengambil tangan ini. Jirukoma sekali lagi membungkuk sangat dalam. 

「Ya, Yang Mulia! Saya sangat menyadarinya. 」(Jirukoma) 「...... Itu bagus untuk didengar. 

」(Souma) 

Masa depan sudah tergantung pada diri mereka sendiri. Jenis keputusan yang akan mereka 
ambil, aku juga akan menanggapinya dengan cara yang sesuai. Jika memungkinkan, saya 
ingin tetap sebagai "raja yang lembut" ...... 

Negosiasi hari ini telah mencapai akhirnya, lalu ... 

「Saya mendengar bahwa Hilde ada di tempat ini. 」(Cowok) 

Seorang pria yang mengenakan jubah putih, memasuki tenda dengan kasar. Umurnya di 
suatu tempat di pertengahan dua puluhan. Laki-laki manusia dengan tatapan tajam di 
matanya. Karakteristik aneh tentang dia adalah rambutnya. Meskipun, dia masih muda, itu 
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putih bersih. Pria yang masuk tanpa memberi salam pun membuat Carla dan Owen meraih 
gagang pedang mereka, tetapi lelaki itu tidak merasakan sedikit pun rasa takut dan dengan 
kasar berjalan menuju Hilde. Hilde berdiri dan kemudian menatapnya. 

「Brad! Kamu! Beraninya kau memaksakan ceramah padaku! 」(Hilde) 

Nama pria berambut putih ini adalah Brad Joker. Sama seperti Hilde, dia adalah orang yang 
menopang reformasi medis di negara ini, "Dokter" lainnya. Brad tidak peduli dengan 
keluhan Hilde dan tiba-tiba meraih lengannya. 

「A -apa yang kamu lakukan !? 」(Hilde) 「Saya akan mendengar keluhan Anda nanti. 

Maaf, tolong bantu saya di sini. 」(Brad) 「...... Apakah sesuatu terjadi? 」(Hilde) 

Menebak bahwa sesuatu telah terjadi, wajah Hilde menjadi serius dan dengan tenang 
bertanya kepada Brad. 

「Ini darurat. 」(Brad) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya: Ruang Darurat Realis Dibintangi: Brad Joker MD FKCS, Hilde Nog MD Sc.D. 
Apakah kedua dokter akan berhasil dalam operasi ciri UKEA? 

Juga: Souma: Apakah itu akan menjadi jawaban terakhir Anda? Jirukoma: ............ Ya.  Drama 
BGM dramatis yang tidak menyenangkan  

Juga Yukkuri terlalu malas untuk membuat catatan kaki baru untuk Odoacer dan An 
Lushan Rebellion, cobalah untuk membacanya. 

[1] Drama Sejarah Jepang. [2] Mainkan Kessen 3 jika Anda penasaran. [3] "Penduduk Asli 
Amerika" jika Anda lebih suka istilah yang kurang politis. [4]ジ ル コ マ Jirukoma. Jadi, 

Gilkoma, Jilkoma, Zilkoma, Zirkoma? [5]コ マ イ ン Komain "ko-ma-in". Menambahkan "y" 

di depan "in", sehingga orang Barat tidak akan mengucapkannya sebagai "Komein" [6] 
Puisi terkenal dari Murou Saisei (室 生犀 星, 1 Agustus 1889 -- 26 Maret 1962) adalah 

seorang penyair dan novelis terkenal dalam sastra Jepang modern. Ada kelanjutan dari 
puisi itu: Rumah adalah tempat Anda bernostalgia ketika Anda berada jauh dan bernyanyi 
dengan sedih [7] Migrasi Besar Serbia [8] Area yang sekarang menjadi Vojvodina, Slavonia, 
dan Hongaria. Sampai abad ke-18, masih ada banyak orang Serbia di Hongaria sampai 
Perjanjian Trianon. [9] Hafenstadt. ヴ ェ ネ テ ィ ノ ヴ etin etin Venetinova [10] Sarkastik 

Souma sarkastik 
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Vol. 4 - 1.7 
Arc Pencerahan Bab 1: Kisah Dua Kota G 

Brad Joker adalah 『Dokter Pemberontak 』. 

Dia adalah seseorang yang mempraktikkan profesi medis, tetapi dibandingkan dengan 
tabib lain di benua ini, yang menggunakan sihir atribut Cahaya (sihir pemulihan dengan 
merangsang sistem tubuh), dia tidak mengandalkan sihir, tetapi sebaliknya 
menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan menggunakan medis 
pemeriksaan dan pembedahan, satu-satunya 『Ahli Bedah 』di negara ini. 

『Tanpa menempel dewa (di benua ini ada gagasan bahwa 「atribut Cahaya sihir adalah 

dewa rahmat 」, terutama di Lunaria Ortodoks, yang menganggap ini sebagai kekuatan 

suci), seseorang bisa disembuhkan dengan kekuatan orang lain. 』 

Ini adalah kredo Brad. Brad berkeliaran di sekitar medan perang di banyak negara, 
mengumpulkan mayat tak dikenal dari medan perang dan melakukan otopsi pada mereka, 
menyelidiki setiap sudut dan celah anatomi berbagai ras. Kemudian dengan anestesi dan 
teknik operasi yang terampil, ia membangun perawatan operasi uniknya sendiri. Selain itu, 
ia juga menyerap pengetahuan Three Eyed Tribe tanpa prasangka, dan bahkan akrab 
dengan keberadaan kuman dan efek antibiotik, dan memasukkannya ke dalam 
keterampilannya sendiri. 

Kemampuannya bahkan pada tingkat sehingga ia dipanggil sebagai 『Tangan Tuhan 』

(walaupun ini terdengar seperti sarkasme sebagai Brad adalah misoteisme a). Terutama 
untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan menggunakan sihir Cahaya 
konvensional, seperti tumor, yang bisa dihilangkan dengan mudah. Itu adalah prestasi yang 
luar biasa. 

『Cahaya saja tidak menyembuhkan orang. Kegelapan juga memberikan kenyamanan 

kepada orang-orang. 』 

...... Cara dia mengatakan ini adalah chuunibyou-ish, tapi aku bersimpati dengan cara 
berpikirnya, jadi aku ingin merekrutnya. Namun, itu dengan tidak menggunakan yang 
normaltalimetode. Itu karena, 

『Theketrampilanoperasiyang saya miliki diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang 

yang tidak memiliki perawatan atau orang-orang di negeri tanpa penyihir Cahaya. Saya 
tidak tertarik pada uang atau kekuasaan. 』 

...... Adalah apa yang dia katakan. Lalu, bagaimana saya bisa merekrutnya? Tidak dengan, 『

Uang 』atau 『Kekuatan 』, tetapi dengan memancing ......  batuk , 『Barang 』transaksi. 

Yang pasti, itu dengan menjanjikannya alat bedah seperti pisau bedah dan jarum jahit dari 
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pandai besi terbaik di negeri ini dan dengan membangun sistem asuransi publik, sehingga 
semua orang bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang murah (walaupun saya sudah 
ingin mendirikannya suatu hari nanti di masa depan). Kemudian, dia tidak akan bekerja 
sebagai bawahan saya, sebagai mitra koperasi sebagai gantinya, yang akhirnya saya dapat 
mengamankan rekrutmennya. 

Saat ini, seperti halnya Hilde, ia adalah pemimpin sistem perawatan kesehatan negara ini. 

Di tempat pertama, tindakannya mengumpulkan mayat dari medan perang dan melakukan 
otopsi menghasut jijik semua orang. Selain itu, di dunia medis, ia diperlakukan sebagai 
orang yang tidak sesuai sepenuhnya. Jadi, bagian paling sulit tentang merekrutnya adalah 
menghilangkan prasangka terhadapnya. Orang itu sendiri memiliki sikap sedemikian rupa 
sehingga saya tidak bisa berharap dia menjelaskan semuanya sendiri. Karena mau tidak 
mau, saya membuatnya memeriksa orang sakit di antara orang-orang yang berpengaruh 
dan terhubung dengan baik di negara ini dan membiarkannya menyembuhkan penyakit 
mereka, yang sebelumnya dianggap tidak dapat disembuhkan, sehingga keterampilannya 
akan diterima oleh lainnya. 

Begitu mereka melihat betapa efektifnya keahliannya, evaluasi masyarakat terhadapnya 
berubah arah. Jumlah tenaga kesehatan yang ingin belajar operasi darinya juga meningkat. 
Itu sebabnya saat ini, ia diberi posisi yang sangat penting sebagai Direktur Penyembuh saat 
melatih ahli bedah baru. Saya menjadi saya, sehingga tidak ada "ahli bedah palsu" yang 
tidak memiliki keterampilan operasi yang dapat muncul, saya buru-buru mengeluarkan 
undang-undang untuk praktik bedah lisensi (sistem lisensi hanya akan mencakup praktik 
operasi pada awalnya, tetapi saya berencana untuk akhirnya memasukkan Light 
Penyembuhan ajaib dan pharmaceutics). 

◇ ◇ ◇ 

「...... Siapa pasiennya? 」(Hilde) 

Saat dia mendengar bahwa itu darurat, seolah-olah saklar di dalam dirinya telah dibalik, 
ekspresi Hilde berubah serius. Itu benar-benar berubah menjadi ekspresi dokter. Seperti 
yang diharapkan dari seorang profesional. Brad menjelaskan situasinya. 

「Seorang wanita hamil di pemukiman ini. Dia sudah memecahkan air [1] . Tidak aneh 

baginya untuk segera melahirkan, namun posisi janin buruk. Dia berbaring miring di rahim 
ibu dengan punggung menghadap leher rahim. 」(Brad) 「Kebohongan melintang ...... 

Kasus sulit yang jarang terjadi lainnya ...... 」(Hilde) 

Saya tidak benar-benar mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi sepertinya pengiriman 
yang sulit. 

「Bidan sudah menyerah. 」(Brad) 「Secara alami. Karena janin akan tersangkut di 

panggul. Biasanya, ibu atau bayinya ........ salah satu harus dikorbankan. Untuk 
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menyelamatkan ibu dan bayinya berarti ...... 」(Hilde) 「Ya ...... Tidak ada cara lain selain 

melakukan bagian. 」(Brad) 

Bagian ...... Jadi itu artinya Seksi Caesar! Namun, Hilde membuat wajah bermasalah. 

「...... Bisakah kita melakukannya? Saya mendengar bahwa tingkat kelangsungan hidup ibu 

hanya 20%, Anda tahu? 」(Hilde) 「Saya telah menemukan alasan untuk tingkat 

kelangsungan hidup yang rendah. 」(Brad) 「Oh? ...... Lalu apa itu? 」(Hilde) 「Karena 

mereka beroperasi tanpa Anda dan I. 」(Brad) 

Brad menyatakannya seolah ini adalah kebenaran yang tak tergoyahkan. Hilde merengut 
mendengar pernyataan arogan itu. 

「Sungguh menakjubkan bagaimana Anda dapat mengatakan kata-kata tanpa ragu-ragu ...... 

」(Hilde) 「Itu kebenaran. Atau lebih tepatnya, karena mereka tidak memiliki teknik saya 

dan pengetahuan infeksi Three Eyed Tribe. Metode mereka hanya dengan memotong perut, 
mengeluarkan janin, menyatukan tepi luka dan membuat luka pulih menggunakan sihir 
cahaya. Tidak ada anestesi, jadi ibu akan sangat kesakitan. Karena mereka tidak memiliki 
teknik sayatan dan penjahitan yang tepat, pembukaan luka tidak menutup dengan benar 
bahkan setelah menggunakan sihir Cahaya, d menyebabkan ibu meninggal karena 
kehilangan darah. Dan karena mereka tidak memiliki antibiotik Three Eyed Tribe, akan 
sangat mudah bagi ibu untuk mendapatkan infeksi postpartum. Itu sebabnya tingkat 
kelangsungan hidup rendah. 」(Brad) 

Setelah mengatakan ini, Brad mengulurkan tangannya ke Hilde. 

「Dengan saya sendiri, tingkat keberhasilan akan menjadi 80%. Namun, dengan 

pengelolaan higiene Anda di sisi saya, maka kemungkinan itu bisa dipastikan mendekati 
100%. 」(Brad) 「...... Ya ampun, itu tidak bisa membantu, kan? 」(Hilde) 

Hilde meraih tangan Brad. 

「Di depan seorang dokter, semua pasien adalah sama. Itu sebabnya seorang dokter juga 

tidak harus rewel. 」(Hilde) 

Setelah mengatakan ini, Hilde berbalik ke arah kami. 

「Raja dan Pemimpin Pengungsi! Persis seperti yang Anda dengar tadi. Maaf, tapi saya 

ingin meminjam bantuan bawahan Anda. 」(Brad) 「Ya, tentu saja. 」(Souma) 「Tentu 

saja. Kami adalah keluarga. Seorang pemimpin akan bekerja keras untuk melindungi 
keluarga. 」(Jirukoma) 「Terima kasih. Dragonewt-kamu-channona! 」(Brad) 「Y-ya! 

Saya!? 」(Carla) 

Ketika dia dipanggil, Carla melompat kaget. 
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「Pergi ke laboratorium penelitian medis di Ibukota dan mengambil alat dan obat-obatan 

secepat mungkin. Jika Anda menyebutkan tas hitam saya kepada peneliti, maka mereka 
akan mengerti. Ini akan baik-baik saja bahkan jika Anda hanya membawa tas itu kembali. 
」(Brad) 「Saya mengerti! 」(Carla) 

Carla keluar dari tenda dengan tergesa-gesa. Setelah itu, Hilde memandang Jirukoma. 

「Saya ingin meminjam tenda pemimpin pengungsi ini. Sekalipun hanya untuk sedikit, 

saya ingin pindah ke tempat dengan sanitasi yang lebih baik. 」(Hilde) 「Saya tidak 

keberatan. Gunakan sesuka Anda. 」(Jirukoma) 「Kemudian, untuk mencari orang yang 

memiliki golongan darah sama dengan wanita hamil, silakan kumpulkan para pengungsi. 
」(Hilde) 「Tentu saja. 」(Jirukoma) 

Ini adalah sesuatu yang saya dengar kemudian, tetapi dunia ini juga memiliki golongan 
darah ABO (meskipun apa yang mereka sebut berbeda). Itu misterius, jika golongan 
darahnya sama, maka mungkin untuk melakukan transfusi darah secara kasar bahkan di 
seluruh ras. 'Kasar' adalah karena ada golongan darah yang tidak dapat disumbangkan ke 
golongan darah lainnya. Mungkin itu karena ada sesuatu yang mirip dengan golongan 
darah Rhesus positif atau negatif. 

「Dan, Raja sudah tahu tentang sanitasi, kan? Lalu jelaskan kepada orang lain dan rapikan 

tempat itu meski hanya sedikit. Juga, rebus banyak air. Saya ingin mensterilkan alat. 」

(Hilde) 「Saya mengerti! Liscia, Owen, ayo kita lakukan! 」(Souma) 「Ya! 」(Liscia) 「

Seperti keinginanmu! 」(Owen) 「Tolong izinkan saya membantu juga! 」(Komayin) 

Komayin juga mengikuti kami dan membantu kami merapikan ruang di dalam tenda dan 
merebus sejumlah besar air panas. Masing-masing dari kami berusaha keras dalam apa 
yang bisa kami lakukan. Semua orang melakukan yang terbaik. Dalam beberapa hal, ini 
seperti presentasi situasi negara kita saat ini. 

◇ ◇ ◇ 

Ketika persiapan selesai, peran kami selesai. Saat ini, di dalam tenda, Brad dan Hilde 
sedang melakukan operasi. Kami bisa mendengar suara napas wanita hamil di dalam tenda. 
Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu di luar tenda sampai operasi 
selesai. Liscia, yang sedang mengawasi dengan intens di pintu masuk, berbicara dengan 
ekspresi khawatir. 

「Saya mendengar bahwa mereka akan memotong perut wanita hamil itu, tetapi apakah 

itu akan baik-baik saja? 」(Liscia) 「Tanpa konteks, seolah-olah Anda bertanya tentang 

kejahatan aneh ...... Anda tidak perlu khawatir. 」(Souma) 

Saya meletakkan tangan saya di kepala Liscia. 
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「Bagian bedah caesar adalah metode populer untuk menghadapi pengiriman yang sulit di 

negara saya. Di sana, tingkat kematian ibu telah diturunkan menjadi hanya 5 dari setiap 
100.000 pengiriman. [2] Sangat rendah sehingga setiap orang tidak lagi takut bahwa ibu 
akan meninggal saat melahirkan. 」(Souma) 「...... Seperti biasa, negara Souma luar biasa. 

」(Liscia) 「Ya. Orang-orang yang mampu melakukan sesuatu yang hampir mirip dengan 

perawatan medis negara saya, adalah dua orang itu. Yah, karena tidak ada sihir Cahaya di 
duniaku, perbandingannya tidak persis sama. 」 

Lalu aku bertanya pada Jirukoma yang berdiri di sampingku. 

「Di mana suami dari wanita hamil itu? 」(Souma) 「...... Tidak jelas apakah dia masih 

hidup atau mati. Mereka terpisah satu sama lain saat melarikan diri dari utara. Dia 
mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak di rahimnya dan menunggu suaminya. 」

(Jirukoma) 「Saya mengerti ...... 」(Souma) 

Seorang ibu kuat. Fakta itu tidak akan berubah, di dunia mana pun itu. 

「Bahkan untuk para pengungsi ini, anak di dalam rahimnya menjadi harapan kami. Agar 

kita tidak akan kehilangan apapun lagi, ini adalah perasaan tulus kita. Itu sebabnya kami 
memutuskan bahwa bayi itu akan menjadi bayi seluruh komunitas, dicintai dan dibesarkan 
oleh semua orang. 」(Jirukoma) 「Begitu ...... Jadi, Jirukoma. 」(Souma) 

Aku memalingkan wajahku ke arah Jirukoma. 

「Saya tahu tentang keterampilan Brad dan Hilde. Itu sebabnya saya percaya mereka akan 

menyelamatkan ibu dan bayinya. Selain itu, izinkan saya mengatakan sesuatu. 」(Souma) 

「...... Apa yang akan terjadi? 」(Jirukoma) 「Bayi itu akan lahir di negara ini. Lalu, angkat 

bayi itu di negara ini. Alih-alih tanah yang tidak diketahui orang tuanya, negara ini adalah 
tanah kelahiran bayi. 」(Souma) 「......... 」(Jirukoma) 

Dia mungkin sudah mengerti apa yang ingin saya katakan. Jirukoma perlahan menutup 
matanya. 

「Anda telah mengatakan bahwa bayi itu adalah milik seluruh masyarakat, dicintai dan 

dibesarkan oleh semua orang. Maka, Anda tidak boleh membiarkan kesedihan Anda 
diwarisi oleh bayi yang tidak tahu apa-apa. Menjadi warga negara ini atau pergi. Anda 
dapat memilih salah satu opsi. Namun, karena negara ini dapat menjadi tanah kelahiran 
bayi, mengapa memaksakan gaya hidup orang-orang dari negara-negara yang hancur ke 
bayi ...... 」(Souma) 「Panggil semua orang untuk berkumpul. 」(Jirukoma) 「

SaudaraAnija......」(Komayin) 

Jirukoma meletakkan tangannya di bahu Komayin yang khawatir. 
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「Saya sudah memutuskan. Saya akan menyerahkan posisi tokoh masyarakat ke Komayin. 

」(Jirukoma) 「A -apa yang kamu bicarakan,SaudaraAnija! 」(Komayin) 「...... Apa yang 

ingin kamu lakukan? 」(Souma) 

Ketika saya menanyakan hal ini, Jirukoma membuat ekspresi sedih dan menghela nafas. 

「Sejujurnya, di komunitas ini, ada orang yang lelah dengan gaya hidup nomaden. Jika 

orang-orang yang kelelahan ini bisa menjadikan negara ini tanah air mereka, maka saya 
percaya itu akan menjadi hal yang luar biasa ...... Namun, beberapa dari para diehard tidak 
akan menyerah untuk kembali ke tanah air mereka, dan orang-orang itu akan dipaksa 
untuk pergi. 」(Jirukoma) 

Kemudian, Jirukoma menatap langit utara. 

「Saya ... berencana untuk membawa serta para diehard ini dan kembali ke utara. Di sana, 

kita akan menjadi tentara di negara yang merekrut dan menunggu beberapa saat sampai 
kita dapat merebut kembali tanah air kita. 」(Jirukoma) 「SaudaraAnija! 」(Komayin) 

Komayin meraih kedua lengan Jirukoma seolah-olah mencegahnya pergi. 

「SaudaraAnijaadalah seseorang yang dibutuhkan oleh komunitas ini! Saya seseorang yang 

mengatakan bahwa usulan Raja sangat buruk! Saya akan menjadi orang yang akan 
melakukan tugas itu! 」(Komayin) 「Kamu tidak bisa. Alasan mengapa Komayin merasa 

bahwa usulan Yang Mulia kejam adalah karena Anda memikirkan orang-orang di 
komunitas ini, bukan? Jika Anda memiliki hati seperti itu, maka Anda pasti akan menjadi 
mediator yang lebih baik daripada saya. 」(Jirukoma) 「Namun, 

tidakSaudaraAnijamengatakan bahwa usul Raja itu luar biasa !? 」(Komayin) 「...... Aku, 

hanya lebih baik menyembunyikan perasaan sejatiku daripada kamu. 」(Jirukoma) 

Jirukoma kemudian dengan lembut melepaskan tangan Komayin. 

「Bahkan di dalam diriku, ada perasaan tidak menyerah untuk kembali ke tanah air kita. 

Namun, saya telah dipercayakan dengan tugas sebagai pemimpin komunitas ini. Itu 
sebabnya saya menutupi perasaan itu dan mendorongnya jauh ke dalam hati saya. 」

(Jirukoma) 「SaudaraAnija......」(Komayin) 「Namun, itu tidak lagi diperlukan. Yang Mulia 

telah mengatakan bahwa jika orang-orang di komunitas ini mencintai negara ini maka 
mereka akan diterima sebagai warga negara ini. Orang-orang akhirnya akan mencapai 
tempat di mana mereka dapat memiliki kehidupan yang damai. Itu berarti bahwa peran 
saya juga sudah berakhir. Tidak masalah bagiku untuk membiarkan perasaan itu keluar. 」

(Jirukoma) 

Jirukoma tersenyum kepada Komayin yang menangis menangis. Ekspresinya, sepertinya 
dia telah membuat keputusan. --- Benarkah...... 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Jangan membuat imouto kamu menangis. Idiot. 」[3] (Souma) 「Saya tidak punya kata 

untuk membantah itu ...... saya akan meninggalkan Komayin dan yang lain di tangan Anda, 
tolong perlakukan mereka dengan baik. 」(Jirukoma) 「Apa yang dapat saya lakukan 

secara pribadi hanya terbatas dalam membantu prosedur hukum. Yang benar-benar akan 
melindunginya dan yang lain akan menjadi negara itu sendiri. 」(Souma) 「Maka tolong 

buat negara ini bertahan selamanya. Sehingga tidak ada yang bisa menghancurkannya. 」

(Jirukoma) 「...... Aku akan melakukan yang terbaik. 」(Souma) 

Ketika saya menjawab, kami bisa mendengar tangisan lemah dari dalam tenda. 「Wea  」. 

Wea ? Ketika saya mencoba untuk mengingat apa jenis suara ini, Liscia berteriak, 「Bayi 

lahir! 」Ah, jadi itu suara bayi yang menangis! Saya pikir itu akan terdengar lebih seperti 

"Ogyaa" ...... 

(Bayinya telah lahir dengan selamat. Selanjutnya adalah ibu ......) 

Kami melihat pintu masuk tenda, sambil berdoa untuk keselamatan ibu dan bayinya. 

◇ ◇ ◇ 

――― Satu minggu kemudian. 

「Betapa imut ~ ♪ 」(Liscia) 「I-itu sangat lembut ...... 」(Komayin) 「Liscia, a-biarkan aku 

menggendong bayinya juga. 」(Carla) 

Liscia berambut pendek dan Pembantu Naga Tuan Souma Segitiga bertelinga bayi yang 
telah tidur di pelukan ibu sedang dipeluk oleh Liscia, Komayin, dan Carla secara bergantian. 
Minggu lalu, Brad mengatakan bahwa operasi itu berhasil, tetapi kami tidak bisa 
melihatnya pada hari itu dan ingin tahu bagaimana perkembangannya sejak saat itu, jadi 
itu sebabnya, dengan kelompok orang yang sama yang pernah ada di sana hari itu , kami 
datang berkunjung. Karena saya juga cukup menyukai anak-anak, saya juga ingin dekat 
untuk melihat bayi itu, tetapi tidak ada ruang bagi saya untuk mengganggu di antara 
mereka bertiga. J-jadi ini adalah insting keibuan ..... 

「Ah, aku minta maaf bahwa teman saya sangat bising ...... 」(souma) 

Ketika saya mengatakan ini, ibu bayi itu tersenyum. 

「Tidak apa-apa, untuk dicintai oleh Putri, adalah nasib baik anak ini. 」(Ibu) 

Ibu kulit binatang bertelinga kucing memberi kesan tenang. Saya merasa lega melihat 
penampilannya yang sehat (karena tidak ada waktu, kami tidak bisa melihatnya pada hari 
operasi). Pemulihan postpartumnya berkembang dengan baik. Sang ibu dengan ringan 
mengguncang bayinya. 
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「Kamu benar-benar beruntung. Untuk seseorang seperti Yang Mulia, bahkan khawatir 

untuk Anda. 」(Ibu) 

Kami telah mengungkapkan identitas kami kepada Bunda. Karena wajah kami sudah 
diketahui, saya menilai tidak ada gunanya menyembunyikan identitas kami. Awalnya, sang 
ibu terus berterima kasih kepada kami (rasanya seperti ketika Koumon-sama 
mengeluarkan miliknyainroukotak segel[4] ), tapi dia sudah terbiasa dengan kita sekarang. 

「Yah, saya pikir bayi ini tentu saja beruntung. Atau mungkin, sangat beruntung. Lagi pula, 

orang-orang yang bersaing untuk posisi dokter nomor satu dan dua terbaik di negeri ini, 
sama-sama hadir ketika bayi ini lahir. 」(Souma) 「Itu benar. Mereka tidak hanya 

menyelamatkan bayi ini, tetapi mereka juga menyelamatkan saya. 」(Ibu) 

Hari itu, kebetulan Hilde mengunjungi pemukiman ini. Adalah suatu kebetulan bahwa kami 
bertemu dengannya di bekas permukiman kumuh dan bahwa ia dengan santai mendengar 
rencana kami untuk pergi ke pemukiman pengungsi. Jika Hilde tidak berpikir untuk 
mengikuti kami, maka, kedua dokter hebat ini tidak akan berkumpul di tempat ini hari itu. 
Selain itu, jika hari kelahiran bayi mati bahkan satu hari, maka mungkin bayi itu tidak akan 
dapat bertemu dengan dokter yang sangat baik. Jika kita berpikir seperti ini, maka bayi ini 
telah menyelamatkan nyawa ibu. 

「Sama seperti afukunokamidewa keberuntungan......」(Souma) 「Fuku ......? 」(Ibu) 「Ini 

kata dari duniaku. Ini memiliki arti 『Keberuntungan 』. 」(Souma) 「Keberuntungan ...... 

Umm, Yang Mulia- 」(Ibu) 

Sang ibu dengan takut-takut mendekati saya. 

「Itu 『 Nama Fuku 』[5] , bisakah kamu memberikannya pada bayi ini? 」(Ibu) 「Hmm? 

Apakah namanya baik, atau lebih tepatnya, apakah Anda meminta saya untuk memberikan 
nama? 」(Souma) 「Di dunia ini, diyakini bahwa dengan menerima nama dari seseorang 

dengan status yang lebih tinggi atau posisi terkemuka, anak itu akan berbagi pengaruh 
orang itu. Jadi, beri bayi nama. 」(Liscia) 

Liscia yang sedang menggendong bayi sekarang, menjawab saya. Nah, kalau begitu, biarlah 
begitu. 

「Bayi ini laki-laki, kan? 」(Souma) 「Ya. 」(Ibu) 「Lalu, mulai hari ini, kamu akan 

dipanggil 『Fuku 』. Semoga Anda tumbuh dengan baik. 」(Souma) 

Saat aku mengatakan ini, aku menepuk kepalanya dan Fuku-kun merespons dengan 「

Dauu 」sambil tetap memejamkan mata. Untuk membalas bahkan saat tidur !? Pria ini ...... 

Di masa depan, dia mungkin memang menjadi pria hebat. Sambil memikirkan hal ini, " Jiii ~ 
" [6] , Liscia menatap tajam ke arahku. 
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「A -apa itu? 」(Souma) Babies Bayi orang lain baik, tetapi anak kita sendiri seharusnya 

lebih imut, kan ~ 」(Liscia) 「Ah, karena metode persalinan bedah sesar telah ditetapkan 

dengan kuat dan jumlah dokter ob-gyn akan meningkat di masa depan, tidak masalah 
untuk melahirkan kapan saja. 」(Souma) 

Mata Liscia menatapku, kagum pada jawabanku. 

「Dan saya pikir Anda akan berbicara sepertihetarepecundanglagi. 」(Liscia) 「Lihat di 

sini ...... Yah, itu juga. Saya memiliki kesiapan untuk menjadi seorang suami, tetapi saya 
masih belum memiliki kesiapan untuk menjadi seorang ayah. 」(Souma) 

Untuk meningkatkan jumlah anggota keluarga kerajaan yang mengalami penurunan akibat 
krisis suksesi setelah kematian Raja dua generasi yang lalu, yang telah diceritakan kepada 
saya berkali-kali, Marx bendahara telah mengatakan 「Aku tidak akan mengizinkan 

kontrasepsi sampai setidaknya satu anak lahir! 」Jadi saya berhati-hati di sini. 

「Namun, hal yang paling mengkhawatirkan saya adalah tingginya tingkat kematian 

wanita hamil. 」(Souma) 

Ketika saya memeriksa populasi negara ini, saya terkejut dengan tingginya tingkat 
keabadian bayi dan wanita hamil. Meskipun di Jepang, kita masih khawatir akan 
keselamatan persalinan bayi, hampir tidak terpikirkan untuk memikirkan kasus di mana 
seorang wanita hamil meninggal. Namun, untuk negara ini, wanita hamil "terkadang" 
meninggal. Untuk setiap 1.000 wanita hamil, beberapa dari mereka pasti akan mati. Di 
negara ini di mana perawatan medis kebidanan dan ginekologi tidak mapan, ketika wanita 
hamil melahirkan, itu benar-benar "mempertaruhkan nyawanya". 

Saya, sebagai Raja, diberitahu untuk memiliki beberapa istri dan banyak anak. Jika Liscia, 
Aisha, Juna, atau Roroa hamil dan kemudian aku kehilangan salah satu dari mereka saat 
melahirkan, maka ........ aku mungkin tidak bisa menanggungnya. Agar ini tidak terjadi, 
untuk mengurangi risiko kehilangan keluarga saya ke tingkat terendah, saya melanjutkan 
reformasi sistem perawatan kesehatan. 

「Tapi itu terdengar seperti aku menyalahgunakan wewenangku. 」(Souma) 「Tidak apa-

apa, kan? Karena hasilnya juga bermanfaat bagi semua orang. 」(Liscia) 

Liscia mengatakan ini sambil tersenyum, tapi kemudian dia segera membuat ekspresi 
menggoda. 

「Nee , Souma. Karena larangan membuat anak tidak ada, lalu bagaimana kalau kita 

mencoba upaya untuk itu segera malam ini? 」(Liscia) 「Ah, itu ...... Kamu tahu, bisakah 

kamu menunggu sedikit lebih lama? 」(Souma) 「Pada akhirnya, Anda masih bertingkah 

seperti ahetarepecundang! 」(Liscia) 「Fue ... AAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE‼ 」(Fuku) 
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Karena Liscia berteriak, Fuku-kun terkejut. Setelah itu, dia diserahkan kembali kepada 
ibunya dan semua orang membuat wajah lucu ketika dia diguncang oleh ibunya untuk 
menenangkannya. Tapi kemudian dia melihat wajah Owen, dan dia menjadi terkejut dan 
menangis lagi. Jadi, itu telah menjadi panik kocar-kacir. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya: Dikatakan bahwa surga tidak menciptakan satu orang di atas atau di 
bawah orang lain. Perbedaan apa pun yang ada antara si bijak dan si bodoh, antara si kaya 
dan si miskin, bermuara pada masalah pendidikan. Fukuzawa Yukichi. Gakumon no 
Susume [An Dorongan Pembelajaran] . (1872--1876). 

Ngomong-ngomong, saya baru menyadari bahwa saya menyebut tautan bab sebelumnya 
salah. Seharusnya 04-1F, bukan 07-1F. Baiklah... 

[1] Amniorrhexis, atau ketuban pecah ketuban pecah atau pecah"air saya pecah". Dalam 
bahasa Indonesia: pecah ketuban. Itu tanda kontraksi yang masuk. [E  T: Ini tidak seburuk 
yang ditunjukkan di TV  film. Dalam kehidupan nyata, seorang wanita hamil dapat 
menjalani satu hari penuh atau lebih tanpa mengalami kontraksi tunggal setelah airnya 
pecah. Anda tidak selalu harus segera membawanya ke rumah sakit setelah airnya turun, 
tetapi umumnya tergantung pada wanita itu.]Namun, jika 24 jam berlalu tanpa kontraksi, 
risiko infeksi akan meningkat. Jadi jika Anda bisa, bawalah wanita pemecah air ke rumah 
sakit atau setidaknya hubungi bidan. [2] Jepang adalah salah satu negara dengan angka 
kematian ibu yang rendah. Sementara Indonesia secara mengejutkan 126 per 100.000. [3]
バ カ 野 郎 GO CHIAKI! https://www.youtube.com/watch?v=DGHIaYrGHHE [4] Mito 

Koumon adalah drama Jidaigeki Jepang yang terkenal. Diaadalah Tokugawa Mitsukuni yang 
bersejarah, mantan wakil shogun dan pensiunan daimyo kedua dari Domain Mito. Dalam 
kedok Mitsuemon, sebuah crepe pensiunan(sejenis kain sutra)pedagang dari Echigo, ia 
menjelajah wilayah dengan dua pengikut samurai,yangbersenang-senang Sasaki 
Sukesaburou(Suke-san) danyang Atsumi Kakunoshin (Kaku-san) yang rajin belajar. Sebuah 
episode biasanya dimulai dengan beberapa ketidakadilan yang dilakukan oleh pejabat 
korup, pedagang kaya atau gangster; para pelancong tiba dengan penyamaran, menemukan 
ketidakadilan dan menyelidikinya secara diam-diam; dan episode tersebut diakhiri dengan 
pertengkaran di mana protagonis yang tidak bersenjata, yang disamarkan lebih baik dari 
kerumunan samurai dan gangster, yang berpuncak dengan presentasi inr ou (selempang 
punggung yang biasanya membawa segel) yang mengungkapkan identitas pahlawan. 
Setelah itu, pahlawan melewati penghakiman atas penjahat, dan menetapkan hal-hal lurus 
dengan komentar yang adil dan dorongan, dan kemudian pindah dengan perjalanan. Souma 
suka menggunakan cerita yang sama saat pergi penyamaran. [5] Saya tidak akan 
melokalkan ini sebagai Lucky atau yang lainnya. [E / T: Beruntung terdengar seperti nama 
anjing & ini adalah bayi binatang buas kucing lol.] [6] SFX dari Staaaaaaaaaareeeee. 
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Vol. 4 - 2.1 
rc Pencerahan Bab 2: Ayo Buat Program Pendidikan A 

Catatan Pengarang: Karena menjadi sulit untuk memahami urutan kronologis cerita, saya 
telah menetapkan jangka waktu kalender (walaupun sudah diputuskan sebelumnya ......). 
Tahun Souma dipanggil adalah 1546 Era Benua (penggunaannya dibagi dengan negara 
lain). Harap diingat bahwa 「Souma tiba pada 1546 」[1] . Itu tidak akan muncul pada tes. 

[2] 

✦✧✦✧✦ 

――― 1547 Era Benua, Bulan 1 Hari 1 Sejak 『Elfrieden Raya 』mencaplok 『Amidonia 

pangkat seorang duke 』dan menjadi 『Britania Raya dari Elfrieden dan Amidonia 』 

(populer dijuluki sebagai 「Friedonia Kerajaan 」), negara baru disambut Hari pertama 

Tahun Baru. Apakah itu di Ibu Kota Parnam atau bekas Kota Ducal Van, di setiap kota 
dengan penerima Siaran Suara Kerajaan terpasang, ada kerumunan orang berkumpul 
sekali lagi karena mereka mendengar bahwa Yang Mulia Souma akan menggunakan Siaran 
Suara Kerajaan dan membuat Salam Tahun Baru terhadap warga. Untuk mendengar salam 
ini, banyak orang telah berkumpul meskipun itu adalah Hari Tahun Baru. 

Tidak ada paksaan khusus untuk membuat mereka mendengarkannya, tetapi meskipun 
demikian, orang-orang yang berkumpul di tempat ini melakukannya karena setiap kali 
Siaran Suara Kerajaan digunakan, Yang Mulia Souma hanya melakukan hal-hal yang 
mengejutkan seperti acara pengumpulan bakat, program pendidikan yang dapat dimakan 
untuk mengurangi kekurangan makanan, atau membuat program musik. Apa yang ingin 
dia lakukan lagi? Inilah yang menarik minat separuh warga. Setengah lainnya hanya 
berpikir bahwa " gerai → gerai makanan muncul untuk membuat keuntungan yang bagus 
→ pesta pora" dan hanya datang untuk acara ini. 

「Apa yang akan Raja lakukan saat ini? 」(Bocah) 「Itu benar. Apa yang akan dia lakukan, 

aku bertanya-tanya. 」(Ibu) 

Seorang ibu dan anaknya berbicara seperti ini sambil menunggu siaran. Kemudian, 
penerima berbentuk air mancur menampilkan gambar Souma. Di belakangnya ada 
tunangannya, Puteri Liscia dan mantan Puteri Ducal Roroa, yang pertunangannya dengan 
Souma diumumkan pada saat yang sama dengan aneksasi Amidonia. Keduanya 
menunjukkan senyum, memberikan ketenangan pikiran kepada warga Elfrieden dan 
Amidonia yang telah menjadi bagian dari Inggris. 

Citra Raja Souma mulai berbicara. 

『Warga terkasih dari Kerajaan Inggris Elfrieden dan Amidonia. "Aku mengucapkan 

Selamat Tahun Baru untukmu." [3]』 
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Setelah mengatakan ini, Souma, Liscia, dan Roroa menundukkan kepala pada saat yang 
sama. Bahwa Raja sendiri menundukkan kepalanya untuk Tahun Baru, ini menyebabkan 
warga menjadi berisik, tetapi kemudian Souma mengangkat kepalanya dan tersenyum 
menggoda. 

『Ini adalah salam Tahun Baru dari duniaku. Saya berterima kasih atas bantuan Anda 

tahun lalu, dan saya senang bisa menyambut Tahun Baru dengan aman dan memberikan 
salam terbaik saya untuk tahun ini, juga ...... Salam ini memiliki rasa terima kasih yang 
dimasukkan ke dalamnya. 』 

Sejak saat itu, salam Tahun Baru standar di Kerajaan Friedonia berubah menjadi 「Saya 

mengucapkan Selamat Tahun Baru 」. 

『Sekarang, tampaknya bahwa di" Daerah "Amidonia [4] , ada praktik bahwa selama Tahun 

Baru, penguasa akan mendeklarasikan kebijakan negara untuk tahun itu. Saya juga 
menerima nasihat dari Roroa untuk melakukan latihan itu juga ...... Jadi sekarang, saya akan 
berusaha untuk melakukannya. 』 

Saat Souma menyebutkan ini, kecemasan muncul di antara para penonton yang 
mendengarkan di Wilayah Amidonia. Orang-orang yang dulunya adalah warga Pangeran 
Amidonia ingat wajah Gayus VIII yang memberikan deklarasi kebijakannya selama Tahun 
Baru. Wajahnya dengan wajah muram, bersumpah membalas dendam kepada Elfrieden 
dan menganjurkan pemulihan wilayah yang hilang. Itu sebabnya untuk orang-orang 
Amidonia, 「Deklarasi Tahun Baru = Propaganda 」. Dapat dimengerti bahwa mereka 

menjadi tegang, bertanya-tanya apakah perang baru akan terjadi atau tidak. 

Namun, Raja Souma sendiri bisa dikatakan kebalikan dari Gayus, dan sementara memiliki 
sedikit ekspresi bermasalah, ia melanjutkan pidatonya dengan nada santai. 

『Jadi untuk saat ini, kebijakan untuk negara tahun ini adalah ...... 』 

Para penonton menahan napas. Ke mana negara itu akan pergi? Perkaya negara, perkuat 
militer [5] ? Menyerang negara lain? Menggulingkan Kekaisaran dan bertujuan untuk 
hegemoni di Benua? Atau mungkin, menyerbu Alam Dewa Setan dan membebaskan utara? 
...... Penonton menunggu sambil menahan nafas. Akhirnya, Souma membuka mulutnya. 

『「Buat negara yang baik 」. Saya berencana untuk pergi dengan ini. 』 

(((Sangat samar‼)))) 

Semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Seolah mengantisipasi itu, Souma 
tertawa. 
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『Anda mungkin berpikir ini terlalu kabur. Namun, ini adalah hal yang penting. Pertama, 

apa artinya untuk membuat 「negara yang baik 」? Sangat mudah untuk berpikir itu hanya 

kebalikan dari 「negara yang buruk 」. 』 

Ketika dia menyebutkan ini, Souma mengangkat jari sambil menjelaskan. 

「Pertama," negara tempat orang-orang kelaparan ". Kedua, "negara tempat orang-orang 

membeku". Anda bisa mengatakan ini menggunakan frasa lain seperti "negara miskin dan 
berjuang". Bahwa orang-orang mati karena kelaparan atau kedinginan karena mereka 
tidak dapat membeli makanan atau mendapatkan tempat tinggal atau pakaian. Tak perlu 
dikatakan bahwa ini adalah negara yang buruk. Seorang warga negara tidak akan bisa 
merasa aman di negara di mana mereka bisa mati karena kelaparan atau kedinginan. 」 

Kedua warga di Elfrieden dan Amidonia setuju dengan pernyataan ini. Bagaimanapun, 
kedua negara telah mengalami kekurangan pangan. Warga Amidonia khususnya 
merasakannya lebih intens. Pada saat itu, mereka memalingkan pandangan mereka darinya 
dan sebaliknya terhadap dendam mengipasi terhadap Elfrieden, tetapi karena situasi telah 
membaik berkat bantuan dari pihak Souma, mereka memiliki keinginan kuat untuk tidak 
kembali ke negara bagian tahun lalu. 

『Ketiga," negara dengan ketertiban umum yang buruk ". Sekalipun negara itu tidak berada 

di bawah ancaman kelaparan atau kedinginan, tidak terpikirkan untuk hidup di negara 
yang merajalela dengan perampok, bandit, atau perompak. Pertama, sumber yang 
menyebabkan pelanggaran hukum ini adalah kemiskinan yang saya sebutkan sebelumnya. 
Dalam dunia saya ada pepatah, 「miskin tidak mampu sopan santun 」. [6] Mereka sudah 

melakukan yang terbaik untuk tetap hidup, jadi mereka kehilangan hati untuk merawat 
orang lain. 』 

『Keempat," negara yang tidak melakukan apa-apa selain berperang ". Bahkan jika dia 

selalu menang dalam pertempuran, perang adalah beban bagi keuangan negara dan orang-
orang akan selalu mati dalam perang. Jika dia kehilangan bahkan sekali saja, itu akan 
menjadi lebih buruk. Jika negara-negara lain membencinya, maka orang-orang mereka 
mungkin melakukan tindakan teroris dan ketertiban umum akan memburuk sebagai 
akibatnya, berpotensi mengambil barang-barang berharga Anda. Kelima: Sebaliknya, 
"negara yang tidak bisa membela diri". Bahkan jika dia tidak ingin berperang, jika suatu 
negara mengabaikan pertahanan nasionalnya, maka negara-negara lain akan 
mengeksploitasi kelemahan ini. Hasilnya akan sama dengan negara yang berperang. 
Apalagi untuk mengatakan di era kita saat ini, karena ada juga ancaman yang tidak terduga 
dari Real Demon Lord. 』 

Sambil menjelaskan ini, tangannya terbuka penuh dan kemudian dia membalikkan telapak 
tangannya yang terbuka kepada warga. 
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『Ini hanya perhitungan kasar, tetapi lima negara ini adalah negara yang buruk, bukan? 

Maka, negara yang baik harus menjadi kebalikan dari negara-negara jahat ini, bukankah 
Anda setuju? 』 

Souma memutar-mutar tangannya, bergantian di antara telapak tangan dan punggung 
tangan. 

『Tidak membuat warganya mati kelaparan, tidak ada warganya yang menggigil 

kedinginan, memiliki ketertiban umum yang baik, tidak menyerang negara lain tanpa 
pandang bulu, dan tidak gentar ketika diserang oleh negara lain atau terhadap ancaman 
dari Demon Lord Realm. Negara yang mandiri. Mungkin ini yang disebut 「negara yang 

baik 」, bentuk negara ini Inggris berusaha untuk menjadi. 』 

Kemudian, Souma melambaikan tangannya. Seolah-olah dia memerintahkan tentara untuk 
berbaris. 

Gerakan tangannya selama pidato ini kemudian ditiru dalam drama dan drama yang 
disesuaikan di masa depan. Untuk membuat perbandingan dengan Bumi, mungkin mirip 
dengan bagaimana orang, ketika meniru Michael Jackson, akan sering meniru pose topinya 
yang terkenal. 

『Masing-masing dari kelima aspek ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang seharusnya 

menjadi norma. Namun, sangat sulit untuk memiliki kelima aspek ini untuk hadir bersama, 
terutama karena dunia saat ini diliputi kekacauan. Meskipun kelima ini harus menjadi 
norma, sulit untuk mencapai apa yang seharusnya menjadi norma, era saat ini adalah era 
semacam itu. Untuk mencapainya, dibutuhkan suatu "kekuatan" beberapa kali lebih banyak 
daripada norma pada masa damai. "Kekuatan" luar biasa yang bahkan lebih kuat dari apa 
yang dibutuhkan untuk mendominasi benua ini. 』 

Kemudian Souma sekali lagi menghentikan kata-katanya dan menarik napas panjang. 

『...... Jadi dengan demikian, ada sesuatu yang saya ingin Anda, Warga, lakukan, dengan 

segala cara. 』 

Para penonton menahan napas lagi. Untuk mendapatkan "kekuatan" yang disebutkan 
Souma, ada sesuatu yang dia ingin mereka lakukan. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa 
itu adalah 『Kenaikan Pajak 』. Dengan pajak yang tinggi, maka pendapatan negara akan 

meningkat, sehingga pengeluaran militer juga bisa meningkat. Tergantung pada situasinya, 
ini mungkin bukan kesalahan, tetapi mata pencaharian warga akan menjadi lebih sulit. Hal 
berikutnya yang mereka pikirkan adalah 『Wajib Militer 』. Negara ini sudah memiliki 

prajurit karier [7] , tetapi mereka khawatir akan ada perekrutan paksa warga untuk dilatih 
sebagai tentara. 
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Ini adalah hasil dari pemikiran mereka bahwa kekuatan yang disebutkan Souma adalah 
"Kekuatan Militer". Namun, warga salah paham. "Kekuatan" tidak hanya berarti kekuatan 
militer saja. Souma kemudian berbicara. 

『Ini adalah dorongan belajar. 』[8] 

◇ ◇ ◇ 

「Ini adalah dorongan belajar. 」 

Di sebuah ruangan tertentu di Parnam Castle, 『Royal Voice Room 』, tempat bola Royal 

Voice Broadcast dipasang di tengah ruangan itu. Saya mengucapkan kata-kata itu kepada 
warga Kerajaan Friedonia. 

「Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Dua pria yang memegang pedang sedang 

bertarung. Dalam kebanyakan kasus, orang yang menang adalah orang dengan otot yang 
lebih kuat atau orang yang memiliki pedang yang lebih baik. Lalu, bagaimana jika dua 
orang dengan kekuatan dan pedang yang sama bertarung? Mungkin, hasilnya hanya akan 
tergantung pada keberuntungan? ...... Tidak. Orang yang "paling tahu" tentang pedang akan 
menang. Misalnya, bahkan jika kekuatan dan senjata yang digunakan sama, jika seorang 
koki dan pandai besi bertarung satu sama lain menggunakan pedang, maka mungkin 
pandai besi akan menang. Pandai besi itu terbiasa melihat pedang setiap hari, jadi dia 
akrab dengan panjang dan jangkauan pedang. 」 

Aku kemudian mengetukkan satu jari ke dahiku. 

「Jika Anda" tahu "lebih dari orang lain, maka ini bisa menjadi senjata. Seorang komandan 

hebat bisa menang 100 kali dalam 100 pertempuran karena dia mengerti apa itu perang, 
tahu kekuatan pasukannya sendiri, dan memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan 
lawan. Dengan demikian, dia benar-benar bisa menghindari mengobarkan pertempuran 
yang kalah dan hanya akan mengobarkan pertempuran yang bisa dia menangkan. Seorang 
komandan yang biasa-biasa saja akan kalah di saat kritis karena dia tidak mengerti perang 
dan bahkan tidak tahu kekuatan pasukannya sendiri serta kekuatan musuhnya. Jadi dia 
hanya bertempur tanpa berpikir dan mengulangi siklus kemenangan dan kekalahan yang 
bahkan tidak bisa dia perhatikan pada saat-saat kritis itu. 」 

Seperti yang dikatakan Sun Tzu, 「Jika kamu tahu musuhmu dan tahu dirimu sendiri, kamu 

tidak akan terancam dalam seratus pertempuran. 」[9] 

「Ini bukan cerita yang hanya terjadi di medan pertempuran. Bahkan jika mereka 

berhadapan dengan komoditas yang sama, pedagang pertama bisa mendapat untung 
sementara pedagang kedua tidak, hanya karena pedagang pertama tahu lebih banyak 
tentang bisnis. Bahkan ketika menggunakan bahan yang sama, karya pengrajin yang 
terampil bisa beberapa tingkat di atas karya pengrajin biasa, karena seniman tahu tentang 
sifat bahan dengan lebih baik. 」 
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「Meskipun Anda menanam tanaman yang sama, panen tanaman di ladang tetangga Anda 

tampaknya jauh lebih baik daripada panen di ladang Anda. Ini karena tetangga Anda, dari 
keluarga petani, tahu tentang metode yang tepat untuk menanam tanaman. Makanan yang 
dimasak oleh koki rasanya lebih lezat daripada yang Anda masak sendiri; karena seorang 
koki memiliki pengetahuan tentang karakteristik bahan dan keterampilan kuliner untuk 
mengolahnya dengan benar. 」 

「Seorang pemburu ulung kembali setiap kali berburu dengan mangsanya karena dia tahu 

letak tanah dan kebiasaan binatang. Di bidang hiburan, aktor hebat akan menanamkan 
emosi yang mendalam pada orang lain selama setiap pertunjukan, karena ia tahu seluk-
beluk hati orang dan bagaimana menggerakkan emosi mereka. Itu sama dengan Raja dan 
Para Bangsawan. Seorang Raja yang bisa disebut sebagai Penguasa Bijaksana memiliki 
pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana mengelola negara dengan benar tanpa 
menyebabkan oposisi dari warga kerajaan atau penduduk wilayah setempat. Untuk saya? 
...... Aku masih harus banyak belajar, dan karena itu aku terus berusaha untuk mendapatkan 
pengetahuan itu. 」 

Fukuzawa Yukichi mengatakan hal itu dalam 『Dorongan Belajar 』. Meskipun ada 

ungkapan: 『Langit tidak menciptakan satu orang di atas atau di bawah orang lain 』, pada 

kenyataannya, perbedaan itu muncul dari kekayaan dan posisi sosial seseorang. Tetapi ini 
hanya perbedaan apakah mereka telah mengubah cara belajar atau tidak. Yang tidak 
berpendidikan hanya bisa melakukan pekerjaan manual sehingga posisi sosial mereka 
akan rendah. Yang berpendidikan bisa melakukan pekerjaan yang sulit sehingga mereka 
menjadi menonjol ... Ini mungkin terdengar seperti argumen yang tidak rasional, tetapi jika 
Anda terus membaca buku, ada beberapa bagian yang bisa Anda setujui lebih atau kurang. 

「Proses untuk menjadikan diri Anda lebih luas disebut 『belajar 』. Belajar bersama 

orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih besar dari Anda. Jika Anda 
memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih besar dari yang lain, maka ajarkanlah. 
Orang yang meminta ilmu menghormati orang yang mengajar, dan orang yang mengajar, 
peduli dengan orang yang bertanya. Pelajari satu sama lain dengan cara ini dan itu akan 
mengantarkan pada kemampuan baru yang akan melebihi apa yang kita miliki saat ini. 
Dengan melakukan itu, apa pun bidang pekerjaannya, Anda dapat memiliki mata 
pencaharian yang jauh lebih makmur daripada apa yang Anda miliki saat ini, inilah yang 
saya yakini. 」 

Orang-orang yang meminta pengetahuan menghormati orang-orang yang mengajar, orang-
orang yang mengajar, peduli pada orang-orang yang meminta pengetahuan ...... Alasan 
mengapa kalimat ini dimasukkan ke dalam pidato adalah karena saya mempertimbangkan 
efek dari privilage. Sebagai pembuat kebijakan, perlu untuk mencegah sisi pengajaran 
untuk memiliki kelemahan satu sisi (tidak dibayar). Nah, untuk saat ini, bahkan jika saya 
menyebutkan ini kepada warga, mereka tidak akan mengerti, jadi saya tidak bermaksud 
menjelaskan ini secara rinci. Yah, setidaknya sekarang juga. 
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「Saya berencana untuk meningkatkan standar hidup setiap warga di negara ini. Dengan 

melakukan ini, maka "kekuatan" negara itu akan meningkat juga. Jika setiap orang menjadi 
makmur, maka hasil pajak secara alami juga akan meningkat. Jika hasil pajak meningkat, 
maka itu dapat digunakan sebagai dana untuk persenjataan militer atau untuk 
mempromosikan industri baru. Seluruh negara akan menjadi kuat dan makmur sebagai 
hasilnya. Untuk alasan itu, saya menantikan Anda, Warga, untuk belajar dengan segala cara 
yang diperlukan. Sebagai langkah pertama, saya harap Anda mulai dengan membaca dan 
menulis. Jika Anda dapat membaca dan menulis, maka Anda dapat berkomunikasi bahkan 
dengan orang yang tinggal jauh. Setelah itu, perhitungan. Jika Anda dapat menghitung, 
maka rentang pembelajaran akan menjadi sangat luas. 」 

Ketika saya mengatakan ini, Liscia yang menunggu di belakang saya, maju dan membuka 
sebuah kertas dengan kata 『文 belajar』Tertulis di atasnya. 

「Saya berharap setiap orang dewasa di negara ini dapat membaca, menulis, dan 

menghitung. Saat ini, di setiap kota di negara kita, lembaga pendidikan terpadu, yang 
disebut sekolah pelatihan akan didirikan. Sementara itu, di setiap kota, akan ada kelas yang 
disederhanakan. [10] Ini 『文 belajarTanda 』akan menjadi tanda sekolah dan kelas 

pelatihan berlisensi negara. Itu hanya akan mengajar anak-anak di siang hari, tetapi itu 
akan mendidik orang dewasa di malam hari. Jika Anda memiliki waktu luang dan kekuatan 
setelah seharian bekerja, maka saya berharap Anda datang dan belajar walau hanya 
sebentar. 」 

「Ngomong-ngomong, tempat yang memiliki ini 文 belajarMark hanya menawarkan 

pendidikan gratis dalam membaca, menulis, dan berhitung, jadi saya tidak mengutuk 
individu yang membuka sekolah swasta. Harap dicatat bahwa, bukan itu yang ada dalam 
pikiran saya. ...... Lalu, saya ingin memberi tahu orang-orang yang sudah tahu cara 
membaca, menulis, dan menghitung. Saya harap Anda tidak puas hanya dengan itu. Kami 
masih "tidak tahu apa-apa". 」 

Kali ini Roroa maju dan menunjukkan peta dunia ini. 

「Seperti yang Anda semua tahu, Realm Setan Lord muncul di bagian utara benua ini. 

Namun, kami tidak tahu apa-apa tentang Kerajaan Setan Lord ini. Seharusnya ada Demon 
Lord ...... atau begitulah kata mereka, tapi tidak ada yang bisa mengkonfirmasi 
penampilannya. Di tempat pertama, apa Realm Iblis Lord? Apakah monster di Realm 
Demon Lord berbeda dari yang keluar dari Dungeons? Atau tidak ada perbedaan sama 
sekali? Apa hubungan antara Raja Iblis, Ras Iblis dan Monster di Alam Raja Iblis? Apakah 
mereka bawahan? Atau bermusuhan? ...... Kami tidak tahu apa-apa. Akibatnya, ketika kami 
sebelumnya menyerang Demons, bahkan ketika tidak tahu apa-apa, kami hanya 
mengundang kekalahan yang serius. Mungkin jika kita mengerti perbedaan kekuatan 
antara kita dan mereka,」 

Aku membuat Liscia dan Roroa duduk, lalu aku melanjutkan pidatoku. 
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「Tidak hanya Kerajaan Setan saja, tetapi ada banyak hal lain yang tidak diketahui di dunia 

ini. Contoh yang bagus adalah sihir. Meskipun sangat akrab bagi kita, kita tidak tahu apa-
apa tentang sihir. Pertama, apa itu sihir? Mengapa semua orang bisa menggunakannya 
seperti itu sesuatu yang alami? Di duniaku, tidak ada sihir, jadi itu misteri bagiku. 
Bagaimana bisa api keluar dari ruang kosong? Apakah mana, atau sumber ajaib, benar-
benar ada? Lalu, apa IS mana? Apakah itu gas, cairan atau padatan? Bahkan Three Eyed 
Tribe, yang bisa melihat kuman dan mikroba yang sangat kecil sehingga ras lain tidak bisa 
melihat mereka, tidak bisa melihat apa pun yang bisa menjadi "mana". 」 

Saya kemudian memberikan lebih banyak kekuatan ke suara saya ketika saya berbicara. 

「Seperti ini, dunia ini penuh dengan misteri. Berhentilah berpikir bahwa misteri ini 

adalah sesuatu yang normal! Berhentilah percaya hanya karena legenda mengatakannya! 
Berhentilah ditipu oleh pendapat minoritas vokal! Berhentilah memaafkannya dengan 
mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan sehingga tidak ada manusia yang benar-
benar dapat mengerti! Berhentilah menyalahkan itu sebagai kesalahan Raja Setan! 
Temukan kebenaran dengan meragukan segalanya, meneliti segalanya, dan bertukar 
pendapat dengan orang lain! Hati yang mengejar kebenaran adalah bukti nyata bahwa kita 
adalah makhluk intelektual! 」 

Saya berhenti pada titik itu untuk mengatur napas, dan kemudian saya mengakhiri pidato 
saya. 

「Ini adalah kebijakan yang direncanakan untuk negara ini. Saya berterima kasih kepada 

Anda semua karena mendengarkan. 」 

◇ ◇ ◇ 

Siaran Suara Kerajaan selesai. Setelah mengkonfirmasi bahwa siaran telah dihentikan, saya 
duduk di lantai. 

「Ah ~ sangat lelah ...... 」(Souma) 「Kerja yang baik. Tidakkah Anda berpikir itu adalah 

kinerja yang luar biasa? 」(Liscia) 「Yup yup. Menyukai 'Raja yang pantas. Moi jatuh cinta 

lagi, Darlin '♪ 」(Roroa) 

Keduanya mungkin mengatakan ini, tetapi saya telah mencapai batas saya. Saya sudah 
terbiasa menjadi tuan rumah program tersebut, tetapi memberikan pidato besar dengan 
gaya Raja di depan warga masih membuat saya gugup. Jika ini adalah situasi darurat, maka 
saya tidak akan memiliki cara berpikir seperti ini. Namun, sekarang bukan situasi seperti 
itu. Mengenakan topeng kepribadian raja pada masa damai sangat melelahkan. 

「Ah, tolong ambilkan aku air. 」(Souma) 「Un . 」(Liscia) 「Aye aye, Pak. 」(Roroa) 
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Roroa membawa kembali nampan berisi kendi air dan gelas yang telah diletakkan di sudut 
ruangan. Saya menerima cangkir dan kemudian Liscia menuangkan air ke dalamnya. Aku 
meneguk cawan dalam satu tegukan dan akhirnya merasa santai. 

「Apakah metode ini akan menyampaikan pentingnya mempelajari cara membaca, 

menulis, dan menghitung kepada warga negara? 」(Liscia) 

Sambil masih memegang kendi air, Liscia mengajukan pertanyaan itu. 

「...... Kurasa tidak, tidak semudah itu. Belajar seperti biasa: sesuatu yang membosankan 

dan membosankan. Terutama untuk bagian fundamental. Jika saya hanya sedikit membuat 
mereka gelisah, maka itu tidak akan bertahan lama. 」(Souma) 「Jadi, ucapan itu tidak ada 

artinya? 」(Liscia) 「Saya hanya ingin membuat mereka mengerti ...... Yah, ada cara. 」

(Souma) 「Suatu cara? 」(Liscia) 「Metode untuk membuat belajar lebih menyenangkan 

dan lancar. 」(Souma) 

Lalu, ada ketukan di pintu. Setelah saya menjawab, 「Masuklah 」, Juna-san dan Aisha, 

yang membawa sebuah kotak besar karena suatu alasan, memasuki ruangan. 

「Saya telah tiba seperti yang diminta, Yang Mulia. 」(Juna) 「Saya telah membawa barang 

yang Anda minta, Yang Mulia. 」(Aisha) 

Aisha menempatkan kotak yang setinggi dia di lantai. Roroa memandangnya dengan rasa 
ingin tahu. 

「Nee , Ai-neesis, apa dengan kotak? Ini gila besar. 」(Roroa) 「Siapa yang tahu. Yang 

Mulia hanya mengatakan kepada saya untuk membawa ini ke sini ...... 」(Aisha) 

Keduanya berbalik untuk menatapku, jadi aku tersenyum pada mereka dengan berani. 

「Nah, ini adalah sesuatu untuk dinikmati nanti. 」(Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Lain kali dalam: Reformasi Program Pendidikan Produser Realis! Maskot baru! Dan debut 
Juna-oneesan! Juga, catatan kaki berat ... 

[1] Tia sebenarnyaJepangjembatan keledai adalah: 以後 15よ ろ し く 46(Semoga kita 

akur setelah ini). 以後(Igo) terdengar seperti 1-5 (i-go). よ(yo) し(shi) terdengar seperti 4 

(yo / shi) dan ろく(ro ku) terdengar seperti 6 ( roku). Siswa Jepang menghafal tanggal 

dengan mengubah tahun atau tanggal atau angka apa saja menjadi kalimat yang bermakna. 
Ini disebut goroawase . Misalnya: 1492 (tahun dimana Amerika ditemukan) dapat dihafal 
sebagai: iyo! kuni ga mieta! (diturunkan sebagai berikut: i (1) yo (4)! ku (9) ni (2) (ga 
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mieta)!), artinya: "Wow! Aku bisa melihat tanah!" atau i (1) yo (4)! ku (9) ni (2), Ini negara 
yang baik. 42.19 (panjang lintasan maraton dalam kilometer) dapat dibaca sebagai shi-ni-i-
ku ( 死 に 行 く), yang berarti "mati" [2] Frase guru bahasa Jepang stereotip: Harap ingat 

ini, ini akan muncul pada tes. [3]あ け ま し て お め で で と う ざ い ま す(atau明 け ま 

し て お お め で で で で Actually Actually) Sebenarnya berarti: selamat untuk fajar atau 

awal tahun. [4]地方 dapat berarti banyak hal, jadi saya hanya menirukan bagaimana 

Inggris dunia kita membagi geografi administratifnya. [5] Jika ada yang lupa, Fukoku 
kyōhei (富国強兵, "Perkaya negara, perkuat militer"), awalnya merupakan ungkapan dari 

karya sejarah Tiongkok kuno tentang periode Negara-negara Berperang, Zhan Guo Ce, 
adalah slogan nasional Jepang selama masa Periode Meiji [6] Idiom aslinya adalah:衣食 足 

り て 礼節 を 知 る. Orang miskin tidak mampu bersikap sopan, hanya ketika kebutuhan 

dasar untuk hidup terpenuhi orang dapat meluangkan upaya untuk bersikap sopan. Sebuah 
karung kosong tidak bisa berdiri tegak. Pria lapar adalah pria yang marah. [7] Prajurit karir 
atau tentara profesional, dibandingkan dengan prajurit wajib militer, mereka menjadikan 
"prajurit" sebagai pekerjaan penuh waktu mereka. Sebagian besar pasukan modern Bumi 
dikomposisikan oleh prajurit karier. [8] Awalnya: 学問 の す す め だ. Ini judul seri buku 

oleh Fukuzawa Yukichi (福澤諭吉, 10 Januari 1835 -- 3 Februari 1901, disederhanakan 福

沢諭吉 Jepang penulis, penulis, guru, penerjemah, pengusaha dan wartawan, aktivis hak-

hak awal Jepang sipil dan ideolog liberal ) yang menganjurkan bahwa prinsip-prinsip 
kesempatan yang sama dan belajar adalah kunci keagungan. [9]知彼 知己 ， 百戰不殆. 

Seni Perang, Bab III. [10] Kota adalah 都市. Kota adalah 町. Kota> Kota> Desa. Juga "kelas" 

sebenarnya: Juku, atau sekolah menjejalkan Jepang. 
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Vol. 4 - 2.2 
Arc Pencerahan Bab 2: Ayo Buat Program Pendidikan B 

Ini mungkin terdengar tiba-tiba, tetapi di kota tertentu di Prefektur Saitama tempat saya 
tinggal sebelumnya, ada karakter yuruchara atau maskot lokal lainnya [1] selain 『Musashi 

Boy-kun 』. Namanya adalah 『Zenpoko-kun 』. Itu adalah karakter maskot yang 

dirancang berdasarkan zenpoukouenfun atau tumulus berbentuk lubang kunci. [2] Ini 『

Zenpoko-kun 』penampilan hanyalah bahwa dari bukit pemakaman berbentuk lubang 

kunci dengan tangan dan kaki mencuat. Meskipun itu adalah karakter maskot (yuruchara), 
desainnya terlalu santai. [3] Nah, itu hanya seperti apa yang kampung halaman saya akan 
lakukan, setelah semua, mereka sudah menciptakan 『 Musashi Boy-kun 』ketika 

kampung halaman saya tidak memiliki koneksi dengan Benkei dan hanya karena dulu 
disebut Provinsi Musashi di masa lalu. Namun, ada alasan di balik desain yang santai ini. 

Di dalam kota, ada tumulus berbentuk lubang kunci, tetapi telah lama disebut 『Twin 

Mounds 』oleh penduduk setempat. Awalnya dianggap bukan sebagai tumulus berbentuk 

lubang kunci, tetapi dua tumuli kecil yang dibangun berdampingan. Untuk alasan ini, ketika 
gagasan "mari kita membuat karakter maskot untuk mempromosikan Twin Mounds ini", 
desain karakter maskot awalnya adalah anak laki-laki dan perempuan duo yang 
mengenakan pakaian dari periode Kofun [4] . Namun, ketika desain ini selesai, ada survei 
tanah yang dilakukan yang mengkonfirmasi bahwa Twin Mounds sebenarnya adalah 
tumulus berbentuk lubang kunci tunggal. 

Pembuatan karakter maskot sudah diputuskan. Anggaran juga sudah disahkan. Namun, 
Twin Mounds bukan dua tumuli, tetapi satu tumulus berbentuk lubang kunci. Untungnya, 
hanya desain maskot kembar yang telah selesai, dan belum mencapai tahap pembuatannya 
atau kostum itu sendiri atau barang dagangan telah dipesan. Karena itulah mereka segera 
mendesain ulang karakter maskot sebagai tumulus berbentuk lubang kunci. Karena cara 
berpikir kantor publik ini, itu mengakibatkan lahirnya tiba-tiba 『Zenpoko-kun 』. Namun, 

meskipun masalah anggaran dan pemesanan bahan telah diselesaikan, solusi sederhana 
yang tidak menarik ini sangat tidak menarik sehingga tidak begitu populer di kalangan 
warga. 

◇ ◇ ◇ 

Itu 『Zenpoko-kun 』itu sekarang sedang diproyeksikan ke Royal Broadcast Voice di 

Friedonia Kerajaan. Saat itu jam 4 sore pada Bulan 1 Hari 10, ketika Demam Tahun Baru 
mereda. Penonton, yang berkumpul karena Raja melakukan siaran lagi, terkejut melihat 
kemunculan makhluk hidup misterius ini (?). 

Tidak terpengaruh oleh kebingungan penonton, Zenpoko-kun di dalam proyeksi berbicara 
dengan keras. 
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『Halo semuanya  Namaku Zenpoko-kun poko. Setelah ini 「Bersama dengan Oneesan 」[5] 

akan mulai poko  』 

Setelah Zenpoko-kun selesai mengatakan ini, melodi santai mulai dimainkan. 

【『Lagu Zenpoko-kun 』Lirik: Komposisi Souma Kazuya: Juna Dohma 】 

Zen, zen, zenpokorin ♪ Zenpo-kokun ♪ Dia datang dari negara kuno, seorang anak yang 

bulat energik ♪ Dalam belajar dan bermain, energi penuh pergi ♪ Lihat, Ju  na Oneesan ♪ 

Zen, zen, zenpokorin ♪ Ze-n-po-ko-ku  n ♪ 

◇ ◇ ◇ 

「......... 」(Liscia) 

Berdiri di tempat yang tidak akan diambil oleh peralatan siaran, Liscia yang melihat 
pemandangan bersama saya, sedang menganga mulutnya lebar-lebar dan memiliki 
ekspresi heran di wajahnya. 

「...... Anda punya sesuatu untuk dikatakan? 」(Souma) 「Saya tidak tahu harus mulai dari 

mana ...... Tapi pertama-tama, apa itu? 」(Liscia) 「Zenpoko-kun. 」(Souma) 「Ya, saya 

sudah tahu itu. Karena Anda menamainya sendiri. 」(Liscia) 「Ini adalah efek praktis 

menggunakan saya 『Living Poltergeist 』. Saya meminta Pamyu Carol untuk memberikan 

suara. 」(Souma) 「Suara ...... Anda tidak bisa serius. Pamyu ada di dalam benda itu !? 」

(Liscia) 

Ya, itu yang sebenarnya. Karena tidak ada peralatan rekaman, kami tidak bisa melakukan 
dubbing, jadi tidak ada pilihan lain selain membuat suara datang dari Zenpoko-kun itu 
sendiri. Gerakannya adalah karena manipulasi skill saya karena Pamyu tidak terlalu berat, 
tetapi bagian dalamnya sepertinya lembab jadi dia melemparkan keluhan kepada saya. 

「Saya sebelumnya berpikir" Benda apa yang dibawa Aisha bersamanya ", tetapi berpikir 

bahwa di dalam adalah kostum boneka baru ...... 」(Liscia) Appearance Penampilan 

Musashi Boy-kun menjadi terkenal di antara para petualang, jadi aku tidak bisa 
membiarkannya muncul di Siaran Kerajaan. 」(Souma) 「Lalu, mengapa ...... Atau lebih 

tepatnya, program seperti apa ini sejak awal? 」(Liscia) 「Jenis apa? Ini adalah program 

pendidikan. 」(Souma) 「Program pendidikan? 」(Liscia) 「Ya, lihat. Bagian nyata akan 

dimulai. 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Setelah lagu santai berakhir, yang diproyeksikan selanjutnya adalah adegan panggung. Di 
atas panggung, ada 『alat peraga 』pohon, rumput, dan tunggul diatur untuk mewakili 

pembukaan di dalam hutan, di mana Zenpoko-kun sedang menulis sesuatu di tanah dengan 
kapur di tangannya. 
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『U  mm ...... 1 +1 adalah 2, 2 + 2 adalah 4 ...... U  mm, aritmatika sangat sulit.... 』(Zenpoko-

kun) 

Zenpoko-kun berkata sambil terlihat bermasalah. Kemudian, onee-san berambut biru, yang 
terlihat agak kekanak-kanakan dengan topi, kemeja dan celana pendek, kebetulan lewat. 
Oneesan berambut biru memperhatikan Zenpoko-kun dan kemudian membuat senyum 
lebar ketika dia mulai berbicara dengannya. 

『Apa yang salah Zenpoko-kun? Kenapa kamu terlihat sangat bermasalah? 』(Juna 

Oneesan) 

Zenpoko-kun mengangkat wajahnya dan kemudian berjalan dengan lambat menuju 
Oneesan. 

『Halo, Juna onee-san ♪ 』(Zenpoko-kun) 

Pada titik ini, orang dewasa di antara hadirin menyadari bahwa onee-san ini adalah yang 
terkenal 『TertinggiPrima BiduanitaLorelei』, Juna Dohma-dono. Sejak ketika penggemar 

berbicara tentang Juna, penampilannya dalam pakaian anggun dan mahal yang biasa 
memiliki kesan yang kuat, jadi mereka tidak memperhatikannya dalam pakaian 
kekanakannya saat ini. Cara bicaranya dan suasananya menjadi lebih jelas. Saat ini, Juna 
telah kehilangan kepribadian wanitanya yang lebih tua dan menawan, dan dia sekarang 
memperlihatkan kecantikan seorang gadis seusianya. 

Zenpoko-kun kemudian berkonsultasi dengan Juna onee-san. 

『Juna Oneesan. Saya bermasalah karena aritmatika sangat sulit. Bahkan ketika saya 

melihat buku itu, hanya ada garis-garis angka dan simbol, itu tidak menyenangkan sama 
sekali. 』(Zenpoko-kun) 

Banyak orang di antara penonton mengangguk pada pernyataan dari Zenpoko-kun ini. 
Beberapa hari sebelumnya, Raja Souma mendorong warga untuk belajar membaca, 
menulis, dan berhitung. Namun, 「Membaca dan menulis, saya bisa mengerti, tetapi 

mengapa kita harus belajar menghitung ketika kita bahkan bukan pedagang? 」

Perhitungan adalah sesuatu yang biasanya tidak terkait dengan kehidupan mereka, atau 
begitulah yang mereka pikirkan. 

Namun, Juna onee-san, mengedipkan mata pada Zenpoko-kun yang berbicara pendapat 
penonton. 

『Ara , aritmatika sebenarnya sangat menyenangkan, Anda tahu? 』(Juna Oneesan) 『Eh , 

apakah itu benar ? 』(Zenpoko-kun) 『Ya. 』(Juna Oneesan) 

Juna onee-san menyatakan ini pada Zenpoko-kun yang terlihat ragu. Lalu entah dari mana, 
melodi cerah yang ceria mulai diputar. Juna onee-san kemudian mulai bernyanyi bersama 
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dengan melodi ini. Lagu itu 『Aritmatika Menyenangkan 』[6] . Lagu dari 『Lagu Semua 

Orang 』[7] yang Souma ajarkan padanya. 

Lagu ini bahwa Bernyanyi Onii-san, Tanaka Seiji-san, yang terkenal dari 『Beautiful Sunday 

』[8] , memiliki bernyanyi. Lirik lagu tentang menambah dan mengurangi, perubahan 

ketika dikalikan dengan sepuluh, dan bahwa tidak peduli seberapa besar jumlahnya, itu 
akan hilang ketika dikalikan dengan 0 di beberapa acara dunia nyata lucu. Juna onee-san 
dan Zenpoko-kun bernyanyi dalam lingkaran, sosok menari mereka terlihat sangat 
menyenangkan. 

Setelah lagu selesai, Zenpoko-kun mengepakkan tangannya dengan gembira. 

『Saya merasa aritmatika menjadi sedikit lebih menyenangkan. Jika saya belajar, apakah 

itu akan menjadi lebih menyenangkan? 』(Zenpoko-kun) 『Tentu saja. Jika Anda belajar 

dengan benar, maka Anda dapat melakukan hal-hal yang lebih menakjubkan. 』(Juna 

Oneesan) 

Kemudian, Juna onee-san bernyanyi sekali lagi. Kali ini, lagu itu adalah lagu di mana nada 
dinyanyikan secara individual dengan jeda di antara mereka dan tidak seimbang. Meski 
begitu, itu tidak bisa disebut lagu sumbang. Melodi misterius: 

『Jika · Anda · terus · mo · Ving · untuk · bangsal · di · yang · dunia · dari · num · bers e ・ve 

・ry ・cir ・cle ・menari ・dalam ・the ・mu ・sic ...... 』(Juna Oneesan) 

◇ ◇ ◇ 

「...... Lagu yang sangat misterius. 」(Liscia) 

Liscia, yang menonton siaran itu, bergumam. 

「Apakah ini juga lagu dari dunia Souma? 」(Liscia) 「Bisa disebut itu, tetapi dunia ini 

dapat dikatakan memiliki lagu ini juga. 」(Souma) 「Apa maksudmu dengan itu ...... 」

(Liscia) 

Liscia menatapku dengan mata yang tidak setuju. Dia mungkin berpikir bahwa aku 
mengejeknya. 

「Hmm ...... Liscia, apakah Anda tahu cara menghitung permukaan lingkaran? 」(Souma) 「

Apakah Anda mengolok-olok saya? Seharusnya (jari-jari lingkaran) x (jari-jari lingkaran) x 
(rasio keliling lingkaran) 」(Liscia) 

Seperti yang diharapkan dari seorang Royalti yang telah menerima pendidikan yang layak, 
Liscia menjawabnya dengan lancar. Saya tidak tahu seberapa tinggi tingkat matematika di 
dunia ini, tetapi mungkin Liscia memiliki pengetahuan matematika yang lebih baik tentang 
matematika daripada saya, yang hanya seorang siswa Ilmu Sosial. Ngomong-ngomong, aku 
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akan kalah besar untuk Roroa. Gadis ini tampaknya menjadi ahli di sempoa, ke titik di 
mana ia bisa dengan santai melakukan aritmatika mental hingga 10 digit. 

「Ngomong-ngomong, berapa rasio lingkar lingkaran di dunia ini? 」(Souma) 「『3,14 』, 

meskipun saya tahu itu sebenarnya memiliki digit yang lebih lama setelah ini. 」(Liscia) 「

Aku lega mereka tidak hanya menyederhanakannya sebagai 『3 』. Apa yang dinyanyikan 

Juna-san saat ini, adalah menggunakan angka-angka rasio lingkar lingkaran yang telah 
diadaptasi menjadi skala musik. 1 adalah lakukan, 9 adalah re tinggi, 0 adalah jeda. 」

(Souma) 

Apa yang dinyanyikan Juna-san adalah 『Song of π 』dengan lirik ditambahkan ke 

dalamnya. Guru musik SMU saya lucu sekali, dan saya mendengar 『Song of π 』yang ia 

atur sendiri. Metode pengaturan ...... Atau lebih tepatnya, jeda di dalam ini 『Song of π 』

memberinya kesan yang kuat. Liscia tercengang karenanya. 

「Saya tidak pernah berpikir bahwa rasio keliling lingkaran bisa diubah menjadi lagu. 」

(Liscia) 「Ya. Saya pikir orang yang datang dengan ide ini luar biasa. 」(Souma) 「Dunia 

matematika adalah menarik. Mungkin saya juga harus bertujuan untuk menjadi ahli 
matematika. 」(Liscia) 「Hei-hei-hei ...... saya mohon, tolong bawa peran ratu saya dengan 

benar. 」(Souma) 「Fufu, hanya bercanda. 」(Liscia) 

Liscia tersenyum menggoda padaku, jadi aku dengan ringan memukul kepalanya sebagai 
balasan. 

✦✧✦✧✦ 

Catatan Penulis: Program pendidikan akan terus berjalan. Meskipun berjudul 「Bersama 

dengan Neesan 」, acara ini dimodelkan dari 「Bersenang-senang dengan Lagu 」. [9] 

Bahkan jika Anda tahu tentang Gorori [10] , Anda mungkin tahu karakter yang sama dari 「

A Lot of Friends 」seperti Hyorori [11] . Mekagamemekakame. [12] Ngomong-ngomong, 

saya juga ingin melakukannya dengan gaya Hotch Potch Station, [13] tetapi jika saya 
melakukan ini, maka poin utamanya adalah parodi lagu, jadi saya menyerah. Saya tidak 
ingin dihapus lagi. (Catatan Yukkuri: Beberapa Bulan kemudian, Syosetsu memang 
menghapus seluruh seri karena parodi lagu. Juga, aku menyerah mencari referensi di 
bawah ini ......) 

Kalau penulis berbicara tentang program pendidikan NHK, maka itu akan menjadi cerita 
yang panjang. Saya bisa menulis tentang bagaimana saya suka usia 「Sepuluh ・Ai ・Akses 

Prisma! 」[14] , atau jika saya bertanya tentang anime pendidikan NHK, daripada Nadia 

atau Sakura [15] , saya akan mengatakan Trilogi Televisi Tensai 「Dinosaur 」[16] , ene 

Gene 」[17] , dan 「Nano 」[ 18] , aku bisa membicarakan hal ini tanpa henti ...... Yup, jika 

aku menulis tentang hal-hal ini, maka cerita ini bisa dikatakan berbau busuk Ossan ...... aku 
masih memiliki kesadaran diri. 
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☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Jika Anda bertanya-tanya, ada lagu P di pentatonis atau di Skala Utama di Youtube. 

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Yuru-charaBerbeda dari karakter berkostum normal. 
Yuru chara haruslah "yuru", jadi mereka itu tolol, terlihat bodoh, atau konyol. [2] 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kofun. Tumulus adalah istilah arkeologi untuk merujuk 
pada gundukan bumi, terutama yang diletakkan di atas makam prasejarah; sebuah gerobak 
Gundukan penguburan. (E  N: Twin Mounds terus membuat saya berpikir tentang payudara 
lol. Di mana maskot oppai besar?)Jepang hanya memiliki Twin Mounds, Amerika memiliki 
Twin Peaks, Rusia memiliki Dual Ural. (setidaknya menurut Bagan Payudara Di Seluruh 
Dunia) [3] Awalnya: yuruchara dan yurusugiru. Tidak tahu bagaimana membuat permainan 
kata-kata dalam bahasa Inggris. [4] Periode Kofun (古墳 時代 Kofun jidai) adalah era dalam 

sejarah Jepang dari sekitar 250 hingga 538 AD. Ini mengikuti periode Yayoi. Kata kofun 
adalah bahasa Jepang untuk jenis gundukan pemakaman yang berasal dari era ini. Kofun dan 
periode Asuka berikutnya kadang-kadang disebut secara kolektif sebagai periode Yamato. 
Periode Kofun adalah era paling awal dari sejarah yang tercatat di Jepang. [5] Ini adalah 
spoof dari Okaasan to Issho(With Mother) program televisi anak-anak yang berjalan lama 
menyiarkan pagi hari kerja di Jepang di NHK, seperti halnya BBC's Watch with Mother, yang 
telah mengudara sejak 5 Oktober 1959. [6]た の し い さ ん す う
https:/www.youtube.com/watch?v=KGD7RBtY33E [7] Minna no Uta (み ん な の う た), 

secara harfiah Lagu Semua Orang (judul bahasa Inggris: Lagu untuk Semua Orang), adalah 
program TV dan radio NHK lima menit yang disiarkan beberapa kali sehari. Program ini 
dimulai pada 3 April 1961. Ini adalah salah satu program jangka panjang NHK. [8] Lagu 
yang sangat tua dari tahun 1976 ... Aku bahkan belum dilahirkan ....... 
https://www.youtube.com/watch?v=pfMbV_DP5mE [9]う た っ て あ そ ぼ(Utatte asobo). 

Sebuah segmen hari Sabtu dari と も だ ち い っ ぱ/ Tomodachi Ippai (A Lot of Friend), 

sebuah pertunjukan anak-anak yang ditayangkan di NHK dari April 1990 hingga Maret 
1995. [10] Ini adalah karakter berkostum dari つ く っ て あ そ ぼ(Tsukutte Asobo  Fun 

with Crafts). Segmen Rabu dari Tomodachi Ippai (A Lot of Friend). Bahkan setelah program 
induk selesai, Fun With Crafts berlanjut hingga 2012 [11] Ini adalah karakter dari segmen 
Fun with Nature dan Fun with Song. [12] Ini adalah putaran lidah ...... Tidak benar-benar 
mengerti ... [13] Stasiun Hotch Potch(ハ ッ チ ポ ッ チ ス ー ー シ ョ is) adalah acara anak-

anak NHK yang ditampilkan dari tahun 1995 hingga 2005. [14] Terkait dengansegmen ひ と 

り で で き る も ん天 ち ゃ ゃ ん ・ 恋 1994 1994 (1994). Masih dapat't menemukan apa 

sih Prism Access. [15] Anime apa ini? Nadia: Rahasia Air Biru? Cardcaptor Sakura? Wah, aku 
merasa tua sejak aku menonton ini ketika aku masih kanak-kanak ......(E  N: Sama.) [16]恐 竜 

惑星 Planet Dinosaurus. Anime NHK dari tahun 1993. [17] ene ー ン Di イ バ ー ene Gene 

Diver. Anime NHK dari tahun 1994. [18]救命 戦 Lif ナ ノ セ イ イ ーPrajurit Penyelamat 

Kehidupan: Nano Saver. Anime NHK dari tahun 1997. 
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Vol. 4 - 2.3 
Arc Pencerahan Bab 2: Ayo Buat Program Pendidikan C 

Catatan Penulis: Zenpoko-kun seperti gambar ini. Aku ingat ketika aku menulisnya, mainan 
yang mirip dengan yang aku miliki di masa lalu ...... Bentuknya berubah sesuai dengan 
emosinya, atau begitulah pengaturan karakter yang aku pikirkan. Namun, belum ada 
kesempatan untuk menunjukkannya. 

Kiri: Mode Zenpoko-kun Tsujou (Biasa), Kanan: Mode Zenpoko-kun Yaruki (Eager) 

✦✧✦✧✦ 

Drama pendek Zenpoko-kun dan Juna onee-san selesai dan siarannya memproyeksikan 
tempat lain. Kali ini bukan panggung, tapi tempat yang mirip dengan aula resepsi, di mana 
sepuluh anak usia 3 hingga 5 tahun bisa dilihat. Tidak ada keseragaman di antara mereka 
karena mereka bebas bergerak, duduk, berlari, atau berbohong. 

Ngomong-ngomong, anak-anak ini adalah anak-anak pekerja kastil yang dirawat di tempat 
penitipan anak di dalam kastil. Karena kita berbicara tentang membuat dan program 
pendidikan, maka harus ada penonton anak di dalamnya juga. Setelah menerima 
persetujuan orang tua mereka (ya, karena majikan mereka, Raja menanyakannya, mereka 
tidak bisa mengatakan tidak kepada saya ......), saya bisa membuat mereka muncul di 
program. Kemudian di antara anak-anak, ada seorang gadis remaja bercampur. 

Dia adalah mantan Putri Ducal Amidonia, Roroa. Sama seperti Juna, Roroa mengenakan 
pakaian kekanak-kanakan. Kemudian, dia memanggil dari tengah anak-anak. 

「Sekarang, semuanya . Mari kita panggil Singer Oneesan keluar . Siap ~ pergi! 」(Roroa) 

「「 「「Juna Oneesan‼ 」」 」」(Anak-anak) 

Teriak Roroa dan anak-anak mengikutinya. Kemudian, 

「Ha ~ i 」(Juna Oneesan) 

Sambil melambaikan tangannya, dia masuk. Juna-san berdiri di samping Roroa. 

「Sekarang, semuanya. Sudah waktunya untuk lagu ♪. 」(Juna Oneesan) 

Ketika dia mengatakan ini, dia mulai bertepuk tangan. 

◇ ◇ ◇ 

「Roroa !? Apa yang sedang dilakukan gadis itu !? 」(Liscia) 

Liscia melihat ke arahku, jadi aku mengangkat bahu. 
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「Ketika saya mengatakan kepada Roroa tentang membuat program pendidikan, dia 

berkata 『Kedengarannya menarik! Darlin ', aku juga ingin muncul ~ 』dan mengamuk. 

Saya tidak bisa menahannya, jadi sekarang dia berperan sebagai asisten Juna dan muncul di 
program. 」(Souma) 「Bisakah kamu memilih para pemain begitu saja !? 」(Liscia) 「...... 

Aku tidak bisa menang melawan seorang gadis, tuan tanah, dan investor yang menangis. 」

(Souma) 

Ini 『Bersama dengan Oneesan 』acara itu disponsori oleh perusahaan 『Perak Stag Toko 

』yang umum dipimpin oleh Sebas, sementara Roroa adalah presiden bayangannya. Saat 

ini, ia berinvestasi di berbagai bisnis dan penelitian di negara kami. Penelitian dan 
pengembangan untuk makanan, perawatan kesehatan, militer dan bidang-bidang lain yang 
terkait dengan kehidupan warga negara dijadikan prioritas kami. Oleh karena itu, 
perbendaharaan nasional selalu dalam keadaan nyaris tidak terapung. Meskipun, pada 
akhirnya peningkatan populasi akan meningkatkan hasil pajak dan menutupi pengeluaran, 
itu bukan sesuatu yang akan terjadi sekarang. 

『Karena pembentukan sekolah dan kelas pelatihan, anggarannya sudah tegang! Kami 

tidak memiliki kelonggaran untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam program 
pendidikan dengan efektivitas yang tidak jelas! Harap sedikit lebih menahan diri! 』

(Colbert) 

...... Apakah yang Menteri Keuangan Colbert katakan sambil menangis. Seperti yang 
diharapkan dari seseorang dengan peran "rem" di sebelah Hakuya, dia kaku dengan tali di 
dompet. Meskipun saya merasa lega bahwa ada orang yang dapat diandalkan menjaga 
dompet ...... Saya tidak punya pilihan lain, tetapi meminta perusahaan Roroa untuk 
membiayai pertunjukan. 

「Dunia adalah tempat yang sulit. 」(Liscia) 「Tentu saja. 」(Souma) 

...... Yah, mungkin Roroa sudah memperkirakan situasi ini sejak dia mendirikan 
perusahaannya. Sebenarnya, jika Roroa tidak membiayainya, maka pertunjukan ini tidak 
akan ada. Jika saya tidak menyerah pada sedikit keegoisan dari tunangan saya yang 
berbakat, maka saya akan dikenakan hukuman ilahi. Saya melihat kembali ke aula dan 
melihat Juna-san, Roroa, dan anak-anak bernyanyi 『Close Hands, Open 』[1] bersama-

sama. 

「「Tutup tanganmu, buka tanganmu ♪ Tepuk tanganmu, tutup tanganmu. ♪ 」」 

Sambil menatap Roroa, yang membuat gerakan tangan berlebihan, anak-anak menari 
untuk menirunya. Melihat anak-anak melompat-lompat dengan tangan dan kaki melayang-
layang membawa senyum ke wajah seseorang. Ketika hati saya dihangatkan oleh tindakan 
malaikat anak-anak, Liscia bertanya lagi kepada saya. 

「Saya tahu mengapa Anda ingin membuat program pendidikan, tetapi mengapa ada 

begitu banyak lagu? 」(Liscia) 「Lagu akan melekat di telinga seseorang dan juga mudah 
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untuk disebarkan. Anehnya kamu bisa mengingat lagu-lagu yang kamu dengar di masa 
kecilmu, kan? Itu akan tetap berada di dalam pikiran seseorang jauh lebih mudah daripada 
metode pengajaran reguler dan dapat disebarkan jauh lebih luas. 」(Souma) 

Sebagai contoh, dalam kasus saya, sebelum saya belajar tentang 「Irohanihoeto 」[2] , saya 

ingat lagu anak-anak, 「Irohamatsuri 」[3] . Kemudian, meskipun dapat dikatakan bahwa 

saya masih bingung dengan urutan 12 zodiak Cina, lagu 『Zodiac Merry Go Round 』[4] 

benar-benar membantu saya mengingat mereka. Melodi yang diingat cukup sulit untuk 
dilupakan. ...... Ini adalah indahnya lagu anak-anak. 

Liscia menjawab dengan kagum. 

「Begitu ... Kalau dipikir-pikir, rencana Souma memang luar biasa. 」(Liscia) 「Hm ...... Yah, 

karena tugasku adalah berpikir. 」(Souma) 「Seharusnya tidak sesederhana yang Anda 

katakan, karena ini adalah kebijakan yang mempertimbangkan warga negara. 」(Liscia) 

Liscia mengirimiku pandangan hormat ...... jadi aku mengalihkan pandanganku. 

「Hei, mengapa kamu memalingkan muka? 」(Liscia) 「Nah, Anda tahu, itu tidak 

sepenuhnya demi warga negara ...... Bisa dikatakan bahwa saya memiliki sedikit 
kepentingan diri dalam melakukan ini ...... 」(Souma) 「Self-bunga? 」(Liscia) 

Liscia menatap ke arahku dengan saksama ...... Tidak bisa apa-apa, mari kita akui. 

「Di akhir tahun ini, akan ada upacara penobatan bagi saya dan juga upacara pernikahan 

kami, kan? 」(Souma) 「S-sepertinya begitu. 」(Liscia) 

Ketika dia mendengar tentang pernikahan, pipi Liscia menjadi merah. Tindakan itu sangat 
menyentuh ...... Tapi mari kita lanjutkan pembicaraan untuk saat ini. 

「Jadi, pada upacara pernikahan itu, saya berencana untuk mengungkap perbedaan antara 

Ratu Permaisuri dan Permaisuri Kerajaan. 」(Souma) 

Royal Consort tidak bisa mewariskan hak suksesi takhta, karena itu awalnya posisi "Selir" 
dan lebih rendah dari posisi Ratu Consort. Untuk alasan ini, bahkan jika mereka 
diperlakukan sebagai "Ratu" yang sama, ada banyak kasus di mana upacara pernikahan 
untuk Royal Consort tidak dilakukan secara megah di depan umum. Untuk pihak Royal 
Consort, mereka mewaspadai Queen Consort, jadi ada kasus di mana Royal Consort 
menolak untuk hadir. Mereka mungkin takut upacara ini akan menjadi akar konflik di masa 
depan. Namun, saya ingin mengubah semua ini. 

「Bahkan jika Roroa mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan menjadi Permaisuri 

Kerajaan, jika kita mempertimbangkan Wilayah Amidonia, maka aku bermaksud 
membawanya sebagai Permaisuri Ratu Ketiga. Namun, dalam hal itu, hanya Juna-san yang 
tidak akan ikut upacara, kan? Jika memungkinkan, saya ingin mengadakan upacara 
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pernikahan dengan semua orang. 」(Souma) 「Itu benar ...... Saya juga berpikir itu akan 

lebih baik. 」(Liscia) 

Kata Liscia sambil menyilangkan tangannya. 

「Karena Aisha dan Juna-san telah menghadapi masa-masa sulit bersamaku, aku 

menganggap mereka sebagai rekan seperjuangan. Ah, bukan berarti aku mengabaikan 
Roroa. Soalnya, dia seperti imouto yang imut dan lucu. Namun ...... Aisha dan Juna-san 
spesial. Di samping Queen Consort atau Royal Consort, saya tidak bermaksud untuk 
memandang rendah mereka. 」(Liscia) 「Begitu ... Lalu, aku senang. 」(Souma) 

Saya senang bahwa Liscia sebagai Permaisuri Ratu Pertama berpikiran terbuka tentang 
kasus ini. Liscia dan yang lainnya ramah, jadi aku tidak terlalu khawatir, tapi ....... 
Mendengarnya langsung dari mulut Liscia benar-benar melegakan. Sungguh ...... Dia adalah 
seorang gadis yang terlalu baik untuk seseorang seperti aku. 

「Juna-san akan setuju untuk berpartisipasi dalam upacara pernikahan ...... Tapi, apakah 

ada hubungan antara ini dan siaran? 」(Liscia) 「Ya ....... Saat ini, masalah pertunanganku 

dengan Juna-san dirahasiakan, tetapi ketika tanggal upacara pernikahan semakin dekat, 
maka tidak perlu menyembunyikan itu lagi, kan? 」(Souma) 「Tentu saja. Karena upacara 

pernikahan akan disiarkan ke seluruh negara. 」(Liscia) 「Ya, itu sebabnya pengumuman 

pertunangan akan terjadi cepat atau lambat ...... Meski begitu, pada saat itu, mana yang akan 
mendapat reaksi paling sedikit dari warga? The 『Putri SongLorelei』 Juna-san atau 『

Penyanyi Oneesan 』Juna-san? ...... 」(Souma) 

Mataku berenang sambil mengatakan ini, jadi Liscia mencemoohku. 

「Mungkin, Anda merencanakan siaran ini karena alasan itu? 」(Liscia) 「Ya, tidak. Sejak 

awal, rencana itu sendiri adalah untuk mendidik warga. Tapi, aku bercampur ...... sedikit 
demi kepentingan dalam diriku ...... 」(Souma) 「Saya kagum. Bisakah Anda mengabaikan 

mata warga? 」(Liscia) 「Tidak, saya tidak bisa. Ini masalah yang cukup serius, mengerti !? 

」(Souma) 

Lagipula, saat ini, Juna-san telah menjadi idola nasional yang bahkan membuat petisi 
Majelis Nasional untuk 「Meningkatkan screentime-nya di Royal Voice Broadcast 」. Jika 

saya mengumumkan pertunangannya seperti ini, maka kerusuhan nyata mungkin terjadi. 
Karena itu, untuk mengurangi serangan balasan itu, aku berpikir untuk secara bertahap 
mengalihkan pekerjaan Juna-san dari 『Putri SongIdola 』 Menjadi 『Penyanyi Oneesan 』

mulai sekarang. Meskipun aku merasa menyesal tentang hal ini, ketika aku memberi tahu 
Juna-san, 

『Jika saya bisa bernyanyi di samping Yang Mulia, maka saya tidak peduli dengan posisi 

sosial saya. 』(Juna) 
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Dia berkata sambil tersenyum. Kemudian, ia segera menominasikan Putri Puteri Komari 
Koruda untuk mewarisi posisinya. Juna-san mungkin juga benar-benar bersemangat dalam 
kasus ini. 

――― lalu, ketika saya berbicara tentang ini, bagian bernyanyi anak-anak sudah berakhir. 

「Bagus, semuanya. Anda semua bernyanyi dengan sangat indah. 」(Juna Oneesan) 「

Semua orang menonton siarannya, dapatkah kau menyanyikannya dengan baik juga ~? 」

(Roroa) 

Juna-san dan Roroa meninggalkan beberapa kata perpisahan untuk menutup segmen 
program ini. 

「Bagaimana dengan program setelah ini? 」(Liscia) 

Liscia bertanya dengan berbisik. 

「Setelah ini ...... Waktu olahraga. 」(Souma) 「Olahraga? Karena hanya ada kenalan kita 

yang muncul di program, lalu ...... Aisha? 」(Liscia) 「...... Tidak. Untuk latihan, saya telah 

menyiapkan" bola gila ". Itu sebabnya saya memilih dia untuk peran itu. 」(Souma) 「

Screwball? 」(Liscia) 

Kemudian, Roroa memanggil. 

「Sekarang, semuanya. Selanjutnya adalah waktu latihan. Mari kita sebut "Latihan Oniisan" 

bersama . Siap  pergi! 」(Roroa) 

「「 「「Latihan Onii-sa ~ n‼ 」」 」」 

Mengikuti petunjuk Roroa, anak-anak memanggil dengan satu suara. Kemudian, 

「To-u! 」(MAN) 

Dari balkon di lantai dua, seorang pria melompat turun. Lelaki itu mendarat dengan rapi di 
depan anak-anak dan mengangkat salah satu ibu jarinya ke atas sambil menyeringai 
dengan gigi putih berkilau. Pria itu adalah pemuda dari ras manusia, dengan ketinggian 
sekitar 185 cm. Bahkan dengan mengenakan pakaian, dapat dilihat bahwa ia memiliki 
tubuh berotot yang tebal. Wajahnya benar-benar dapat dilihat sebagai kelas ikemen, tetapi 
alisnya yang tebal ke atas, mata yang bersinar, dan gigi putih yang berkilau, masing-masing 
fitur-nya anehnya "kuat". Pemuda itu meletakkan tangannya di pinggangnya, menoleh ke 
anak-anak, dan berkata. 

「Anak-anak, terima kasih sudah menunggu! Sekarang, mari kita gerakkan tubuh kita 

bersama! 」(MAN) 
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Pemuda itu memberikan pidato energik sambil menunjukkan senyum energik. Saat melihat 
pemuda yang energetik, Liscia membuka mulutnya lebar-lebar dan bergumam. 

「...... Siapa itu? 」(Liscia) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bayangkan saja Latihan Oniisan sebagai pria dari Kota Malas. Itu untuk bulan ini. Saya tidak 
tahu kapan Larvyde akan kembali ...... Jadi saya pikir saya akan menerjemahkan bab yang 
ditugaskan saya terlebih dahulu ...... Saat ini Genjitsugi Yuusha dianggap hanya sebagai 
proyek sampingan saya ... Tapi saya mungkin mengangkatnya menjadi proyek utama dalam 
kasus ini. 

[1] Lagu Anak-anak Jepanghttps://www.youtube.com/watch?v=qGA84ockV8M [2] Puisi 
Heian yang berisi setiap suku kata Jepang kuno. いろはにほへと| ちりぬるを| わかよたれ

そ| つねならむ| うゐのおくやま| けふこえて| あさきゆめみし| ゑひも biarkan-cek す. 

Iro ha nihoheto | Chirinuru wo | Wa ka yo tare jadi | Tsune naramu | Uwi no okuyama | Kefu 
koete | Asaki yume mishi | Wehi mo sesu Itu sama dengan Puisi Hanacaraka Jawa, Sutra 
Shiva dari bahasa Sansekerta, dan Seribu Karakter Klasik dari Cina. Atau hanya Lagu 
Alfabet Bahasa Inggris yang membosankan ... [3] Lagu Minna de 
Utahttps://www.youtube.com/watch?v=kgPyhTrLRkU Ini mengajarkan puisi Iroha dalam 
bentuk lagu dan cukup menarik, juga ... [4] Lagu Minna de 
Utahttps://www.youtube.com/watch?v=5vz5yEpWfIU Ini mengajarkan urutan 12 Zodiak 
Cina. 
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Vol. 4 - 2.3.1 - Intermission 
Arc Pencerahan Bab 2: Ayo Buat Program Pendidikan ・Reminiscence 

――― 1546 Era Benua, Sepertiga Bulan Terakhir 12 

Pada hari yang jauh lebih dingin itu, saya adalah ...... 

「Karena itu, metode produksi biji-bijian di Provinsi Juniro kami diubah dan swasembada 

pangan kami sangat meningkat. Karena jaringan distribusi yang didirikan oleh Yang Mulia, 
provinsi kami lebih makmur dari sebelumnya ...... 」(Moltov) 「Y-ya, saya mengerti ....... 」

(Souma) 

...... berdiri di samping pria setengah baya yang tampan itu berbicara tanpa henti sambil 
memasang senyum paksa. Nama pria paruh baya adalah Moltov Juniro: salah satu dari 
sepuluh bangsawan berpengaruh di negara ini, kepala Rumah Juniro. [1] 

Pada saat itu, saya diundang ke perjamuan bangsawan berpengaruh hampir setiap hari. 
Karena di antara para bangsawan di negara ini, ada kebiasaan di mana mereka akan 
mengadakan jamuan dari sepertiga kedua hingga sepertiga terakhir dari Bulan ke-12 dan 
mengundang teman-teman mereka untuk berterima kasih kepada mereka atas 
persekutuan mereka untuk tahun ini dan berharap bahwa persekutuan mereka akan tidak 
berubah untuk tahun berikutnya juga. Dengan kata lain, "Pesta Akhir Tahun". Kemudian, 
"jumlah" dan "peringkat" para tamu yang mereka undang akan menjadi barometer untuk 
pengaruh bangsawan yang mengadakan perjamuan. 

Karena itu, para bangsawan mengundang sebanyak mungkin orang dan "peringkat" orang 
sebanyak mungkin. Lalu, siapa orang dengan peringkat tertinggi di negara ini ....... 
jawabannya tidak lain adalah aku: Raja. Tentu saja, bahkan jika mereka ingin mengundang 
saya, para bangsawan yang setengah hati, tanpa hubungan dekat dengan keluarga kerajaan, 
tidak bisa begitu saja mengundang Raja. Secara pribadi, saya tidak pandai pesta semacam 
ini. Biasanya, bahkan jika saya menerima undangan, saya akan menolaknya dengan alasan 
sibuk. 

Jadi orang-orang yang perjamuannya aku tidak bisa menolak untuk berpartisipasi adalah 
para bangsawan di atas yang setengah matang. Meskipun mereka tidak mencapai level 
Excel, mereka masih bangsawan yang berpengaruh. Sulit untuk menolak undangan para 
bangsawan ini. Adalah tugas atasan untuk membina persahabatan yang bersahabat dengan 
bawahannya. Meskipun, biasanya saya akan menolak ini dengan beberapa jenis dalih, 
bahkan Hakuya kata, 「Silakan berpartisipasi dalam Yea Akhir Banquet. 」, Jadi sulit 

bagiku untuk menolak. Karena alasan itu, selama beberapa hari terakhir, aku telah pergi ke 
perjamuan bangsawan berpengaruh hari demi hari. 

Sambil berganti pakaian untuk pesta, yang memiliki semangat juang yang lebih tinggi dari 
biasanya (pakaian yang benar-benar terlihat mulia, bahkan lengan bajunya berenda), saya 
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mengeluh 「Betapa tidak menyenangkannya 」, 「Saya tidak ingin pergi 」, 「Betapa 

menyusahkan 」. Jadi Liscia, yang membantu saya berganti pakaian, mencaci saya, 

『Ini juga pekerjaan seorang Raja. Karena kami juga akan menjadi tunangan, jaga 

keberanian Anda. 』(Liscia) 

Untuk jamuan makan, Liscia dan yang lainnya juga berpartisipasi sebagai calon Ratu 
Permaisuri saya. Meski begitu, situasi Liscia dan yang lainnya masih lebih baik. Tidak 
termasuk Juna-san, yang pertunangannya belum diumumkan, kelompok tunangan berputar 
di antara ketiganya untuk orang yang ingin menemaniku ke perjamuan sebagai partnerku. 
Sementara itu, saya harus berpartisipasi dalam setiap jamuan. Kalau saja aku bisa 
menyerahkan boneka untuk tugas ini ...... 

「Begitulah keadaan di provinsi kami, itu sangat menguntungkan ...... 」(Moltov) 「......... 」

(Souma) 

Jika saya ditanya tentang poin mana yang saya tidak suka tentang jamuan makan, maka itu 
akan menjadi kebutuhan untuk mendengarkan tanpa henti obrolan panjang dari 
bangsawan tuan rumah atas nama yang disebut "keramahan". Bahkan ketika makanan 
yang indah itu berjejer di atas meja, tidak ada waktu bagiku untuk makan atau minum. 
Selanjutnya, setiap bangsawan berbicara tentang hal yang sama. Pertama, membual 
tentang pengelolaan wilayah mereka. Ini sebagian besar karena kebijakan penilaian saya 
untuk para bangsawan, termasuk situasi keuangan wilayah itu. Sebagian besar bangsawan 
akan menekankan bahwa tidak ada masalah dalam mengelola wilayah mereka, sementara 
para bangsawan yang cerdik akan mengambil kesempatan ini untuk menekankan dalam 
semua cara bahwa pengelolaan wilayah mereka luar biasa. 

Karena auditor yang dikirim ke wilayah mereka untuk penilaian juga akan memasukkan 
opini dari populasi dan poin-poin lain, tidak peduli berapa banyak mereka naik banding ke 
saya di jamuan makan, tidak akan ada artinya baginya. Meski begitu, ada orang yang 
berpikir, jika ada kesempatan, tangkaplah, sekalipun efeknya hanya sedikit. Dengan 
percaya bahwa itu akan menyenangkan Raja, mereka membuat penghidupan penduduk 
menjadi lebih mudah, yang mungkin merupakan hal yang baik di dalamnya. Namun, jika 
saya perlu mendengarkan cerita yang sama setiap kali saya menghadiri jamuan, seperti 
yang diharapkan, saya hanya muak dengan itu. 

「Yang Mulia, saya akan membawa sesuatu untuk Anda minum. 」(Aisha) 

Rekan saya untuk hari ini, Aisha, mengatakan ini dengan suara rendah. Dia mengenakan 
gaun merah cerah, mirip dengan apa yang dia kenakan ketika kami menjadi tuan rumah 
program musik di Amidonia. Dia mungkin melakukan ini karena khawatir, menduga aku 
lelah. "Ya silahkan. Tenggorokan saya haus, "kataku, dan Aisha diam-diam pergi. 

「...... Ngomong-ngomong, Yang Mulia. 」(Moltov) 
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Saat Aisha berpisah dari sisiku, suasana Moltov, yang telah berbicara dengan santai, 
berubah. Seolah-olah seekor ular yang telah menemukan mangsanya, matanya menyala-
nyala. Pada saat itu, saya ingat, 「Ah ...... 」. Pola ini, saya sudah mengalaminya beberapa 

kali. Momen ketika Calon Permaisuri Ratu pindah dari Raja, itu adalah Waktu Perdana 
mereka. 

「Bisakah kita mengubah tempat sedikit? 」(Moltov) 「...... Tapi Aisha belum kembali. 」

(Souma) 「Tidak akan terlalu lama. Kami akan segera kembali. 」(Moltov) 

Sambil mengatakan ini, Moltov mengambil tangan saya dan dengan setengah paksa 
membimbing saya pergi. Ah ...... Aku tidak ragu bahwa itu adalah pola itu. Bagi mereka, itu 
mungkin Prime Time, tapi bagiku itu adalah Bed of Thorns Time ...... Sementara aku 
memikirkan ini, seperti yang kupikirkan, di tempat kami pindah, seorang gadis menunggu 
di sana. Usianya sekitar 16 tahun. Sekilas, dia memancarkan aura seorang wanita 
bangsawan yang terpencil, seorang gadis cantik yang manis. 

「Biarkan saya memperkenalkannya kepada Anda, Yang Mulia. Dia adalah putri saya Siena. 

」(Moltov) 「Senang bertemu Anda, Yang Mulia Souma. Nama saya Siena Juniro. 」(Siena) 

Sambil mengatakan ini, Siena mengangkat ujung roknya dan membungkuk ...... Seperti yang 
kuharapkan. Bagi mereka, ini mungkin Prime Time, waktu untuk memperkenalkan kerabat 
perempuan mereka kepada saya. Di setiap zaman, para bangsawan sangat ingin menjadi 
kerabat Keluarga Kerajaan. Jika mereka menjadi Ratu, maka Rumah itu akan mencapai 
kedamaian dan, tergantung pada situasinya, mereka bahkan mungkin akan memiliki ahli 
waris. Selain itu, tunangan saya hanya berjumlah tiga (Juna-san belum diumumkan secara 
resmi, belum). Jumlah ini, tidak termasuk kasus unik Raja Albert sebelumnya (ia menikah 
dengan keluarga Ratu), terlalu sedikit untuk seorang Raja. Karena itu, setiap bangsawan 
dengan panik berusaha mempromosikan saudara perempuan mereka kepada saya. 

Terutama, dalam kasus saya, di mana saya tidak hanya menganeksasi semua Amidonia 
hanya dalam waktu setengah tahun sejak saya naik takhta, tetapi saya juga sering 
melakukan banyak kegiatan mencolok, memberi mereka harapan besar. Sejumlah besar 
proposal pernikahan datang bergelombang di Istana Kerajaan, tetapi Chamberlain Marx 
tampaknya mampu menangani mereka meskipun itu merupakan upaya yang melelahkan. 
「Karena akan sangat menyedihkan untuk menolak mereka, bisakah Anda bertemu dengan 

beberapa dari mereka? 」, Kata Marx, yang menatapku dengan mata memohon, tetapi 

karena itu menyusahkan, aku mengabaikannya. Meskipun ...... karena itu, aku terkena 
pendekatan intens dari para bangsawan seperti barusan ...... 

Seperti yang diharapkan, ketika calon tunanganku ada di sampingku, mereka tidak bisa 
menyebutkannya, tetapi bahkan jika Liscia atau Roroa datang bersamaku, para bangsawan 
pasti akan menemukan kesempatan dan menciptakan kesempatan seperti ini. Apa yang 
aku rasakan terhadap keterampilan bangsawan telah lama berlalu dengan jijik dan menjadi 
kekaguman. 
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「Senang bertemu denganmu, Siena-dono. Saya Souma Kazuya. 」(Souma) 「Kemegahan 

Yang Mulia banyak dibicarakan. Saya telah mendengar bahwa Yang Mulia adalah penguasa 
yang baik hati yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian, tetapi ketika saya bertemu 
muka dengan Anda seperti ini, saya merasa lega bahwa Yang Mulia juga baik. 」(Siena) 「

Rumornya tidak hanya memiliki ekor dan sirip [2] , tetapi juga tangan dan kaki yang 
tumbuh. 」(Souma) 「Araara , itu sepertinya benar-benar imut. 」(Siena) 

Siena dengan tenang tersenyum. Sungguh gadis tipe murni. Dalam situasi seperti ini, 
tipenya adalah yang paling sulit untuk ditangani. Jika pihak lain adalah seseorang dengan 
keserakahan yang terlihat untuk uang dan status sosial, maka saya tidak akan merasa 
buruk karena mengabaikan mereka, tetapi orang murni yang memancarkan niat baik 
seperti dia sulit untuk ditolak. Sulit untuk melihat apakah gadis itu sadar bahwa ini adalah 
wawancara pernikahan. Nah, mengesampingkan apakah gadis itu memiliki pemikiran 
seperti itu atau tidak, orang tuanya pasti bertujuan untuk "itu". Moltov membuat Siena 
menjauh sedikit dan kemudian berbicara padaku. 

「Apa pendapat Anda tentang Siena kami, Yang Mulia? 」(Moltov) 「...... Dia tampaknya 

menjadi gadis yang murni dan cantik. 」(Souma) 「Begitukah ! Lalu, jika Yang Mulia suka, 

」(Moltov) 「Tidak. Bagaimanapun , saya sudah memiliki tiga tunangan .... (Meskipun itu 

lebih akurat, empat) 」(Souma) 「Apa yang harus dikatakan, Yang Mulia. Yang Mulia masih 

muda, hanya tiga Ratu seharusnya tidak cukup. Bahkan untuk pengabadian keturunan, 
jumlah Ratu harus ditingkatkan. Jika Anda merasa berkewajiban untuk Putri Liscia, maka 
saya tidak akan keberatan bahkan jika Siena menjadi Permaisuri ...... 」(Moltov) 

Moltov terus menghujani saya dengan kata-kata seperti senapan mesin. Ah, ya ampun, 
benar-benar merepotkan ...... Aisha, tolong segera kembali, tolong temukan aku. Sama 
seperti saya sedang memikirkan pikiran seperti itu. 

「Haahahaha! 」(Ivan) 

Tiba-tiba dari aula, ada tawa penuh gairah yang pengap. 

「Ivan !? Bodoh itu! 」[3] (Moltov) 

Aku melihat ke sisi dan wajah tenang putri yang direkomendasikan Moltov kepadaku 
belum lama ini, tiba-tiba berubah menjadi ekspresi masam seakan tulang kecil telah 
bersarang di tenggorokannya ketika dia menatap balkon seperti atrium. ruang perjamuan. 
Aku mengikuti tatapannya dan ada orang bodoh ........ eh, lebih tepatnya, seseorang berdiri 
di pegangan balkon. 

Pria berusia 20-an tahun. Sosoknya yang tinggi kokoh dan berotot. Dia memiliki alis yang 
tebal, mata yang bersinar, gigi putih yang berkilau, dan wajah "kuat" yang misterius. 
Seorang pria muda yang pengap, yang begitu Anda melihatnya, Anda tidak bisa 
melupakannya dari pikiran Anda. Pria muda itu berteriak 「Tou! 」Dan melompat dari 

balkon. Pada saat itu, 
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Baaaang‼ 

Di belakang pemuda itu, ada ledakan besar. Api menyala. Dari interiorm terdengar suara 
ledakan. Sejenak, aku panik, bertanya-tanya apakah ini tindakan teroris atau tidak, tetapi 
tamu-tamu di sekitarnya karena suatu alasan hanya tersenyum kecut. Eh apa? Situasi apa 
ini? 

「Yang Mulia! 」(Aisha) 

Aisha akhirnya menemukanku dan berlari ke arahku. 

「Yang Mulia, itu mungkin serangan! Tolong di belakangku! 」(Aisha) 「Tunggu, ada yang 

aneh ...... 」(Souma) 「Aneh? 」(Aisha) 

Saya melihat sekeliling saya dan tidak ada orang yang panik. Sebagian besar dari mereka 
hanya membuat senyum masam atau mencibir sambil menatap pemuda itu. Ketika saya 
melihat kedua kali, ledakan di belakang pemuda itu sudah menghilang dan meskipun ada 
api sebesar itu, tidak ada jejak bekas luka bakar. 

「Araara , ini onii-sama ...... 」(Siena) 

Aku melihat kembali pada Siena yang membuat senyum bermasalah. 

「Onii-sama? 」(Souma) 「Ya, Yang Mulia. Orang di sana adalah onii-sama saya, Ivan 

Juniro 」(Siena) 「Umm ...... Saya pikir saya melihat ledakan di sana. 」(Souma) 「Itu 

adalah kemampuan onii-sama. Penampilan dan suaranya sangat mencolok, tapi itu seperti 
hantu, tidak memiliki kekuatan sama sekali. Fufu, dia keren, bukan? 」(Siena) 「A-aku 

mengerti ...... 」(Souma) 

Dia menyelesaikan kata-katanya dengan mengatakan bahwa dia keren ........ Gadis ini, dalam 
beberapa hal, dia mungkin manusia yang hebat. Tapi saya tahu, orang-orang yang diundang 
ke tempat ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Juniro House. 
Tentu saja, mereka seharusnya tahu tentang anak aneh ini. Itu sebabnya bahkan ketika 
ledakan terjadi, mereka hanya tersenyum masam. Kemudian, Moltov berteriak dengan 
marah. 

「Ivan! Anda bodoh, bagaimana mungkin Anda menjadi tidak sopan di depan Yang Mulia! 

」(Moltov) 「Diam, AyahOyaji! 」(Ivan) 

Ivan membuat pose dan kali ini ada kilat di belakangnya. 

「Meskipun Siena murni, untuk merekomendasikannya sebagai pasangan menikah untuk 

rencanamu sendiri, sungguh pria tua yang foxy! Bahkan jika Surga memaafkanmu, saudara 
ini tidak akan! 」(Ivan) 
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Saat dia mengatakan ini, mata Ivan terbakar. Secara harfiah, mata menyemburkan api ...... 
Apa ini. Itu menjadi sedikit menghibur. Namun, Moltov sangat marah. 

「Menikah dengan seorang raja adalah kehormatan terbesar bagi seorang wanita yang 

lahir di rumah bangsawan! Apa yang salah dengan seorang ayah yang menginginkan 
kebahagiaan putrinya !? 」(Moltov) 「Orang yang akan menentukan kebahagiaan Siena 

adalah Siena sendiri! Itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Ayah sendiri! 」(Ivan) 

「Kamu, diam! Sama seperti kemampuan Anda, penampilan Anda tidak berguna! 」

(Moltov) 「Bukankah Pak Tua juga memiliki kemampuan yang sama ?! Ini adalah 

keturunan! 」(Ivan) 

Keduanya bentrok tatapan mereka dan percikan terbang keluar, di antara mereka, awan 
gelap mulai berkumpul dan kilat bergemuruh ke kanan menuju pusat. Ini bukan kiasan 
puitis, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Meski begitu, kerusakannya nol. Menonton 
ini sangat menarik. Saya bertanya pada Siena, siapa di samping saya. 

「Umm ...... Bukankah kita harus menghentikan mereka? 」(Souma) 「Ini selalu terjadi  

senyum  ッ」(Siena) 「Ah, aku mengerti ...... 」(Souma) 

Selama waktu itu, keduanya secara bertahap memanas. 

「Hari ini pastinya, aku akan mengalahkan karaktermu menjadi sempurna! 」(Moltov) 「

Ayo, Pak Tua! 」(Ivan) 「Choaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-! 」(Moltov) 「

Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-! 」(Ivan) 

Zudadadadadadadadadadadadadadada‼ 

Keduanya saling mendekati, banyak lengan dan kaki muncul, dan pertukaran pukulan, 
tendangan, dan penjaga terjadi. Rasanya seperti melihat versi live action Dragon Ball Z, dan 
itu membuat saya menjadi bersemangat. Bagus, begitu saja, pukul dia lagi! Saya melihat 
mereka dengan semangat tinggi untuk sementara waktu, tetapi, 

Arms Lengan dan kaki itu sebagian besar adalah hantu. Yang asli sebenarnya hanya saling 
pukul dan hilang [4] . 」(Aisha) 「...... 」(Souma) 

Sebagai seorang pejuang, Aisha yang memiliki visi kinetik, melihat semuanya dalam 
pertarungan dan kemudian angkat bicara. Ketika saya mendengar kata-katanya, saya 
sedikit menenangkan diri. 

◇ ◇ ◇ 

Kemudian setelah lima menit, pada saat yang sama, Moltov dan Ivan jatuh tertelungkup di 
tempat. 
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「Kugh ...... Tidak buruk, Pak Tua. 」(Ivan) 「Huh. Aku masih belum cukup lemah untuk 

dikalahkan oleh orang bodoh sepertimu. 」(Moltov) 

Yah, mereka mungkin terlihat kelelahan seperti itu, tetapi mereka hanya sedikit memukul 
dan merindukan satu sama lain, sehingga untuk membuat adegan yang mirip dengan 『

sesama saingan berbicara setelah bertukar tinju 』tindakan sedikit mengganggu saya ...... 

Yah, apa pun . Bagaimanapun, aku berjalan menuju Moltov yang runtuh. 

「Moltov. 」(Souma) 「I -ini, Yang Mulia! Untuk menunjukkan sesuatu yang tidak sedap 

dipandang, terimalah pengampunan saya! 」(Moltov) 「Saya tidak keberatan. Itu adalah 

hiburan yang luar biasa. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan 
denganmu ...... 」(Souma) 「A -apa yang akan terjadi? 」(Moltov) 「Daripada putrimu, 

bisakah kamu meminjamkan Ivan padaku? 」(Souma) 「「...... Eh? 」」(Moltov) (Ivan) 

Baik Moltov dan Ivan mengedipkan mata karena terkejut. 

◇ ◇ ◇ 

「...... Dan, dengan pertemuan semacam itu, Ivan Juniro menjadi 『Latihan Onii-san 』. 」

(Souma) 「Jadi Anda memilih orang aneh lain ...... 」(Liscia) 

Liscia memutar matanya ke arahku. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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The 『Latihan Onii-san 』, Ivan Juniro mengangkat jempolnya pada anak-anak sambil 

tertawa dan menunjukkan gigi putih berkilau nya. Itu adalah senyum penuh gairah panas 
pengap. 

「Pikiran yang sehat berada dalam tubuh yang sehat [1] . Sekarang anak-anak! Untuk 

menjadi orang dewasa yang lebih kuat, lebih baik, dan lebih kuat, mari kita latih tubuh 
Anda bersama saya! 」(Ivan) 

Anak-anak membuat reaksi beragam terhadap pernyataan Ivan. Satu anak menemukan itu 
lucu dan antusias, anak lain dikuasai oleh suasananya dan menangis sebagai hasilnya, dan 
satu anak lagi menempel pada Juna-san sambil gemetar ...... Tapi bagi sebagian besar anak-
anak, pikiran muda mereka tidak bisa bisa memahami orang yang muncul di depan mereka 
dan memandangnya dengan ekspresi tercengang. Liscia bertanya padaku dengan cemas. 

「Souma, apakah Anda yakin tentang ini? 」(Liscia) 「Hmm ...... Mungkin dia agak kaku? 

Mungkin itu Ivan gugup? 」(Souma) 「Apa yang akan kamu lakukan? Ini waktu latihan, 

kan? Tidakkah akan sulit dengan situasi ini? 」(Liscia) 

Yah, tentu saja dalam situasi ini anak-anak tidak akan bisa berolahraga. Bahkan di bagian 
latihan program asli, akan ada anak-anak yang bergerak cukup bebas, berlarian, berguling-
guling di tanah, atau menyerang Onii-san ...... Tapi, 

「Saya pikir itu akan baik-baik saja. Karena saya punya sedikit trik di tangan. 」(Souma) 「

Trik? 」(Liscia) 

Kemudian, 

『Fufufu ...... Kukkukku ...... Ahahahaha‼ 』[2] (???) 

Terdengar tawa tiga tingkat yang bergema di aula. 

「Siapa disana !? 」(Ivan) 

Ivan melihat sekelilingnya. Kemudian, anak-anak menunjuk, 「Ada- 」, 「Di sana! 」. Di 

balkon lantai dua tempat Ivan berdiri sebelumnya, ada sesosok bayangan. 

『Untuk membuat anak-anak menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih kuat? Sungguh 

konyol! Organisasi jahat kami yang bertujuan untuk menaklukkan dunia, Dark Society, 
tidak akan membiarkan itu terjadi! 』(???) 
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Sambil mengatakan pidato seperti eksposisi itu, ada seorang wanita berkostum dengan 
setengah dari wajahnya ditutupi oleh topeng, mengenakan baju tidur dengan belahan 
panjang di paha, memperlihatkan belahan dada, dan bantalan bahu berduri pasca-
apokaliptik. Di dahinya, ada dua tanduk, sementara di punggungnya ada sayap seperti naga 
dan ekor seperti cambuk. Ivan menoleh ke wanita itu dan berteriak. 

「Kamu iblis, namai dirimu sendiri! 」(Ivan) 『...... Jenderal Perempuan Jahat dari 

Masyarakat Gelap 「Miss Dran 」. 』(Nona Dran) 

Wanita itu memperkenalkan namanya. Liscia, ternganga sejenak setelah dia melihat 
penampilan wanita itu, tetapi dia dengan cepat sadar dan bertanya kepada saya dengan 
wajah bingung. 

「Wanita itu adalah ...... Carla, kan? 」(Liscia) 「Tidak. Dia adalah Jenderal Perempuan 

Jahat dari Masyarakat Gelap 『Nona Dran 』. 」(Souma) 「Eh ......? 」(Liscia) 「Dia adalah 

Jenderal Perempuan Jahat dari Masyarakat Gelap 「Nona Dran 」, mengerti? 」(Souma) 「

Ah, ya ...... Seolah! Bagaimana saya bisa mengerti itu! 」(Liscia) 

Bahkan ketika saya bermain lelucon di Liscia, cerita di aula berlanjut. Miss Dran 
membentangkan sayapnya lebar-lebar seolah mengancam Ivan. 

『Untuk membuat anak-anak menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih kuat akan 

mengganggu rencana penaklukan dunia Dark Society kita. Sebelum itu terjadi, izinkan saya 
untuk menahan Anda, Ivan Juniro! 』(Nona Dran) 

Entah karena antusiasme, atau karena putus asa, Miss Dran dengan bersemangat 
bertindak. Kemudian, ketika Miss Dran melakukan tindakan yang kelihatannya berlebihan, 
bagian-bagian tertentu "bergoyang-goyang". Karena kualitas gambar dari Royal Voice 
Broadcast tidak begitu bagus, saya percaya bahwa itu tidak akan dirasakan oleh pemirsa 
...... Tapi, jujur saja, sulit untuk menemukan tempat lain untuk dilihat. Di sampingku, Liscia 
melotot dengan mata mencemooh. 

「Kostum Nona Dran, bukankah itu terlalu bersifat cabul? 」(Liscia) 「Itu adalah sesuatu 

yang sepenuhnya dibuat di bawah pengawasan Serina-san. Saat itu, saya telah mengatakan 
bahwa karena ini untuk program anak-anak, jadilah moderat dalam desain, tapi ...... Karena 
dia membantu pihak kita dalam memproduksi kostum, sulit untuk menolaknya ...... 」

(Souma) 「Seperti yang diharapkan ...... Mungkin, Serina-san lebih cocok untuk bagian Jahat 

Perempuan Umum. 」(Liscia) 「Apakah Anda benar-benar dapat mengatakan itu padanya? 

」(Souma) 「Sangat mustahil! 」(Liscia) 「Benar? 」(Souma) 

Sementara kami berbicara seperti ini, Ivan mengarahkan jarinya ke Nona Dran. 

「Penaklukan dunia !? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi! 」(Ivan) 『Huh, kamu 

hanya bagus dalam nyali, tapi apa yang bisa dilakukan orang bodoh sepertimu? Habisi dia, 
prajurit tempur! 』(Nona Dran) 
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Nona Dran membuat perintahnya dan orang-orang yang seluruhnya berpakaian hitam 
muncul dan mengelilingi Ivan. Karena mungkin berbahaya, mereka agak jauh dari anak-
anak. Ivan membuat pose bertarung dan berteriak, 『Ayo! 』. Dengan itu sebagai sinyal, 

pria berpakaian hitam mulai menyerang Ivan secara bergantian. Ivan kemudian melawan 
mereka satu per satu. 

Desir, desir, salah! 

Ketika pukulan atau tendangan menghantam tentara tempur, suara murahan keluar. Para 
prajurit tempur yang menerima serangan, melakukan jungkir balik atau penyelaman 
pembuka botol sambil melemparkan diri mereka ke tanah. Penampilannya mencolok, tapi 
suara itu keluar dari kemampuan Ivan, dan tindakan yang meledak itu juga tindakan, 
sehingga kerusakan yang sebenarnya tidak ada. 

Ngomong-ngomong, selama waktu ini, setengah dari anak-anak ketakutan, sementara 
setengah lainnya mengamati pertarungan dengan mata berkilau. Karena suara itu 
mencolok, efek khusus juga mencolok. Anak-anak yang ketakutan secara spontan 
berkumpul di sekitar Juna-san dan Roroa, yang menenangkan mereka dengan mengatakan, 
「Ini baik 」, atau 「Itu nii-chan akan mengalahkan mereka, jadi jangan khawatir. 」

Akhirnya, Ivan mengalahkan semua prajurit, tetapi Nona Dran masih dengan tenang 
tersenyum. 

『Fufufu, kamu tidak buruk. Lalu, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Ayo, Kotak 

KertasMonster-ManKaijin「Danbox 」! 』[3] (Nona Dran) 「Danbooo ――― xx! desu. 」

(Danbox) 

Tak lama, monster dalam bentuk kotak kardus yang menumpuk muncul dalam bentuk 
humanoid. Bagian wajah kotak itu ditempelkan dengan kertas yang telah ditarik dengan 
satu mata, seluruh penampilannya ...... Begitu lusuh. Siluetnya benar-benar seperti boneka 
dari Lego Block, dengan kotak-kotak yang saling terkait, dan berdesir saat bergerak. Pada 
Danbox monster yang tampak lusuh, Liscia menatapku dengan mata dingin. 

「Bukankah kualitas monster itu terlalu rendah dibandingkan yang lain? 」(Liscia) 「Kami 

mendapatkan gairah, tetapi bukan waktu dan anggaran. 」(Souma) 「Dunia benar-benar 

tempat yang sulit ...... 」(Liscia) 

Karena aku tidak bisa membuat boneka seukuran aslinya dan memesan satu boneka saja 
akan memakan waktu lama, untuk siaran kali ini, aku berharap monster yang benar-benar 
"terburu-buru seperti pekerjaan" ini bisa dimaafkan. Ini mengingatkan saya pada kesulitan 
menciptakan monster musuh (kaijin dan kaiju) pada masa-masa awal film Tokusatsu. 

Namun, meskipun kurang di departemen penampilan, Danbox kuat. Ia bergegas menyerang 
Ivan dan dengan mudah mengangkat Ivan, yang tingginya 185 cm dan sedikit kurang dari 
90 kg, seperti seorang surfer yang mengangkat papan selancar di atas kepalanya. Danbox 
mempertahankan posturnya, dan kemudian berbalik di tempat, seperti pegulat 
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memamerkan kekuatannya. Mendengar kekuatan luar biasa yang kontras dengan 
penampilannya, Liscia juga bodoh karena takjub. 

「Luar biasa. Mungkin, orang di dalam ...... 」(Liscia) 「Aisha. 」(Souma) 「Apa yang Anda 

minta calon Ratu Kedua Anda lakukan ...... 」(Liscia) 「Bahkan sekarang, Juna-san dan 

Roroa muncul di program. Apakah Liscia juga ingin muncul? Saat ini, peran pendukung 
Ivan terbuka. 」(Souma) 「TIDAK BISA. 」(Liscia) 

Kemudian, Ivan, yang telah diangkat, mulai berjuang. 

「Terkutuklah kamu, lepaskan aku! 」(Ivan) 「Danbox, desu. 」(Danbox) 「Guoagh! 」

(Ivan) 

Mungkin seolah menghormati kata-kata Ivan, Danbox mengangguk dan kemudian 
melemparkan Ivan ke dinding yang sudah disiapkan. Ivan menabrak dinding dengan keras 
dan tenggelam di belakangnya. Ngomong-ngomong, karena dinding terbuat dari bahan 
yang lunak dan mudah patah, kerusakannya tidak ada. Namun, Ivan mengerang dan 
bertindak seolah-olah tubuhnya ditutupi oleh luka. 

「C-kutukan ...... 」(Ivan) 「Daaaan, bobobox! desu. 」(Danbox) 

Danbox tertawa (?) Dengan penuh kemenangan. Bahkan ketika terhuyung-huyung, Ivan 
keluar dari lubang di dinding, lalu berteriak kepada anak-anak. 

「Saya akan kalah pada tingkat ini. Anak yang baik! Pinjamkan aku kekuatanmu! 」(Ivan) 

Bertindak dalam konser dengan teriakan Ivan, Roroa dan Juna-san berbicara kepada anak-
anak. 

「Sekarang, semuanya, gambarlah sebuah lingkaran di udara dengan glowstick dan 

teriakan yang diberikan 『Lakukan yang terbaik! 』! 」(Roroa) 「Ayo berikan kekuatan 

semua orang pada Ivan onii-san. Siap, siap, siap. 」(Juna) 『『 『Lakukan yang terbaik! 』

』 』 

Karena terimbas oleh mereka berdua, anak-anak itu memegang tongkat glowstik besar 
seperti kapur dan menggambar lingkaran di udara. Omong-omong, tongkat telah dibagikan 
kepada anak-anak sebelum program dimulai. Cahaya redup datang dari lumut yang 
menyerap cahaya dan melepaskannya dalam gelap, yang telah digunakan sebagai lampu 
jalan. Pada saat ini, Ivan bertindak menyakitkan lagi, sambil meneriaki anak-anak. 

「Itu tidak cukup! Masih kurang! Tolong, katakan lebih keras lagi! 」(Ivan) 

Ketika seorang dewasa berkata, tolong, kepada mereka, anak-anak tiba-tiba menjadi lebih 
antusias, dan kali ini, mereka berteriak lebih keras dari sebelumnya, dan mulai bersorak 
keras. 
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『『 『Apakah orang terkasihmu! 』』 』 「Lagi! Lebih keras lagi! 」(Ivan) 『『 『

Apakah beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeest! 』』 』 

Anak-anak berteriak sampai suara mereka hampir padam, kemudian saat berikutnya. 

「Al ~ benar! Saya tentu saja menerima semangat anak-anak! 」(Ivan) 

Tubuh Ivan mulai terbungkus cahaya. Kemudian, di dalam cahaya itu, teriakan Ivan keluar. 

「Trans ~~~~ formmm! 」[4] (Ivan) 

Kemudian, entah dari mana, baju besi metalik, sarung tangan, pelindung tulang kering, dan 
helm full-face terbang dan kemudian, sementara Ivan merentangkan tangan dan kakinya 
seperti bentuk kanji 大, peralatan "secara otomatis" dipasang sendiri oleh bagian. Anak-

anak mengangkat sorak-sorai mereka dari melihat urutan transformasi-nya. 

Di sisi lain, di belakang layar, saya memanipulasi peralatan logam menggunakan 『Living 

Poltergeist 』 saya . Itu benar, transformasi Ivan hanyalah pertunjukan pura-pura dari 

peralatan otomatis dengan memanfaatkan kemampuan manipulasi saya. Pada jarak ini, aku 
bisa memindahkan barang selain boneka. Kemudian, Liscia menatapku dengan mata yang 
tampak dingin untuk yang kesekian kalinya hari ini. 

「Saya telah melihat penggunaan kemampuan yang sia-sia dan tidak berguna. 」(Liscia) 「

Bahkan seni pesta tetaplah seni. Lalu, permisi sedikit. 」(Souma) 「Ah, tunggu, Souma !? 」

(Liscia) 

Setelah saya mengkonfirmasi bahwa transformasi Ivan telah selesai, saya pindah ke 
samping Royal Voice Broadcast Orb sambil berhati-hati agar tidak direkam olehnya. Cahaya 
di aula mereda dan dari cahaya itu, seorang pahlawan logam muncul. Sementara Ivan 
membuat pose transformasi lengkap, dia berteriak. 

「Mengisi daya‼ Silvan‼ 」(Ivan) 

Dia memperkenalkan dirinya, dan kemudian sementara hanya suaraku direkam oleh 
siaran, aku berbicara. 

「Biarkan saya jelaskan, Latihan Onii-san, Ivan Juniro, dengan semangat yang ia terima 

dari anak-anak, berubah menjadi Juara Logam Juara 『Silvan 』. 」(Souma) 

Itu adalah praktik standar yang akan ada narasi setelah para Pahlawan bertransformasi. [5] 
Setelah narasi selesai, saya kembali ke sisi Liscia, yang membuat wajah tampak sangat 
lelah. 

「Pada titik ini, bahkan jika saya mengomentarinya, itu tidak masuk akal ...... 」(Liscia) 「

Pertunjukan Tokusatsu adalah 『Jangan Berpikir, Rasakan! 』. Tidak ada pertunjukan 

dengan konten yang menyenangkan ini, di mana Anda tidak perlu berpikir terlalu dalam 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dan hanya memberikan diri Anda untuk aliran itu. 」(Souma) 「...... Aku akan 

melakukannya. 」(Liscia) 

Nah, perhatian kami kembali ke aula, Silvan yang ditransformasikan terlalu kuat. Danbox 
yang telah menanganinya dengan mudah belum lama ini terus-menerus didorong kembali 
oleh kesibukan pukulan dan tendangannya. Kuat, Silvan kuat. Anak-anak sangat 
bersemangat. Sebelum lama, 

「Da-danbo- ...... -ox ...... desu ...... 」(Danbox) 

Danbox terhuyung dan jatuh berlutut. Sekarang adalah kesempatannya! 

「Terima ini, Danbox! Langkah pembunuhan, Tendangan Petir! 」(Ivan) 

Silvan membuat tendangan terbang dan dari ujung kakinya, ada kilat. Kaki yang dibalut 
guntur itu mengenai Danbox. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali, tetapi kilat ini 
berasal dari kemampuan Ivan, dia sebenarnya hanya membuat tendangan terbang. Aisha, 
di dalam Danbox, tidak menerima kerusakan sama sekali. Namun, Danbox terhuyung 
beberapa langkah di belakang dan, 

「Da, ...... danbooooooooooox‼ Desuzo‼ 」(Danbox) 

Dia berteriak dan kemudian meledak berkeping-keping (efek ledakan, tentu saja, berasal 
dari kemampuan Ivan, Aisha hanya menyembunyikan dirinya sendiri). Ketika Danbox 
dikalahkan, Jenderal Perempuan Jahat Miss Dran, yang menonton pertempuran dan 
tampak bosan karena dia tidak melakukan apa-apa, ingat apa yang perlu dia lakukan dan 
mulai menginjak kakinya. 

「Kurang ajar kauOnore, Silvan! [6] Saya akan memberikan pertarungan kali ini untuk 

Anda! Tetapi untuk waktu berikutnya, persiapkan diri Anda! 」(Nona Dran) 

Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan panggung. Setelah Silvan melihat 
jalan keluar Nona Dran, ia melepas helmnya dengan wajah penuh dan kemudian 
mengarahkan tinjunya ke arah jalan keluar Nona Dran. 

「Dark Society, organisasi jahat yang berencana menaklukkan dunia! Jika Anda ingin 

datang, maka datanglah! Tidak peduli berapa banyak yang harus aku lakukan, aku akan 
menghancurkan ambisimu menjadi berkeping-keping! 」(Ivan) 

Setelah dia membuat pernyataan yang penuh semangat, Ivan berbalik ke arah anak-anak, 
dan kemudian, sambil menunjukkan senyum panas yang sedikit gerah, dia membuat 
pesanan dengan suara keras. 

「Lalu semuanya! Sehingga kita tidak akan kalah dengan penjahat, mari kita melatih tubuh 

Anda dengan saya di 『Silvan ini Sehat Latihan 』! 」(Ivan) 
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☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Aku merindukan pahlawan tokusatsu masa kecilku ...... 

Bab selanjutnya: T: Mengapa Souma membuat toku-show? A: Itu untuk mencuci otak anak-
anak Kerajaan Friedonia. 

[1] Mens sana di corpore sano. [2] Tawa tiga tingkat. Karakteristik penjahat Jepang. Jika 
Anda bermain Disgaea, Laharl tertawa dengan cara ini. [3] Sebenarnya, monster adalah 怪

人 Kaijin (orang misterius), bukan makemono biasa. Aku benar-benar tidak tahu banyak 

tentang istilah-istilah toku. Haruskah saya menerjemahkannya ke Penjahat? Juga monster 
bernama Danbox atau Danbokkusu adalah portmanteau dari 段 ボ ー ル(danbooru = kotak 

kardus) dan ボ ッ ク ス(bokkusu = kotak). (E  N: Wikipedia mengatakan "cryptid" atau 

"monster-man" sehingga itu bisa bekerja untuk Kaijin juga.) Monster-man terdengar keren, 
menggunakannya (keren itu penting karena ini adalah pertunjukan toku) [4] Bukan Henshin, 
sedih karena alasan yang jelas. Ini Henbou変 貌. [5] Ya ... Saya masih ingat ini dari Kamen 

Raider Black di tahun 1990-an. (E  N: Seluruh busur ini memberi saya kilas balik untuk 
menonton Power Rangers ketika masih kecil.) [6] Onore Dikeido お の れ デ ィ ケ イ ド ォ 

ォ ォ ォ! 
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「Lalu semuanya! Sehingga kita tidak akan kalah dengan penjahat, mari kita melatih tubuh 

Anda dengan saya di 『Silvan ini Sehat Latihan 』! Agar Anda tidak bertemu anak-anak lain 

di dekat Anda, jaga jarak satu sama lain. 」(Ivan) 

Sesaat setelah Ivan mengatakan ini, musik berirama mulai diputar. Juna-san dan Roroa 
tepat waktu memisahkan anak-anak dari satu sama lain. Kemudian, serasi dengan musik 
berirama, Ivan mulai menggerakkan tubuhnya. 

「Pertama, gerakkan tubuh bagian atas Anda. Semuanya, lakukan Pongo! 」(Ivan) 

Ivan menggerakkan tubuhnya dan anak-anak mulai menirunya. Untuk latihan ini, Juna-sad 
menyanyikan lirik lucu tentang pergerakan hewan di dunia ini. Isi dari lagu itu dibuat 
khusus untuk anak-anak, tetapi isi dari latihan ini berdasarkan pada latihan radio Jepang 
yang sudah dikenal, jadi itu harus dilakukan. 

「Souma sering melakukan hal-hal gila, tapi ...... Aku tidak benar-benar tahu apa yang 

terjadi sekarang. 」(Liscia) 

Liscia melihat latihan dan bergumam dalam bisikan. 

「Ini program pendidikan, kan? Apakah sandiwara barusan dan latihan ini memiliki 

semacam makna? 」(Liscia) 

Dia menatap lurus ke wajah saya. Belum lama ini dia akan bertanya, 「Apa artinya ini? 」, 

Tetapi saat ini Liscia bertanya, 「Apakah ini ada artinya? 」. Ungkapannya tidak begitu 

berbeda, tetapi nuansa di belakang mereka telah berubah. Dalam yang pertama, dia 
menyiratkan, 「Ini tidak ada artinya 」, tetapi yang terakhir, dia meminta untuk 

mengkonfirmasi bahwa 「Ini memiliki arti 」. Perbedaan ini tidak kentara, tetapi saya 

sedikit senang. 

Sk Drama dan latihan fisik bukan hanya tindakan yang tidak berarti. Drama sandiwara ini 
untuk menarik perhatian, sehingga akan menarik perhatian banyak orang untuk 
melihatnya. Kemudian, latihan itu baik untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak, jadi 
saya berencana untuk mempopulerkan mereka ...... Namun, makna terbesar di atas mereka 
semua, adalah untuk mengirimkan "Kata-kata Pahlawan". 」(Souma) 「Kata-Kata 

Pahlawan? 」(Liscia) 

Justru pada saat itu, 『Silvan Latihan Sehat 』di aula mencapai bagian selingan. Kemudian, 

Ivan berbicara sambil menghadapi anak-anak. 
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「Setiap orang adalah anak yang baik! Lalu, ada sesuatu yang saya ingin Anda dengarkan. 

Untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, kekuatan fisik saja tidak cukup. Jika Anda 
lupa tentang kebaikan, maka Anda hanyalah bajingan. 」(Ivan) 

Kali ini, dia berbalik untuk menghadapi Orb Siaran Suara Kerajaan, dengan kata lain, para 
penonton dan mulai berbicara. 

「Mulai sekarang, Silvan akan dengan jujur mencoba bergaul dengan Dark Society. Jika kita 

berbicara satu sama lain dengan benar, maka mungkin tidak perlu berselisih. Itu sebabnya, 
tidak peduli musuh macam apa yang akan ada, saya harap Anda tidak menyerah mencoba 
untuk saling memahami. Namun, bagaimana jika Anda menerima kekerasan yang tidak 
masuk akal? Tepat sekali! Sehingga Anda dapat melindungi orang-orang penting bagi Anda, 
ada 『Silvan ini Sehat Latihan 』! 」(Ivan) 

Ketika waktu jeda berakhir, Ivan sekali lagi mulai berolahraga, cocok dengan lagunya. 
Liscia, yang mendengar kata-kata Ivan, menutup matanya sebentar, dan kemudian, 

「Kekuatan saja tidak baik. Jangan lupakan kebaikan. Jangan menyerah untuk mencoba 

memahami satu sama lain ...... Ini, kata-kata yang ingin dikatakan Souma, kan? 」(Liscia) 

Seolah merenungkan kata-kata itu, dia menggumamkannya dengan tenang. Aku 
mengangguk. 

「Kamu anehnya mengingat kata-kata dari orang dewasa yang kamu dengar ketika kamu 

masih kecil, kan? Apalagi jika itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Pahlawan. Itu akan 
tetap di sudut hati bahkan ketika kita menjadi dewasa. Kebetulan, dengan membuat anak-
anak mendengar ini, saya juga berharap itu sampai ke telinga wali mereka juga. 」(Souma) 

Kemudian saya berbicara dengan nada serius. 

「...... Saat ini, kita berada dalam jeda sementara, tetapi cepat atau lambat, setiap negara 

akan menghadapi Alam Setan Lord. Kata-kata ini adalah dasar sehingga waktu tidak akan 
menjadi reruntuhan perang pemusnahan total yang tidak berakhir sampai satu sisi 
dihancurkan. Kita tahu bahwa dari kemampuan Tomoe-chan dan jaringan informasi 
Kekaisaran, bahwa kita tidak bisa begitu saja berasumsi bahwa yang ada di Alam Raja 
Setan adalah satu kesatuan. Jika saya bisa, sebelum kita melawan mereka, saya ingin 
mengadakan negosiasi yang masuk akal dengan orang-orang seperti kobold yang 
membantu Suku Wolf Mystic. 」(Souma) 「Itu benar ...... 」(Liscia) 「Pada saat itu, saya 

tidak tahu berapa banyak orang dewasa, yang kuat, baik, dan tidak mau menyerah untuk 
saling memahami, akan ditinggalkan di negara ini di masa depan? Tapi saya yakin mereka 
akan mengubah nasib negara. Jika ada banyak yang hanya berpikir 『Hancurkan Ras Iblis 

』, maka kita akan menuju perang total dengan kecepatan penuh. Tetapi jika ada beberapa 

orang yang berpikir 『Bahkan dalam Perlombaan Setan, harus ada orang yang dapat 

beralasan dengan 』, maka kita bisa melihat cara lain. 」(Souma) 
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Ketika saya selesai berbicara, Liscia tertawa kecil dan tertawa. 

「Saya mengerti itu, tapi ...... mengingat Souma adalah orang yang berbicara tentang ini, 

bukankah itu agak terlalu bersandar pada skala 'idealisme' ,? 」(Liscia) 「Apa yang kami 

buat masih hanya program pendidikan untuk anak-anak, kan? Tidakkah seharusnya kita 
berharap bahwa anak-anak akan memegang cita-cita? Membuat anak-anak melihat 
kenyataan aneh akan menjadi sesuatu yang mereka tidak ingin lihat. 」(Souma) 「...... Itu 

juga benar. 」(Liscia) 「Selanjutnya, agar kita dapat menunjukkan cita-cita kepada anak-

anak, adalah tugas orang dewasa untuk melihat kenyataan. 」(Souma) 

Dan itu adalah tugas seorang Raja. Bahkan sambil terus menjelajahi sekitar untuk masa 
depan yang lebih cerah, dia masih harus siap ketika masa depan yang gelap tiba. Bahkan 
untuk mempertahankan kebaikan, kekuatan sangat penting. Meningkatkan kekuatan 
nasional, menambah persenjataan, itu perlu untuk membuat kerangka kerja yang bisa 
bertahan bahkan ketika negara itu jatuh ke dalam perang total. Untuk menyebarkan 
akarnya ke segala arah di tanah, pohon besar yang tidak akan terguncang oleh angin, itulah 
negara yang akan kita bangun. 

Ketika saya memikirkan hal ini, sepertinya latihan akhirnya selesai. Ivan berkata, job Kerja 
bagus! 」Dan menepuk kepala anak-anak terdekat. Kemudian, Juna-san mengambil alih 

ketika program pindah ke bagian selanjutnya. 

「Jadi kita telah mencapai akhir dari program kita 『Bersama dengan Onee-san. 』 Apa 

pendapat Anda tentang itu? Kali ini kami menyiarkan dari Royal Castle, tetapi untuk waktu 
berikutnya, kami juga mempertimbangkan untuk melakukan siaran langsung dari teater di 
berbagai tempat. Pada kesempatan itu, kami akan mengambil aplikasi untuk anak-anak 
untuk bernyanyi dan berolahraga bersama, sehingga ayah dan ibu dapat membawa anak-
anak mereka dan bermain bersama. Lalu semua orang, bersama-sama ~ 」(Juna) 

Dengan sinyal Juna-san, anak-anak, Ivan, dan Zenpoko-kun, yang dengan santai bergabung 
dengan mereka, melambaikan tangan pada bola siaran. 

「「 「『 Byeby ~ e ♪ 」」 」』 

Bersama dengan suara mereka, siaran percontohan program anak pertama di dunia 
berakhir. 

◇ ◇ ◇ 

――― Posting disiarkan 

「Hot ...... Aku akan mati ...... 」(Pamyu) 「Terima kasih atas kerja bagusmu, Pamyu-san. 」

(Juna) 
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Orang di dalam Zenpoko-kun, Pamyu, sangat kelelahan sehingga dia merasa grogi. Bagian 
dalam kostum itu sangat panas. Saat ini, Juna-san sedang mengipasi Pamyu dengan kipas 
lipat. Di samping 「Panas sekali, aku akan mati 」Pamyu, isak tangisnya 「Sangat 

memalukan, aku akan mati 」Carla. 

「Untuk disiarkan dalam bentuk ini ...... 」(Carla) 

Tampaknya dia terkejut karena memiliki sosok Jendral Perempuan-nya, yang agak bersifat 
cabul di berbagai tempat, disiarkan di program. ...... Ya, aku bisa bersimpati padanya. 
Serina-san, Anda benar-benar seorang Super-S. 

「Salah siapa ini? Apakah ini salah Yang Mulia Souma? 」(Carla) 「Kenapa kamu 

menyalahkanku !? Orang yang memutuskan kostum itu adalah Serina, tahu !? 」(Souma) 「

Tentang itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tanggung jawab bawahan adalah 
tanggung jawab atasan. 」(Carla) 「Itu alasan yang aneh! 」(Souma) 

Mata Carla entah bagaimana tampak seperti mata seorang yandere. Untuk beberapa alasan, 
seolah-olah dia ingin  swoosh ,  swash ,  slush  slush *! (Penggambaran akan terlalu 
mengerikan, karena saya membayangkan adegan berdarah, jadi saya mengekspresikannya 
dengan efek suara) 

「Tenang, Carla! Jika kamu membunuhku maka kamu akan mati juga, kamu tahu! 」

(Souma) 「Saya sangat malu bahwa saya akan mati, jadi ...... KAMI AKAN MATI BERSAMA! 

」(Carla) 

Sampah. Matanya tampak agak serius. 

「Aisha! Tolong! 」(Souma) 「Carla-dono! Kami berada di dalam kastil! Kami berada di 

dalam kastil! 」(Aisha) 「Biarkan aku pergi Aisha-dono, aku tidak bisa mati sebelum 

membunuhnya! 」(Carla) 

Ketika Aisha menahan Carla dari belakang, aku meninggalkan tempat itu. Mengapa saya 
terlibat dalam aksi S-ish Serina? ...... Yah, bisa dimengerti kalau Carla sangat malu, jadi dia 
hanya melampiaskan kemarahannya kepadaku. Dia mungkin tidak serius (...... Dia tidak, 
kan?) Jika dia ingin mengeluh, maka akan lebih baik jika dia mengatakannya kepada Seri- 
....... Ah, dia tidak bisa, jadi itu sebabnya dia mengalihkannya ke saya. Jika dia mengatakan 
sesuatu kepada Serina, maka Serina akan mengembalikannya beberapa kali lipat. Aduh, 
masya Allah...... 

◇ ◇ ◇ 

Sebagai kesimpulan, 『Bersama dengan Onee-san 』disambut dengan hangat. Terutama, 

dengan "orang dewasa". 
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Meskipun saya membuat program untuk anak-anak, untuk beberapa alasan, itu bukan 
hanya target audiens utama, anak-anak, tetapi orang tua mereka dan orang dewasa yang 
tidak terkait, juga sedang menunggunya. Bagi perempuan, itu karena kelucuan Zenpoko-
kun dan ikemen yang sedikit gerah, Ivan. Untuk laki-laki, mereka terpikat oleh kesejukan 
Tokusatsu Hero yang mereka lihat untuk pertama kalinya dan penampilan seksi Jenderal 
Wanita yang diperankan oleh Carla. Bahkan di Jepang, tidak hanya anak-anak, tetapi ibu 
mereka juga menjadi kecanduan menonton acara Pahlawan, karena aktor-aktor Ikemen 
yang tampan. Mungkin sesuatu yang serupa terjadi. 

Karena itu, pada hari siaran 『Bersama dengan Onee-san 』di Kerajaan Friedonia, anak-

anak tidak perlu mengganggu orang tua mereka 「Mari kita pergi dan menontonnya 」, 

tetapi kebanyakan orang tua yang mengatakan 「Ayo pergi menontonnya 」kepada anak-

anak mereka ...... Ah, baiklah, karena anak-anak menonton program pada akhirnya, hasilnya 
bisa dianggap sebagai" baik-baik saja ". Meskipun ketika Liscia tahu tentang ini, dia 
menatapku dengan tatapan dingin. 

「Adalah tugas orang dewasa untuk melihat kenyataan * senyum ッ」(Liscia) 「Y-yah, 

Anda tahu, adalah hal yang baik bagi orang dewasa untuk memiliki mimpi, bukan? 」
(Souma) 「( Menatap *)」(Liscia) 「...... Tidak benar-benar, mengapa itu berakhir seperti 

ini, aku bertanya-tanya. 」(Souma) 

Saya merasa bahwa kekacauan Kerajaan Friedonia sedikit meningkat. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Vol. 4 - 3.1 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform A [1] 

――― 1547 Era Benua, Bulan 2 

Di kantor urusan pemerintahan di Parnam Castle, Liscia dan saya melihat "hal tertentu". 

「Lihat ini. Bagaimana menurut anda? 」(Souma) 「Ini benar-benar ...... tipis, panjang, dan 

melengkung. 」(Liscia) 「...... Apakah kamu ingin mencobanya? 」(Souma) 「Bisakah saya? 

Lalu ...... 」(Liscia) 

Setelah dia berkata begitu, Liscia meninggalkan kantor urusan pemerintahan untuk 
sementara waktu. Saya berpikir, apa yang terjadi padanya begitu tiba-tiba, ketika dia 
kembali dengan sesuatu yang sangat aneh. Itu adalah alas besi dengan sesuatu seperti 
tanduk yang melekat padanya. Selain itu, tanduk itu bukan sesuatu dari rusa biasa, karena 
putih susu dan memiliki kilau warna-warni seperti skala ular. 

「A-apa ini? 」(Souma) 「Rak pedang yang terbuat dari tanduk rusa gunung. (Saya 

mendengar kemudian bahwa itu adalah rusa raksasa. Pukulan dari tanduknya bahkan bisa 
menghancurkan baja). Ini sangat kuat. 」(Liscia) 

Tunggu, mengapa dia menekankan bagian yang kuat? Liscia menempatkan "benda itu" 
pada tanduk dan memperbaikinya agar tidak bergerak. Kemudian, dia menghunuskan 
pedang di pinggangnya dan kemudian mengayunkannya ke "benda itu". Saat berikutnya, 
segera setelah suara bernada tinggi, ujung pedang Liscia terpisah dari bilah utama dan 
jatuh ke tanah. Liscia sejenak menatap heran, tetapi kemudian dia sadar dan berteriak, 

「B-pedangku! 」(Liscia) 

Dia terkejut dan melihat ke sana ke mari antara ujung yang patah dan mata pisau yang 
patah. Aku menghela nafas ketika melihat keadaannya yang cemas. 

「Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda akan menebasnya. 」(Souma) 「Tapi! 

Anda bilang, saya bisa mencobanya! 」(Liscia) 「Maksud saya adalah mencoba 

mengambilnya di tangan Anda dan mengayunkannya. Mengapa Anda mencoba untuk 
menguji memotongnya? [2]」(Liscia) 

Liscia terkadang memiliki pikiran seperti otot-otak. Ini mungkin pengaruh mentornya 
Georg. 

「Pertama-tama, jika Anda menikam pisau pada pisau lain, akan jelas apa yang akan terjadi 

selanjutnya, benar? 」(Souma) 「I -itu ...... Tapi, ini adalah" Sembilan Naga Kepala Sembilan 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



" [3] kan? Saya ingin tahu tentang kemampuan memotongnya ...... 」(Liscia) 「Kesedihan 

yang bagus ...... 」(Souma) 

Ngomong-ngomong, seperti apa yang dikatakan Liscia, "benda itu" yang dia coba potong 
adalah bilah yang ditempa di Persatuan Kepulauan Naga Sembilan Kepala, (Sebuah negara 
maritim yang mengatur Persatuan Kepulauan Sembilan Naga, yang terletak di laut ke arah 
timur dari Elfrieden), yang disebut Blade Naga Sembilan-Berkepala. Itu adalah pedang 
bermata tunggal, bilahnya sendiri ramping, panjang dan melengkung. Ada lebih penuh 
antara punggungan dan bagian belakang bilah. 

Saya pikir mungkin ada orang yang bisa menebak identitas sebenarnya dari "hal ini" dari 
apa yang saya katakan. Sembilan Kepala Naga ini benar-benar menyerupai Katana Jepang. 
Itu berbeda dari pedang di negara ini yang memberikan kesan "mari kita hack mereka" 
(dalam istilah Bumi, itu akan menjadi pedang Eropa). Bilah ini dikhususkan untuk dipotong 
oleh aksi push-pull. Mungkin metode pembuatannya juga mirip. 

Pisau Naga Sembilan-Berkepala itu telah terhunus dan terpasang pada rak pedang rusa (?), 
Dengan ujung pedangnya mengarah ke atas. Liscia mencoba memotongnya, tetapi ujung 
pedangnya yang terpotong. Liscia menatap ujung Sembilan Kepala Naga Blade dengan 
ekspresi bingung. 

「Bagaimanapun, pisau ini memiliki ketajaman yang luar biasa. 」(Liscia) 「Karena ini 

mirip dengan katana di negaraku, itu adalah kelas atas jika hanya dalam memotong 
kekuatan. 」(Souma) 

Belum lama ini, saya melihat ini di beberapa program TV, itu bisa memotong pisau dapur 
menjadi dua dan bahkan memotong pemotong waterjet (sesuatu yang bisa memotong 
benda menggunakan jet air bertekanan sangat tinggi). [4] Daya potongnya bukan lelucon. 
Liscia bersenandung kagum. 

「Luar Biasa ...... Tapi mengapa ada Sembilan Kepala Naga di sini? 」(Liscia) 「Hadiah dari 

Excel. Itu dari kapal penangkap ikan dari Kepulauan Sembilan-Naga yang mereka tangkap 
belum lama ini. 」(Souma) 「Kapal penangkap ikan? 」(Liscia) 「Tampaknya akhir-akhir 

ini, jumlah kapal penangkap ikan dari Sembilan Naga Kepala Kepulauan perburuan di 
perairan pantai kita telah meningkat. 」(Souma) 

Di dunia ini, ada banyak makhluk laut raksasa yang mirip dengan Thalassaurs [5] yang 
menarik kapal perang besi. (The Thalassaurs mirip dengan plesiosaurus besar, tetapi 
dengan tanduk). Para Thalassaurus relatif jinak, tetapi ada makhluk agresif seperti 
Megalodon (hiu besar). Namun, karena makhluk laut raksasa ini sebagian besar hidup di 
laut dalam, tidak dapat dihindari bahwa daerah penangkapan ikan akan terbatas pada 
perairan pantai dekat benua atau pulau. Meski begitu, jumlah ikan di sana cukup banyak, 
jadi itu bukan masalah besar. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kapal dari 
Kepulauan Sembilan-Naga yang datang untuk menangkap ikan di perairan pesisir negara 
kita telah meningkat. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Praktik yang diterima secara umum di dunia ini adalah bahwa daerah penangkapan ikan 
untuk suatu negara terletak di perairan pesisir negara itu dan lautan terbuka (meskipun 
tentu saja, perairan terbuka akan berbahaya). Untuk menangkap ikan di perairan pantai 
negara lain akan menjadi perburuan ilegal. Mereka tidak akan dapat memprotes jika kapal 
yang melakukan perburuan dirampas atau ditenggelamkan. Terlepas dari praktik ini, 
jumlah kapal dari Kepulauan Naga Sembilan-Berkepala yang memancing di perairan pantai 
kita meningkat. Dan akibatnya, insiden konflik antara nelayan juga meningkat. 

「Meskipun kami telah memprotes ke Persatuan Naga Berkepala Sembilan, tidak ada 

jawaban. Meskipun armada di bawah Excel telah berpatroli di air, itu tidak efektif. Sisi lain 
adalah negara pulau, negara maritim. Dapat dikatakan bahwa pembuatan kapal dan 
pelayaran mereka adalah yang terbaik di dunia. Para Thalassaurus yang menarik kapal 
mereka telah ditingkatkan dengan pembiakan selektif dan kemampuan mereka tidak dapat 
ditandingi oleh kami. Selain itu, isapan ikan mereka terbuat dari kayu dan karena mereka 
tidak dimuat dengan meriam, kecepatan mereka lebih cepat daripada kita. Kapal perang 
tidak bisa mengejar kapal penangkap ikan yang melarikan diri. Tampaknya kapal yang 
disita kali ini hanya mungkin karena kandas. 」(Souma) 「Lalu, bagaimana kalau kita juga 

menggunakan perahu kayu cepat untuk mengejar mereka? 」(Liscia) 「Dalam hal itu, jika 

kapal lain dipersenjatai, maka pihak kita dapat menerima kerusakan serius, Anda tahu? 」

(Souma) 「Itu benar ...... 」(Liscia) 

Paling tidak, sisi patroli harus dilengkapi dengan beberapa persenjataan, jadi ini adalah 
situasi yang sulit. Liscia menyilangkan lengannya dan berpikir mendalam tentang masalah 
ini. 

「Tapi, bukankah ini sedikit aneh? Tentu saja jika mereka pergi ke perairan pantai kita, 

maka mereka bisa memancing dengan aman ...... Tapi, mereka harus melewati laut ketika 
pergi ke dan kembali dari memancing, kan? Mengapa mereka berani mengambil risiko itu 
dan merebus ikan, meskipun mereka bisa ditangkap? 」 「Saya juga tidak tahu. Mungkin 

ada sesuatu yang terjadi di Persatuan Kepulauan Naga Sembilan-Kepala, tapi aku tidak 
punya cara untuk mengkonfirmasi ini. Karena mereka dikelilingi oleh lautan, sulit untuk 
mendapatkan informasi. 」 

Bahkan jika saya mengirim Kucing Hitam untuk menyusup dan melakukan operasi 
pengumpulan intelijen, karena negara itu dikelilingi oleh lautan, sulit untuk 
mempertahankan koneksi informasi. Tidak ada tempat bagi Homing Quis untuk 
beristirahat, jadi mereka tidak bisa menyeberangi lautan, dan bola suara kerajaan yang 
disiarkan terlalu besar dan sulit untuk diangkut. Pada akhirnya, satu-satunya metode untuk 
menyampaikan informasi adalah dengan bantuan kurir, tetapi ini akan memakan waktu 
beberapa hari. Kesegaran informasi adalah hal yang paling penting. Bahkan jika mereka 
mendapatkan beberapa informasi penting, itu tidak akan ada artinya kecuali mereka 
memiliki sarana untuk segera melaporkan hal ini ke negara asal mereka. 

Untuk saat ini, saya hanya memiliki kisah-kisah yang saya dengar dari orang-orang yang 
lari dari Kepulauan Naga Sembilan-Berkepala, seperti salah satu dari Putri Pangeran, 
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Nanna. Tetapi meskipun itu disatukan oleh pemimpinnya, Raja Naga Sembilan-Kepala, 
setiap pulau memiliki mata pencaharian dan kondisi yang berbeda, jadi bahkan ketika 
mengumpulkan informasi yang terfragmentasi bersama, itu cukup sulit untuk bergabung 
dengan mereka ke dalam gambaran keseluruhan. 

「Negara di mana kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan lebih merepotkan daripada 

negara-negara yang jelas-jelas bermusuhan, karena kita tidak tahu apa yang harus kita 
persiapkan. 」(Souma) 「Benar. 」(Liscia) 

Kami berdua menghela nafas. 

「Bagaimanapun, mari kita kembalikan topik pembicaraan kita kembali ke Blade Naga 

Sembilan-Berkepala. Bilah ini sangat menyerupai pedang negaraku. Ketajamannya benar-
benar luar biasa, tetapi perlu keterampilan untuk menanganinya. Namun, ada sihir 
dukungan di dunia ini, kan? Bilah ini juga bisa menjadi cukup kokoh untuk menahan 
pertukaran pukulan sampai batas tertentu. 」(Souma) 「Untuk senjata tipe pedang, itu 

kelas atas, kan? Ya ...... Jika itu dalam kategori tipe pedang "sendirian", toh. 」(Liscia) 「Ah, 

jadi kamu perhatikan? 」(Souma) 「Tentu saja. Kami tidak hanya bertarung menggunakan 

kekuatan senjata saja. 」(Liscia) 

Seperti apa yang Liscia sebutkan, orang-orang di dunia ini bisa menggunakan sihir sampai 
batas tertentu. Dan kebanyakan dari mereka dapat memanipulasi empat atribut, api, air, 
tanah dan angin. Karenanya, dalam pertempuran, mereka bisa mengenakan senjata mereka 
dengan atribut ini. Jika Aisha mengenakan pedang besarnya dengan angin, maka daya 
potong dan jangkauan serangannya akan meningkat. Sementara Hal bisa membalutnya 
dengan api dan melemparkannya ke musuh dan meledakkannya. Itu sebabnya, ketajaman 
senjata itu bukanlah sesuatu yang diperhatikan oleh kebanyakan orang. 

「Nah, bilah ini mungkin sangat berguna dalam pertempuran laut di mana sulit untuk 

menggunakan sihir selain sihir atribut air. Sebenarnya, tampaknya taktik tempur laut 
Sembilan Kepala Naga Kepulauan sebagian besar menutup musuh dengan mobilitas besar 
mereka dan kemudian menyerang kapal lain seperti bajak laut. 」(Liscia) 「Metode itu 

sama seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh bangsa laut. 」(Souma) 

Sambil mendengarkan kata-kata mengagumi Liscia, aku melihat dengan hati-hati pada 
bagian ujung Sembilan Naga Kepala Pisau. 

「Tapi ...... aku sangat menginginkan teknologi pandai besi ini. 」(Souma) 「A-re ? Tapi 

bukankah kita hanya berbicara tentang bagaimana ketajaman senjata tidak ada artinya? 」

(Liscia) 「Sebagai senjata, mungkin. Tapi, ada banyak aplikasi untuk blade dengan 

ketajaman yang bagus. 」(Souma) 

Misalnya sebagai pisau dapur. Jika kita dapat memproduksi pisau dapur secara massal 
dengan ketajaman yang baik, maka para koki dapat membuat hidangan yang lebih lezat dan 
lebih lezat. Contoh lainnya, sebagai alat. Jika kita memiliki alat pemotong dengan ketajaman 
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yang bagus, maka kita bisa menggunakan alat itu untuk menghasilkan alat yang lebih 
berguna. Kemudian instrumen medis, seperti pisau bedah. Ini mungkin yang paling 
mendesak. Selama operasi, alat yang lebih tajam dapat mengurangi kerusakan yang terjadi 
pada tubuh pasien. [6] Hilde dan Brad ingin memiliki ini. Ini adalah teknologi dengan 
banyak aplikasi. Saya ingin memilikinya dengan segala cara. 

「Untuk saat ini, kami masih merisetnya, tapi ...... itu akan memakan waktu lama. 」

(Souma) 

Pengetahuan saya tentang penempaan katana sebagian besar samar ...... Ini benjolan baja 
menumpuk di atas yang lain dan kemudian dipalu, atau sesuatu seperti itu. Yang mana 
yang merupakan logam asli? Tamahagane atau Hihiirokane [7] ...... Ya tingkat pengetahuan 
saya hanya seperti ini. 

「Jika kita memiliki hubungan diplomatik, bahkan jika kita harus membayar sejumlah 

kompensasi, kita dapat bernegosiasi untuk transfer teknologi, tetapi ...... 」(Souma) 「Tapi 

kita tidak tahu dasar dari apa yang dipikirkan oleh Persatuan Naga Berkepala Sembilan, 
kan? 」(Liscia) 「Tepatnya. 」(Souma) 「Topik yang sulit. 」 

Memang. Bahkan untuk menghindari konflik yang tidak perlu, saya perlu membangun 
hubungan diplomatik ... 

「...... Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan, tapi tinggalkan saja untuk saat ini. Masalah 

negara kita lebih penting. Kita perlu mengembangkan teknologi kita sendiri yang tidak ada 
di tempat lain seperti mata pisau ini. Ini akan mengarah pada peningkatan kekuatan 
nasional dan menjadi landasan negara yang tidak terguncang oleh peristiwa-peristiwa era. 
」(Souma) 「Itu pendapat yang masuk akal ...... Tapi lebih spesifik? 」(Liscia) 「Segera 

saatnya untuk membawa" orang itu "ke panggung depan. Karena kami telah melakukan 
berbagai persiapan di belakang layar. 」(Souma) 「Oleh orang itu ...... Maksudmu, orang 

itu? 」(Liscia) 

Aku mengangguk pada Liscia, yang membuat wajah bingung sebagai jawaban. 

「Sekarang, mari kita pergi untuk memanggil Ludwin. 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Komandan Pengawal Kerajaan, Ludwin Arcs. Meskipun ia baru berusia 30 tahun, relatif 
muda, ia adalah seorang jenius yang telah dipercaya dengan posisi resmi Komandan 
Pengawal Kerajaan, yang akan memimpin 40.000 Tentara Kerajaan yang kuat selama 
keadaan darurat. Sejak pembongkaran dan pengorganisasian kembali Tentara Kerajaan 
dan Tentara Kerajaan, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, menjadi Angkatan Pertahanan 
Kerajaan tunggal, ia diakui sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Pertahanan Kerajaan 
berikutnya dan sedang belajar di bawah pengawasan Panglima Tertinggi saat ini, Excel, 
sebagai perintah kedua. Seorang ikemen dengan rambut pirang lurus yang serasi, ia berasal 
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dari keluarga dengan status baik, dan popularitasnya luar biasa di antara orang-orang yang 
bekerja di kastil. Namun, mengingat semua itu, tidak ada desas-desus tentang 
hubungannya dengan wanita. Sebaliknya, ada desas-desus bahwa dia homoseksual, 

Tapi ada desas-desus aneh tentang Ludwin. Diperkirakan bahwa keuangan keluarganya 
yang sebenarnya tidak dalam keadaan baik. Karena suatu alasan, Ludwin selalu makan di 
ruang makan yang biasa digunakan oleh staf dan penjaga kastil. Seolah-olah dia berusaha 
menekan pengeluarannya sebanyak mungkin. Mempertimbangkan status keluarga yang 
baik dan kedudukannya yang tinggi, Ludwin seharusnya menerima gaji yang sesuai dengan 
status dan pekerjaannya, sehingga tidak terpikirkan bahwa ia disaksikan berulang kali 
hanya makan roti termurah di ruang makan. 

Meskipun ada beberapa suara masuk akal yang menjelaskan hal ini sebagai, 「Ludwin-

dono sedang makan makanan yang sama seperti prajurit biasa, sehingga dia bisa 
mengalami suka dan duka mereka 」, 「Dia mendedikasikan dirinya dalam penguasaan 

diri, sehingga dia bisa siap dalam kasus darurat 」, ada juga orang yang berkata, 「

Bukankah dia hanya pelit karena dia pelit? 」Tapi ada juga orang-orang yang membisikkan 

gosip, seperti 「Mungkin dia punya kekasih atau anak rahasia yang dia butuhkan untuk 

mendukung secara finansial 」 . Namun demikian, tidak ada cerita tentang Ludwin 

menghabiskan uangnya dengan cara yang mencolok, tetapi di sisi lain, tidak ada tanda-
tanda dia memiliki tabungan. Jadi, kemana perginya semua upah Ludwin? 

Jawaban itu ...... adalah sesuatu yang saya tahu. 

✦✧✦✧✦ 

――― 1546 Era Benua, Bulan 11 

Ini sebelum Roroa mendorong Amidonia ke kami. Kami telah mengalahkan Tentara Adipati 
Amidonia yang dipimpin oleh Gayus, menyelesaikan negosiasi dengan Suster Jenderal 
Jeanne dari Kekaisaran Gran Chaos, kembali ke Parnam setelah mengembalikan Ibu Kota 
Pangeran, Van dan sekitarnya, kembali ke Amidonia, dan akhirnya menyimpulkan 
berurusan dengan pascaperang domestik masalah. Suatu hari, ketika saya sedang bekerja 
di kantor urusan pemerintahan seperti biasanya, tiba-tiba dia berlutut di tempat, dan 
kemudian sangat menundukkan kepalanya sampai dahinya menyentuh lantai. Posenya 
sedikit berbeda, tapi itu mirip dengan dogeza. Kemudian, 

「Yang Mulia! Tolong maafkan saya! 」(Ludwin) 

Tiba-tiba dia mulai meminta maaf. Saya bingung dan bertanya. 

「Ludwin? Kenapa tiba-tiba Anda meminta maaf? 」(Souma) 「Apakah sesuatu terjadi, 

Ludwin-dono? 」(Liscia) 
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Liscia, yang membantu saya bekerja, juga bertanya dengan prihatin. Kemudian Ludwin 
mengangkat wajahnya dan berbicara dengan kata-kata yang dipilih dengan cermat. 

「Tidak, Yang Mulia, ini bukan sesuatu tentang diri saya. Namun ...... kenalan saya telah 

melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan ...... 」(Ludwin) 「Sesuatu yang tidak 

terpikirkan? 」(Souma) 「Tentang itu ...... Yang Mulia, apakah Anda ingat bahwa belum 

lama ini, Yang Mulia mengatakan sesuatu ingin bertemu dengan kenalan saya? 」(Ludwin) 

Ah, benar juga, belum lama ini saya ingat mengatakan itu di ruang makan. Tentu saja, 
Ludwin bercerita tentang kenalan ilmuwannya yang gila dan saya ingin mencoba bertemu 
dengan mereka sekali saja. [8] 

「Aku sibuk belakangan ini, jadi meskipun aku ingin bertemu dengan mereka, aku tidak 

bisa meluangkan waktu. 」(Souma) 「Ya, saya sangat sadar akan hal itu. Hanya saja ...... 」

(Ludwin) 

Ludwin tampak ragu-ragu, tetapi kemudian dia mengambil keputusan dan mulai berbicara. 

「Kenalan saya, yang telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, adalah orang itu. 」

(Ludwin) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Biarkan saya mengatakan ini dengan Anda: CLIFF! Jadi, sesama pembaca: Bagaimana saya 
menerjemahkan: Kuzuryuu Shotou Rengou: 1. Persatuan Kepulauan Sembilan Kepala Naga 
(NHDAU) saat ini 2. Hanya: Kuzuryu Archipelago Union (KAU) 3. Atau: Hydra Archipelago 
Union (HAU) 

Yang juga Anda sukai: Serikat Kepulauan atau Kepulauan Amerika? 

BAB SELANJUTNYA: Rahasia di balik kemiskinan Ludin: Apakah itu perempuan? Apakah ini 
anak perempuan? 

[1] Judulnya adalah permainan kata homofon.革新 の 核心 Kakushin no Kakushin. Yang 

pertama berarti Reformasi, yang kedua berarti Inti atau Pusat atau Crux. Untuk 
membuatnya hampir serupa dalam bahasa Inggris, saya menggunakan format CORE dan 
CORE. Itu bukan pelesetan yang bagus ...... Terbuka untuk saran! [2] Souma berkata 試 し 

て み る, Liscia menganggap kata Soumassebagai 試 し 切 り. Untuk membaca tentang yang 

terakhir, kunjungi https://en.wikipedia.org/wiki/Tameshigiri [3] Haruskah saya 
menggunakan Naga Lokal: Sembilan-Berkepala atau haruskah saya memanggil mereka 
hanya sebagai: Kuzuryuu. https://en.wikipedia.org/wiki/Kuzuryū(E  N: Sembilan-Naga 
Berkepala bisa bekerja, tapi itu agak lama. Anda bisa menyingkatnya menjadi "Hydra" 
sebagai gantinya. Versi resmi "tetap" dari Hydra memilikinya dengan 9 kepala.)Saya akan 
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melihat pendapat pembaca tentang ini. [4] Pertunjukan yang dipertanyakan. 
https:/www.youtube.com/watch?v=EZsjh5D7eDEsebuah Episode dari The Fountain of 
Triviaト リ ビ ア ア の 種 [5] Orang Jepang adalah 海 竜 類. Although itu hanya berarti: 

Sea-Dragon-Jenis  Spesies,竜類 adalah bagaimana Jepang menjelaskan beberapa Taxa 

Dinosaur: Ankylosauria adalah曲竜類, Stegosauria adalah剣竜類, ceratopsian adalah角竜
類. Anda mendapatkan intinya. Jadi penulis pada dasarnya menciptakan istilah untuk 

binatang  naga seperti dinosaurus laut baru. Oleh karena itu mengapa aku menirukan 
penulis dan menamparpedMare (Latin untuk laut) dan Saur (reptil) ke Maresaur. (E  T: 
Omong-omong, Maresaurus adalah genus pliosaurus yang benar-benar punah, mungkin. 
Mungkin kita harus memilih nama yang berbeda? Atau mungkin seperti bagaimana 
Rhinosaur vs Badak yang kita miliki sebelumnya.) Ah ... Lalu, Thalassaur dari kata Yunani 
untuk laut: Thalassa. Ada Thalattosaurus, tetapi kata-katanya sangat berbeda, jadi saya pikir 
itu akan baik-baik saja. [6] Ini sangat sulit beroperasi dengansebuahpisau bedah yang 
membosankan ...... Dan itu benar-benar sulit untuk menjahit luka kulit dengansebuahjarum 
tumpul ...... Juga, bagaimana saya dapat menyuntikkan barang dengansebuahjarum suntik 
kusam. (E  T: ditambah jarum itu mudah rusak sehingga Anda harus membuangnya setelah 
setiap kali digunakan.) [7] Tamahagane (玉 鋼) adalah jenis baja yang dibuat dalam tradisi 

Jepang. Kata tama berarti "bulat dan berharga", seperti permata. Kata hagane berarti 
"baja". Tamahagane digunakan untuk membuat pedang, pisau, dan alat Jepang lainnya. 
Hiirokane (ヒ ヒ イ ロ カ ネ) berarti"Logam Berwarna Api" atau "Logam Scarlet Brilliant". 

Itu adalah logam / paduan yang tidak diketahui yang mengatakan dasar dari Regalia 
Kekaisaran Jepang terbuat dari. [8] Jenis kelamin tidak terungkap. 
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Vol. 4 - 3.2 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform B 

Antara Ibu Kota, Parnam, dan kota pantai baru, yang masih dalam pembangunan, terletak 
di wilayah busur. Ini adalah tanah yang diperintah oleh Rumah Arcs, di mana Ludwin Arcs 
menjabat sebagai Kepala Rumahnya (meskipun demikian, Ludwin praktis tinggal di Istana 
Kerajaan, jadi dia diwakili oleh seorang hakim). Jika dibandingkan dengan wilayah 
bangsawan dan ksatria negara ini, itu hanya wilayah rata-rata. 

Karena Ludwin telah melakukan prestasi berjasa dalam perang sebelumnya, dia akan 
dipindahkan ke wilayah yang lebih besar, tetapi untuk beberapa alasan, Ludwin dengan 
tegas menolaknya. Tampaknya dia punya alasan untuk keinginannya untuk tidak 
dipisahkan dari wilayahnya. Yah, karena tidak perlu memindahkannya atas kemauannya, 
saya memutuskan untuk memberinya tanah yang mengelilingi wilayahnya. Kemudian 
sekarang, Liscia dan aku, bersama dengan Ludwin, sedang bepergian ke wilayah itu dengan 
Gondola Terbang Naga Keluarga Kerajaan. Itu untuk memastikan kebenaran dari apa yang 
kami dengar dari Ludwin beberapa hari yang lalu. 

Ngomong-ngomong, karena Ludwin bersama kami, kami tidak membawa penjaga. Aisha 
cukup khawatir dan mengeluh, tetapi karena Komandan Pengawal Kerajaan bersama kita, 
seharusnya tidak ada masalah. Selanjutnya ...... kami juga bermaksud untuk menangani 
masalah ini hanya dengan grup ini, jadi itu baik jika jumlah pendamping kami sedikit. 

Saya menyaksikan wilayah busur dari langit dan tampak sepi. Karena itu adalah saat 
Musim Gugur berubah menjadi Musim Dingin, pohon-pohon telah menumpahkan daunnya, 
ladang yang sepenuhnya dipanen berwarna tanah, dan tanah padang rumput tampak agak 
berubah warna. Musim yang buruk untuk dikunjungi. Karena ada banyak ladang dan 
padang rumput, dari musim semi hingga awal musim gugur, akan ada pemandangan yang 
tenang yang terbentang di depanku, dan jika aku menunggu sebentar sampai salju turun, 
maka itu akan diwarnai dengan warna putih murni. ...... Yah, aku tidak datang untuk jalan-
jalan. 

「Tempat ini, Yang Mulia, silakan mendarat di sini. 」(Ludwin) 

Seperti yang dikatakan Ludwin, kami mendaratkan gondola di tepi hutan kecil. Bahkan saat 
kami mendarat, lingkungan di sekitarnya tampak seperti hutan biasa lainnya dengan 
pohon-pohon biasa tumbuh berdampingan. Saya memesan pilot gondola untuk menunggu 
kami di tempat ini dan kemudian saya bertanya kepada Ludwin. 

「Apakah orang itu benar-benar di dalam hutan ini? 」(Souma) 「Ya. Meskipun lebih 

tepatnya, bukan "di dalam" tetapi "di bawah". 」(Ludwin) 「Di bawah? 」(Souma) 「

Mungkin lebih cepat melihatnya secara pribadi. 」(Ludwin) 

Setelah Ludwin berkata begitu, kami mulai berjalan ke hutan. 
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「Lalu, Yang Mulia, Putri, tolong ikuti saya. 」(Ludwin) 

Mengikuti panduan Ludwin, Liscia dan aku berjalan berdampingan di dalam hutan. Untuk 
berjaga-jaga, sebagai tindakan pencegahan untuk hewan liar, saya menyebarkan boneka 
tikus kecil saya, yang saya gunakan dalam bantuan bencana di Dark Elf Village, untuk 
mencari di sekitar. Namun, sepertinya tidak ada makhluk yang bisa menjadi ancaman bagi 
kami. Hutan kecil ini sering dimasuki oleh orang-orang dan pohon-pohon yang tidak 
berdaun memberikan pandangan yang tidak terhalang, jadi seharusnya tidak ada masalah. 
Yah, kalaupun ada, Ludwin dan Liscia akan menghadapinya. 

Tetapi jika saya harus menyebutkan masalah, maka itu akan menjadi suhu yang sangat 
dingin ini. Saya merasa hari ini lebih dingin dari biasanya. Mungkin saya seharusnya 
mengenakan pakaian yang lebih tebal. Tapi, Liscia, yang berjalan di sampingku, tampaknya 
baik-baik saja. 

「Liscia, kamu tidak merasa kedinginan? 」(Souma) 「Ketika saya masih di Angkatan 

Darat, saya juga berpartisipasi dalam berbaris selama salju. Jadi ini tidak ada artinya 
bagiku. 」(Liscia) 

Berbaris saat salju ........ Kau, kurang lebih, seorang Putri, kan? Seperti yang diharapkan, 
bukankah kamu terlalu agresif? Bukankah Georg bahkan jauh lebih bingung dengan 
tindakanmu? Sementara saya memikirkan hal ini, saya bernyanyi semi-mati-matian 『

Snow March 』[1] (walaupun, ada salju yang turun sekarang). 

 Poka  [2] 

「Aduh. 」(Souma) 

Liscia dengan ringan memukul saya dengan pedangnya yang masih berselubung. 

「Jangan menyanyikan lagu yang tidak menyenangkan seperti itu di sampingku. 」(Liscia) 

「Ominous ...... Yah, menyenangkan bukan? 」(Souma) 

Lagu itu ramai, tetapi liriknya hanya tentang kesulitan pertempuran dalam dingin. 
Selanjutnya, lirik terakhirnya adalah, 「Bagaimanapun, kami tidak akan kembali hidup-

hidup. 」 

「Either way, itu benar-benar dingin ...... 」(Souma) 「...... si ~ gh. 」(Liscia) 

Tiba-tiba, Liscia menyelipkan kedua tangannya di lenganku. Kemudian, dia memegang erat-
erat, seperti dia mendukung saya dari samping dan tersenyum menggoda. 

「Kamu merasa lebih hangat seperti ini, kan? 」(Liscia) 「...... Aku anehnya berkeringat 」

(Souma) 「Kenapa !? 」(Liscia) 「Liscia sangat imut sehingga membuat jantungku 
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berdebar kencang. 」(Souma) 「A-aku mengerti ...... Hatiku juga berdebar kencang. 」

(Liscia) 

Sementara kami menggoda seperti ini, Ludwin tiba-tiba berhenti. 

「Tempat ini, Yang Mulia, Putri. 」(Ludwin) 

Kami cepat berpisah ketika Ludwin berbalik. Kami belum menyadarinya sampai sekarang, 
tetapi ada sesuatu yang sangat mencolok. Yang mana...... 

「Garasi? 」(Souma) 

Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata lain. Itu ditutupi lumut, tapi 
itu adalah bangunan persegi panjang kecil yang terbuat dari sesuatu yang mirip dengan 
beton. Pintu masuk ditutup dengan sesuatu yang mirip dengan rana. Dari ukurannya, sulit 
untuk menilai apakah mobil biasa bisa masuk atau tidak, tetapi penampilan luarnya benar-
benar seperti garasi. Meskipun dunia ini memiliki teknologi yang luar biasa, secara 
keseluruhan, tingkat budaya dunia ini adalah pra-industri, sehingga desainnya tidak biasa. 
Pertama, bukankah beton itu sendiri sesuatu yang telah saya perkenalkan untuk pertama 
kali belum lama berselang? Melihat saya bingung, Ludwin menggelengkan kepalanya. 

「Ini bukan garasi. Sebuah kereta tidak bisa masuk jika tempat itu hanya setinggi ini. 」

(Ludwin) 

Tampaknya di dunia ini, 'Garage = For Horse Carriage'. Sebuah station wagon mungkin 
tidak cocok, tapi mungkin ada ruang yang cukup untuk mobil sedan biasa, tetapi bahkan 
jika saya mengatakan ini, mereka tidak akan mengerti ...... Atau lebih tepatnya, jika apa yang 
dia katakan itu benar, maka saya tidak mengerti alasan untuk desain bangunan ini di 
tempat pertama. 

「Lalu, bangunan apa ini? 」(Souma) 

Ketika saya menanyakannya, Ludwin menjawab dengan ekspresi serius. 

「Ini adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah, Yang Mulia. 」(Ludwin) 

◇ ◇ ◇ 

Penjara bawah tanah. Tempat seperti labirin di mana ekosistem misterius, aneh, dan unik 
telah berakar. Untuk dunia ini, ini adalah tempat di mana monster ada sebelum 
kemunculan Realm Iblis. Ketika saya bermain petualang dengan Musashi Boy-kun dan 
diundang ke pesta dengan Diss, Yuno dan yang lainnya, kami memasuki ruang bawah tanah 
dan itu mirip dengan gambar ruang bawah tanah seperti gua. Jadi saya tidak pernah 
membayangkan bahwa pintu masuk ruang bawah tanah bisa mirip dengan struktur buatan 
manusia yang begitu jelas seperti ini ...... 
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Ketika saya bertanya tentang ini, sepertinya ada semua jenis ruang bawah tanah yang ada 
di dunia ini 

「Ada banyak jenis ruang bawah tanah. Lokasi berkisar dari padang rumput ke hutan atau 

gunung, di atas itu, bahkan ada ruang bawah tanah di bawah laut. Bentuk interiornya juga 
bisa berupa sistem gua atau kastil bawah tanah yang tertutup batu, atau ruangan misterius 
yang dilapisi logam. 」(Liscia) 

Liscia mengajari saya tentang ruang bawah tanah. Itu mengingatkan saya, saya mendengar 
bahwa bahkan Royal Voice Broadcast Orb ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Karena 
item futuristik overtechnology seperti itu dapat ditemukan di dalam ruang bawah tanah, 
tidak aneh jika ruang bawah tanah itu sendiri dibuat dari bahan futuristik overtechnology 
...... sesuatu seperti ini? 

「Atau lebih tepatnya, bagaimana kamu menemukan ruang bawah tanah di bawah laut? 」

(Souma) 「Ada ras yang bisa bernafas di bawah air dan jika ada udara di dalam penjara 

bawah air, itu akan mirip dengan menyelam di dalam bel besar. 」(Liscia) 

Ah, lonceng menyelam. Kendaraan seperti bel yang bisa tenggelam di bawah air sambil 
mempertahankan persediaan udara. Saya hanya pernah tahu ini dari manga ...... jadi saya 
agak ingin naik dalam satu. 

「Lalu, apakah ada monster di dalam penjara bawah tanah ini? 」(Souma) 

Ketika saya bertanya tentang ini, Ludwin segera menggelengkan kepalanya. 

「Tidak sama sekali! Tempat ini bisa disebut sebagai "penjara bawah tanah". Monster dan 

makhluk di dalamnya sudah lama dimusnahkan. 」(Ludwin) 「Jadi maksudmu, penjara 

bawah tanah ini telah dibersihkan? 」(Souma) 「Ya. Saat ini, kepemilikan ruang bawah 

tanah yang mati ini telah dipindahkan ke cabang eksentrik dari rumah bangsawan yang 
telah mengubahnya menjadi fasilitas penelitian ...... Maxwell House. Dan sekarang, 
seseorang dari rumah itu tinggal di tempat ini. 」(Ludwin) 

Kemudian Ludwin pergi ke sisi pintu masuk penjara bawah tanah dan berseru di depan 
tabung logam. 

「Ginya! [3] Ini aku! Ludwin Arcs! Karena Anda jarang keluar, saya pikir Anda ada di sana. 

Jawab saya jika Anda benar-benar ada di dalam! 」(Ludwin) 

Pipa logam yang ia teriak mungkin adalah tabung yang bisa berbicara. Itu tidak digunakan, 
tetapi saya percaya bahwa itu juga dipasang di Battleship Albert. Atau lebih tepatnya, orang 
luar yang jarang dipanggil Ludwin, sepertinya bernama Ginya (dari nama mereka, mungkin 
mereka perempuan?), Mungkin dia adalah seoranghikikomoritertutup? Kemudian, dari 
tabung berbicara, ada suara sesuatu jatuh dan kemudian, ada suara seorang wanita muda. 
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『Owi-wi-wie ...... Hai, Lu-nii. Wazzup? 』[4] (Ginya) 「Wazzup kembali kepadamu ...... Ada 

suara yang agak keras di sana. Apa kamu baik baik saja? 」(Ludwin) 『Ahaha ...... Karena 

Lu-nii tiba-tiba memanggilku, aku terkejut dan menjatuhkan sesuatu. Untung itu bukan 
bahan kimia berbahaya, yup yup ~. 』(Ginya) 「Itu sama sekali bukan hal yang baik ...... 」

(Ludwin) 

Ludwin menjatuhkan bahunya dengan sedih. Rasanya aku mengerti hubungan mereka. 
Seorang gadis yang melilit jari pria itu dan pria yang jari-jarinya dililit oleh gadis itu. 
Ludwin menenangkan dirinya dan menggelengkan kepalanya. 

「Bagaimanapun, saat ini saya telah membawa orang-orang penting. Biarkan aku masuk. 

」(Ludwin) 「Hm ~ mm ...... .Dapat dipahami. Saya membukanya sekarang. 」(Ginya) 

Kemudian rana tertutup secara otomatis dibuka. Mungkin itu dikendalikan oleh saklar. 
Pertama-tama, ini adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk dunia ini. Apa yang 
muncul ketika penutup dibuka adalah tangga yang berlanjut di bawah tanah. Jadi garasi ini 
benar-benar hanya pintu masuk. Tanpa mengetahui keheranan saya, gadis bernama Ginya 
menyambut kami dengan nada ceria. 

「Lalu, Lu-nii, dan para tamu juga, masuk ~ ♪」(Ginya) 

◇ ◇ ◇ 

Ketika kami menuruni tangga, kami bisa melihat ruang bawah tanah yang besar dan lebar. 
Dari penjelasan Ludwin, penjara bawah tanah ini tidak seluas itu, paling banter, hanya 
seukuran gedung sekolah berlantai lima yang terkubur di bawah tanah. Namun, pemilik 
ruang bawah tanah, orang-orang dari Maxwell House, telah menghancurkan lantai dan 
dinding untuk mendapatkan ruang yang besar dan lebar, jadi saat ini seluruh ruang bawah 
tanah itu adalah ruang humongous tunggal. 

Tangga yang merangkak di satu sisi dinding ruangan besar itu seperti tebing terjal, jadi 
cukup menyeramkan, sampai-sampai aku berharap punya pegangan. Selain itu, dindingnya 
terbuat dari semacam logam. Liscia menyebut ruang bawah tanah seperti ini sebagai 「

ruangan misterius yang dilapisi logam 」, tetapi jika aku harus menggambarkannya 

sendiri, maka itu akan mirip dengan interior pesawat ruang angkasa futuristik. Dinding 
logam anehnya bersinar, jadi meskipun tempat ini di bawah tanah, itu agak terang. 
Dinding-dinding ini, juga, sepertinya merupakan sesuatu dari masa depan. 

Tampilan overtechnology futuristik seperti ini membuat pikiran saya dalam kebingungan 
besar, tetapi Liscia dan Ludwin tampaknya tidak tertarik pada hal itu. Saya mendengar dari 
mereka kemudian bahwa mereka mengira itu semacam sihir. Dengan kata lain, Liscia dan 
Ludwin tidak menganggap ini sebagai produk teknologi ilmiah. Yah, ada kemungkinan 
bahwa ini memang sihir, tetapi tidak peduli bagaimana saya memikirkannya, saya percaya 
bahwa dinding ini terbuat dari teknologi ilmiah. Karena mereka tanpa berpikir mengira 
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sihir bisa melakukan apa saja, orang-orang di dunia ini mungkin memiliki rasa penasaran 
yang tipis. 

Saat menuruni tangga, kami mendengar tentang urusan Maxwell House dari Ludwin. 

「Mungkin ini adalah turun temurun, tetapi ada banyak peneliti luar biasa yang muncul 

dari Maxwell House dan dapat dikatakan bahwa mereka telah sangat meningkatkan tingkat 
peradaban negara ini. Mereka secara khusus diakui dalam studi tentang teknologi yang 
ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Metode penggunaan penerima semu dari Royal 
Voice Broadcast Orb juga ditemukan oleh Maxwell House. 」(Ludwin) 

Begitu, jadi orang yang menemukan cara menggunakan penerima semu itu adalah Maxwell 
House. 

「Tunggu sebentar. Bukankah Kekaisaran juga biasanya menggunakan receiver ini? 」

(Souma) 「Ini adalah kisah sejak dulu sekali. Salah satu raja di masa lalu telah menjual 

pengetahuan ini ke negara lain. 」(Ludwin) 「Hmm ...... Yah, sulit untuk mengatakan 

apakah tindakannya itu kesalahan. 」(Souma) 

Menyebarkan teknologi canggih semacam itu adalah ide yang menakutkan, tetapi jika 
penyebarannya tidak akan banyak berpengaruh, dan jika itu adalah pengetahuan yang 
dapat ditemukan oleh orang lain, maka akan lebih baik untuk menjualnya ketika masih bisa 
Terjual. Bisa juga ditukar dengan teknologi lain. Ludwin melanjutkan ceritanya. 

「Karena prestasi besar itu, mereka menerima ruang bawah tanah yang mati ini dan 

wilayah di sekitarnya. Namun, Rumah Maxwell yang fokus pada penelitian mereka, tidak 
memiliki minat dalam mengelola wilayah. Karena alasan ini, Keluarga Kerajaan memberi 
perintah kepada Rumahku, Rumah Arcs, untuk memerintah wilayah itu sebagai proxy 
Rumah Maxwell dan menerima setengah dari keuntungan wilayah itu. Setengah lainnya 
akan diberikan kepada Maxwell House sebagai mata pencaharian dan dana penelitian 
mereka. Dan dengan demikian, sistem ini terbentuk. 」(Ludwin) 「Itu mengagumkan. 

Seharusnya itu kerugian untuk Rumah Arcs, kan? 」(Souma) 「Karena itu adalah 

perbuatan baik, mereka menoleransi itu. Selain itu, jika Rumah Maxwell memperoleh 
pengetahuan baru dari dana penelitian itu, maka itu akan menjadi keuntungan bagi negara 
...... Yah, seiring berjalannya waktu, wilayah Rumah Maxwell dimasukkan ke dalam wilayah 
busur dan Rumah busur mengambil posisi sebagai pelindung untuk Maxwell House. 」

(Ludwin) 

Dengan kata lain, Maxwell House telah bertahan sampai sekarang, tetapi apa yang bisa 
disebut sebagai wilayah mereka, telah direduksi menjadi hanya penjara bawah tanah ini, 
dan Arcs House menyediakan dana penelitian untuk mereka. 

「...... Hah? Tapi Kepala Rumah Arcs saat ini adalah Ludwin, kan? 」(Souma) 「Ya, itu 

benar. 」(Ludwin) 「Menebak dari percakapan sebelumnya, sepertinya tidak ada orang 

lain yang tinggal di tempat ini selain Ginya ...... 」(Souma) 「Ya. Ginya Maxwell. Anggota 
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tunggal Maxwell House saat ini. 」(Ludwin) 「Jadi itu artinya, Ludwin saat ini mendukung 

Ginya? 」(Souma) 「...... 」(Ludwin) 

Ketika saya bertanya kepadanya tentang hal ini, Ludwin membuat wajah yang sangat 
cemberut. Saya ingat desas-desus tentang Ludwin bahwa keuangan keluarganya yang 
sebenarnya tidak dalam keadaan baik. 

Ludwin makan roti murah 「Mungkin alasan mengapa Ludwin hanya makan roti termurah 

di ruang makan adalah ...... 」(Souma) 「...... Ginya lima tahun lebih muda dariku dan kami 

dibesarkan bersama seperti saudara kandung. 」(Ludwin) 

Ludwin mulai menceritakan dengan ekspresi jauh di wajahnya. 

「Jumlah uang dukungan untuk Maxwell House telah diputuskan, tapi ....... Tentang ini ...... 

Karena orang tua Ginya dan orang tuaku telah meninggal ...... Kami hanya saling memiliki. 
Seseorang yang mirip dengan keluarga yang berhubungan dengan darah ...... Itu ...... Aku 
lemah terhadap orang seperti imouto ketika dia mengatakan 'tolong'. Jadi tunjangan saya 
adalah ...... 」(Ludwin) 「...... 」(Souma) 

Saya meletakkan tangan saya dengan lembut di bahu Ludwin. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Saya merasa Anda Ludwin, bersama dengan jutaan onii-chan yang lemah terhadap imouto 
mereka. 

[1] Lagu March Army Jepang era WW2. https://www.youtube.com/watch?v=aqjX1bQgKa8 
Baru-baru ini (relatif) terkenal karena dinyanyikan oleh Yukari dan Erwin dalam Episode 9 
of Girl und Panzer. [2] Poka adalah efek suara untuk pukulan ringan  kiloan. Ini pokapoka 
untuk Anda:https:/www.youtube.com/watch?v=dXsflCRdfqo [3] inyaー ニ ャ Jiinya. Hanya 

beberapa huruf dari ジ ー ニ ア ス(Genius). Itu seperti mengatakan "Ginha" dalam bahasa 

Portugis atau Spanyol [4] Dalam bahasa Jepang, cara bicara Ginya agak akrab dengan 
kekanak-kanakan, dan begitu pula Ludwin. Ini menyatakan bahwa keduanya sangat dekat. 
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Vol. 4 - 3.3 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform C 

Setelah tiba di tingkat terendah, saya bisa melihat penampilan seluruh ruangan. Sampai 
saat itu, meskipun dinding di sisi ruangan menyala, bagian tengah ruangan itu gelap, jadi 
aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika kami tiba di tingkat terendah, 
berkat lantai yang memancarkan cahaya pucat yang sama dengan dinding, saya bisa 
melihat bahwa ruangan ini dipartisi dengan dinding kain, mirip dengan jenis yang dapat 
ditemukan di lokasi konstruksi. Pertama, setengah ruangan ditempati oleh tenda besar. 
Untuk sisa ruangan, itu dibagi oleh layar partisi, beberapa benda berbentuk kotak-kain 
tertutup, dan sebuah rumah (2 lantai) dibangun dari kayu. 

Saya ingin tahu tentang layar partisi besar, tetapi kenyataan bahwa ada rumah kayu, 
seperti apa yang dapat Anda temukan di hutan, di dalam ruang logam ini, bagaimana saya 
harus meletakkan ini, itu seperti lelucon visual. Mungkin rumah ini adalah ruang hidup 
(juga laboratorium?) Rumah Maxwell, pemilik ruang bawah tanah ini. Ludwin bergerak di 
depan kami dan mengetuk pintu. 

「Ginya, ini aku. Saya membawa tamu, jadi tolong buka. 」(Ludwin) 

Ludwin berteriak, dan kemudian aku mendengar suara riang dari dalam rumah. 

『Okey dokey. Saya membukanya nouuu ~ 』(Ginya) 

Dan kemudian, yang keluar dari pintu yang terbuka adalah seorang wanita berlapis putih 
berusia awal dua puluhan. Meskipun, dia terlihat agak miring, dia memiliki fitur wajah yang 
tampan, yang saya percaya akan cantik jika dia merapikan dirinya sendiri. Meski begitu, 
pundaknya yang panjang tak terurus dan acak-acakan, yang tampaknya tidak dirawat sama 
sekali, merusak penampilannya yang baik. Mungkin, dia adalah Ginya Maxwell. Bahkan 
kacamata bulat kecil yang tergantung di hidungnya, adalah peneliti-ish. 

「Yo, Lu-nii. Anda telah tiba ...... Siapa orang-orang ini? 」(Ginya) 

Ginya tersenyum ketika menghadap Ludwin, tetapi ketika dia melihat kami yang berdiri di 
belakangnya, dia memiringkan kepalanya. Melihat tindakannya, Ludwin buru-buru 
menundukkan kepalanya padaku. 

「S-tidak sopan! Saya benar-benar minta maaf, Yang Mulia! Ginya! Orang-orang ini adalah 

Yang Mulia Souma dan Putri Liscia! 」(Ludwin) 「Ah ...... Kamu benar. Jika aku melihat 

lebih dekat, itu wajah yang sering muncul di Siaran Suara Kerajaan ~ 」(Ginya) 

Berbeda dengan Ludwin yang panik, Ginya tampak tidak terganggu. Kemudian, Ginya 
mengangkat ujung mantel putihnya seperti sebuah gaun dan membuat sombong. 
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「Ini adalah kehormatan saya untuk bertemu dengan Anda, Yang Mulia.SayaBokunama 

adalah Ginya. Ginya Maxwell. Saya menyambut Anda di tempat kotor yang sederhana ini. 」

[1] 

Meskipun dia memberi hormat kepada saya, itu adalah salam yang sulit untuk menilai 
apakah itu tulus atau tidak. Meski begitu untuk saat ini, saya tidak merasa bahwa dia tidak 
menerima kami. Itu agak "ceroboh", tapi mungkin, dia melakukan yang terbaik untuk 
menunjukkan rasa hormatnya. Saya juga memperkenalkan diri. 

「Saya Soma-Kazuya, akting Raja Kerajaan Elfrieden, dan ini adalah tunangan saya, Liscia. 

」[2] (Souma) 「Saya sangat sadar. Saya meminta Yang Mulia kesehatan yang baik dan 

dengan senang hati untuk ...... 」(Ginya) 「Oh, kamu tidak perlu mengambil sikap 

seremonial seperti itu. Kita yang tiba-tiba menyusup ke tempat ini. Pilih saja cara bicara 
yang paling mudah bagi Ginya untuk berbicara. 」(Souma) 「Benarkah? Lalu, saya akan 

melakukannya. 」(Ginya) 「Gi-Ginya. 」(Ludwin) 

Ludwin panik pada Ginya, yang segera mengambil sikap santai, tetapi aku 
menghentikannya dengan tanganku. 

「Saya tidak keberatan, hanya ada kita di sini. 」(Souma) 「T -tapi ...... mempertimbangkan 

tujuan dari kunjungan kami di sini ...... 」(Ludwin) 「Ah," itu "bisa dibiarkan nanti. Setelah 

berbicara dengannya, saya tahu bahwa dia bukan seseorang yang menemukan sesuatu 
yang buruk. Daripada itu, mungkin, saat ini saya lebih tertarik pada orang itu sendiri. 」

(Souma) 「Y-ya, Yang Mulia ...... 」(Ludwin) 

Ketika Ludwin menjawab dengan ekspresi sedih, Ginya tertawa, "Kukuku". 

「Nah, mengapa kita berbicara sambil berdiri, mari kita pergi ke rumah. Karena bahkan 

saya bisa menyajikan sesuatu jika hanya kopi. 」(Ginya) 

◇ ◇ ◇ 

Ketika kami masuk ke dalam rumah, aku duduk di meja kayu bersama Liscia dan Ludwin, 
dan kemudian Ginya membawakan kopi untuk kami berempat. Ketika Ginya selesai 
membagikan kopi dan duduk, dia sekali lagi memperkenalkan diri. 

「Biarkan saya melakukannya sekali lagi. Saya Ginya Maxwell. Kepala Rumah Maxwell 

yang memiliki ruang bawah tanah ini, seorang peneliti, ilmuwan, dan penemu. Ah, 
mungkin, mantan penyihir Tentara Kerajaan. Saya berada di departemen penelitian dan 
pengembangan senjata sebelumnya, tapi saya membuat banyak kekacauan ...... 」(Ginya) 

Ginya memalingkan matanya saat mengatakan ini. Jenis kekacauan apa yang telah Anda 
buat sebelumnya? 
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「Nah, ketika pertempuran terjadi, maka lokasi itu akan hancur, kan? Agar medan perang 

akan menjadi tanaman hijau lagi, saya membuat panah yang berisi biji tanaman yang 
tumbuh cepat. 」(Ginya) 「Reboisasi di medan perang !? Itu ide yang tidak biasa! 」[3] 

(Souma) 

Yah, itu tentu saja bukan ide yang cocok dengan departemen penelitian dan pengembangan 
senjata, tapi itu terlalu lemah sebagai alasan baginya untuk dikeluarkan dari itu. Jadi saya 
sudah berpikir. 

「Jadi kamu ~ ah. Saya juga berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus, dan untuk 

merangsang pertumbuhan tanaman yang terkandung, saya memperkuat mereka dengan 
sihir dukungan atribut ringan. Namun, itu ternyata ide yang buruk. Tanaman merambat 
terlalu cepat. Ahaha, aku tidak pernah menyangka hanya dengan satu tembakan, tempat 
latihan tes dan salah satu laboratorium akan sepenuhnya ditelan lautan pohon. 」(Ginya) 

「...... Itu adalah masalah besar pada waktu itu. Untuk menekan tanaman yang terus 

tumbuh, semua orang mati-matian memotongnya. Ada permintaan untuk mobilisasi umum 
Penyihir Api dari tentara. Setelah tiga hari, kami akhirnya bisa memusnahkan mereka. Jika 
situasi itu berlanjut, mungkin seluruh negara bisa dilanda lautan pepohonan. 」(Ludwin) 

Meskipun Ginya tertawa, Ludwin membuat wajah yang sangat lelah ...... Ya, saya pikir saya 
mengerti alasan dia dikeluarkan dari R&D. Bukankah itu sesuatu yang sudah bisa dianggap 
sebagai senjata biologis? Pelakunya sendiri, Ginya tidak terganggu sama sekali dan terus 
menyesap kopinya sambil menyilangkan kakinya. 

「Yah, aku benci suasana di departemen penelitian dan pengembangan, jadi tidak masalah. 

Masing-masing dari mereka menghadap ke arah yang sama. Bukankah lebih baik jika 
mereka bisa berpikir lebih bebas? 」(Ginya) 「Tidak, saya pikir dalam kasus Ginya, itu 

terlalu banyak kebebasan. 」(Ludwin) 「Tidak, tidak, saya percaya bahwa hal-hal besar 

lahir dari pemikiran bebas. Bagaimana mengatakannya, itu benar, penelitian adalah 
ledakan! 」(Ginya) 「Hal-hal yang bisa meledak benar-benar dilarang! 」(Ludwin) 

Harap simpan ledakan hanya dalam seni [4] . Ledakan di laboratorium penelitian, 
bukankah itu sama dengan kecelakaan? Bukan hanya Ludwin, tetapi bahkan Liscia di 
sampingku membuat ekspresi lelah. 

「Saya merasa ada tiga Soumas di tempat ini. 」(Liscia) 「Eh, dengan mengatakan itu, 

menjadi pasangan saya adalah sekitar setengah kelelahan daripada bersamanya? 」

(Souma) 「Sejak menjadi tunanganmu, aku terus dipengaruhi ....... Yah, itu tidak seburuk 

itu. 」(Liscia) 

Untuk kata-kata terakhir, dia mengatakannya dalam bisikan seolah dia malu akan hal itu. 
Liscia ...... 

「Sungguh luar biasa bahwa pasangan kerajaan masa depan tampaknya rukun. 」(Ginya) 

「Tolong jangan merusak suasana manis secara alami. 」(Souma) 「Ahaha ...... Yah, itu 
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hanya bagaimana aku melihatnya. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, pernahkah Anda 
mendengar tentang keluarga seperti apa keluarga Maxwell? 」(Ginya) 「Ya, saya punya ... 

Tentu saja, itu adalah Rumah yang berjasa meneliti para artefak yang ditemukan di ruang 
bawah tanah, benar? 」(Souma) 

Ketika aku menanyakan itu padanya, Ginya mengangguk bahagia. 

「Itu benar, keluarga saya telah mempelajari artefak yang ditemukan di ruang bawah 

tanah untuk waktu yang lama. Mereka adalah objek yang tidak dapat direproduksi sama 
sekali oleh teknologi dunia saat ini, dan jelas, kami telah melakukan ini selama beberapa 
generasi. Dan saat meneliti mereka untuk waktu yang lama, "suatu hal" samar-samar 
muncul di depan mata kita. 」(Ginya) 「Suatu hal? 」(Souma) 

Lalu Ginya tertawa dan menyeringai. 

「" Prinsip lain dari dunia ini "selain sihir. 」(Ginya) 

◇ ◇ ◇ 

Prinsip yang berbeda dari sihir? Saya bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan itu dan 
kemudian, 

「Raja sering menggunakan Orb Siaran Suara Kerajaan, kan? 」[5] (Ginya) 

Ginya tiba-tiba menyebutkan ini. 

「Apakah Raja mengerti objek apa ini? 」(Ginya) 「Jika saya ingat dengan benar ...... Ini 

adalah artefak kuno yang ditemukan di ruang bawah tanah, yang berisi mana dari Sylph, 
Roh Angin, dan Undine, Roh Air, dan bola adalah alat yang mentransmisikan adegan dan 
suara merenungkannya ...... Sesuatu seperti ini? 」(Souma) 「Ya. Bagi orang-orang yang 

tahu tentang Siaran Suara Kerajaan, 99,9% dari mereka akan menjawabnya seperti itu. 
Namun ada dua kesalahan dalam pemahaman itu. 」(Ginya) 「Kesalahan? 」(Souma) 

Ginya mengangguk dengan ekspresi serius yang misterius. 

「Ditemukan di ruang bawah tanah. Ini benar. Tetapi kesalahan pertama adalah bahwa itu 

berisi mana dari Sylph, Roh Angin, dan Undine, Roh Air. Mereka mungkin berbicara tentang 
mereka sebagai hal yang biasa, tetapi apakah Raja pernah melihat Sylph atau Undine? 」

(Ginya) 「Aku? Tidak, saya belum ...... Tapi saya awalnya bukan orang dari dunia ini. 

Bukankah mereka ada di dunia ini? 」(Souma) 「Kalau begitu, Putri, apakah Anda pernah 

melihat mereka? 」(Ginya) 

Liscia yang disebutkan di atas menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. 
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「A -Aku belum melihat mereka. Roh-roh adalah sesuatu dari kisah-kisah mitos. Tapi sihir 

dan mana, yang merupakan sumber sihir, dikatakan sebagai hadiah para dewa dan roh, jadi 
mereka pasti ada di suatu tempat ...... 」(Liscia) 「Itu tidak bisa dianggap sebagai bukti 

keberadaan mereka. 」(Ginya) 

Ginya mengangkat bahu seolah-olah dia jengkel, dan kemudian dia menatap tajam ke 
mataku. 

「Apakah Anda memperhatikannya, Raja? Atau lebih tepatnya, karena Raja bukan 

seseorang dari dunia ini, mungkin: apakah kamu tidak menyadarinya? Karena ada 
kekuatan misterius di dunia ini yang disebut sihir, sulit untuk melihat kebenaran. Ketika 
musim dingin tiba, salju menumpuk dan es menutupi sungai. Saat musim semi tiba, ia akan 
meleleh karena menjadi hangat. Ini adalah hal yang wajar, tetapi sihir dapat dengan mudah 
membalikkan hal seperti itu. 」(Ginya) 「...... 」(Souma) 「Semua hal aneh atau misterius 

dapat dijelaskan disebabkan oleh kekuatan sihir, atau melalui kekuatan Roh yang tidak bisa 
kita lihat. Kemudian, selama misteri terbesar, yaitu sihir, tidak dapat dijelaskan, bahkan 
teori omong kosong itu tidak dapat disangkal. 」(Ginya) 

Ginya menghirup kopinya dan menghela nafas. 

Truth Kebenarannya seperti ini: Saat mempelajari bola yang ditemukan di ruang bawah 
tanah, mereka secara tidak sengaja menemukan bahwa jika diberi air atau angin yang 
dikaitkan dengan mana, itu menangkap penglihatan, dan kemudian memantulkan 
penglihatan pada set penerima yang ditemukan di waktu yang sama. Penjelasan tentang 
mana dari Sylph atau Undine dan lain-lain ditambahkan kemudian karena mereka berpikir 
bahwa ini pasti karena berkah para Spirit. 」(Ginya) 「A- !? 」(Souma) 

Jadi maksudnya mungkin Sylph atau Undine mungkin tidak ada !? Saya berpikir bahwa 
karena dunia ini terlihat seperti 『Pedang dan Dunia Sihir 』seperti yang terlihat dalam 

RPG (meskipun, yah, pedang dan sihir memang ada ......), saya berpikir bahwa itu tidak akan 
aneh jika Roh ada, tapi itu semua hanya anggapan? 

「Lalu, bagaimana dengan binatang ilahi yang menjaga hutan tempat para Elf Kegelapan 

tinggal? 」(Souma) 「Ah, jangan khawatir tentang itu. Binatang ilahi itu pasti ada, atau 

memang ada. Saya tidak tahu apakah itu masih di Hutan Lindung Dewa. 」(Ludwin) 「Jadi 

itu memang ada !? 」(Souma) 「Bagaimanapun juga, Ibu Naga yang memiliki peringkat 

tertinggi di antara para binatang suci masih berada di Pegunungan Star Dragon ...... Un , aku 
tahu kebingungan Raja. Ada garis ambigu tentang apa yang ada dan apa yang tidak ada di 
dunia ini, yang membuatnya lebih sulit untuk melihat kebenaran. 」(Ginya) 「...... 」

(Souma) 

Itu seperti apa yang dikatakan Ginya. Dalam beberapa menit ini, pemahaman saya tentang 
dunia ini telah hancur. Ada sihir, tapi meski begitu, tidak diketahui apakah Roh itu ada atau 
tidak, tapi kemudian ada juga keberadaan seperti binatang suci ........ aku tidak bisa 
memahami ini. Jika kita mulai menyusun hal-hal yang ada dan hal-hal yang tidak ada, dan 
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memandangnya secara keseluruhan, saya merasa seperti kita masih bisa secara samar-
samar melihat keadaan dunia ini. 

Ginya lalu melanjutkan. 

「Mari kita kembali ke topik kita, kesalahan kedua ...... Yah, ini mirip dengan apa yang telah 

Anda katakan, or bola adalah alat yang mentransmisikan angka dan suara yang tercermin 
di dalamnya 』. Sama seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, "fungsi penyiaran" bola 

itu ditemukan secara kebetulan ketika mereka memasukkan air dan angin mana ke 
dalamnya selama penelitian. Dengan kata lain, kami tidak menggunakan bola untuk fungsi 
apa pun selain "kemampuan penyiarannya". 」(Ginya) 「!? Jadi maksudmu itu bukan 

"hanya" alat yang mentransmisikan pemandangan dan suara !? 」(Souma) 

Sebagai contoh, anggaplah seseorang di dunia ini menemukan ponsel, dan secara 
kebetulan, mereka hanya menemukan fungsi kamera sambil bermain-main. Kemudian, jika 
mereka terus menggunakannya hanya untuk mengambil foto, bahkan jika mereka 
menemukan ponsel lain di masa depan, orang-orang di dunia ini hanya akan berpikir 
bahwa itu adalah kamera. Sama seperti bagaimana kami berpikir bahwa Royal Voice 
Broadcast Orbs seperti kamera TV ...... 

「Jadi ...... Identitas sebenarnya dari bola itu adalah? 」(Souma) 「Oh, itu jelas sekali. 」

(Ginya) 

Saya bertanya dengan khawatir, dan kemudian Ginya membuat pernyataan yang jelas. 

「Ini adalah apa yang biasa kita sebut 【Dungeon Core 】」(Ginya) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Ini adalah "Fenomena Sihir klasik kacau dengan pemikiran ilmiah". Tapi yah ... Ini 
menyederhanakan menjelaskan hal-hal. Mengapa matahari bersinar? "SIHIR!" "Roh 
Cahaya-sama melakukannya!" Kenapa lautnya penuh garam? "SIHIR!" "Dewa Laut-sama 
melakukannya!" Mengapa gerhana matahari terjadi? Fenrir memakannya. Deus vult! Tuhan 
menghendakinya. 

[1] Ginya menggunakan "Boku", kata ganti yang terutama digunakan oleh anak laki-laki 
dan laki-laki muda. Jadi dia adalah tipe karakter yang kami sebut: "bokuko"yang 
menunjukkan bahwa pengguna adalah Gadis Berani atau tidak menyadari norma sosial. 
Ginya pas nanti ke T. [2] Untuk pembicara non-Inggris, akting di Acting King bukanlah kata 
benda: "seni atau pekerjaan pertunjukan dalam drama, film, atau produksi televisi", tetapi 
kata sifat: "sementara melakukan tugas orang lain" [3] Reboisasi adalah kebalikan dari 
deforestasi. Ini berarti proses menanam pohon, atau menabur benih, di tanah tandus tanpa 
pohon untuk membuat hutan. Istilah ini tidak boleh disamakan dengan reboisasi, yang 
merupakan proses penanaman pohon asli menjadi hutan yang jumlah pohonnya semakin 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



berkurang. Pada dasarnya, reboisasi menciptakan hutan baru, reboisasi hanya 
memperbaiki hutan yang ada. [4] Seni adalah Ledakan!芸 術 は 爆 発 だ! Itu tidak merujuk 

Deidara. Frasa ini adalah frasa terkenal dariOkamoto Tarou, seorang seniman Jepang yang 
terkenal karena lukisan dan pahatannya yang abstrak dan modern. [5] Harap diingat 
bahwa Siaran Suara Kerajaan juga bisa berarti Siaran Siaran Suara karena cara Kanji 
dibaca. Ini kata-kata yang bagus. Biarkan saya jelaskan lagi: 玉 音 放送 terdiri dari 4 Kanji: 

玉, 音, 放, dan 送. 放送 berarti siaran langsung. Sedangkan 玉 音 terdiri dari 2 kata :, 玉

yang berarti "Orb atau Permata" dan, 音 yang berarti "Suara". Menyatukan mereka: Siaran 

Suara Orb. Jadi itu harus "Sound Broadcasting Orb" kan? Yah ... Ini tidak sesederhana itu. 玉 

音 juga berarti suara sejernih  berharga seperti bola permata = suara Kaisar (atau hanya 

sanjungan untuk suara penyanyi yang baik atau pembicara yang menawan). 玉 音 放送= 

Siaran Suara Permata  Siaran suara Kaisar. Yang juga merupakan istilah yang digunakan 
untuk siaran radio di mana Kaisar Jepang Hirohito membacakan Reskrip Kekaisaran 
tentang Pengakhiran Perang, mengumumkan kepada orang-orang Jepang bahwa 
Pemerintah Jepang telah menerima Deklarasi Potsdam yang menuntut penyerahan tanpa 
syarat dari militer Jepang. pada akhir Perang Dunia II. Pidato ini disiarkan pada siang hari 
Waktu Standar Jepang pada 15 Agustus 1945. Ini adalah pertama kalinya suara Kaisar 
didengar oleh warga negara Jepang. Karenanya mengapa saya memilih untuk 
menerjemahkannya sebagai: Siaran Suara Kerajaan. Yey ... Catatan kaki panjang. 
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Vol. 4 - 3.4 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform D 

Inti penjara bawah tanah. Dikatakan bahwa itu ada di jauh dari lantai terendah dungeon, 
yang mempertahankan ekosistem aneh labirin dan mengatur seluruh penjara bawah tanah. 
...... Itu "dikatakan", karena itu hanya deduksi. Ada inti ruang bawah tanah di dalam ruang 
bawah tanah, dan menghancurkan atau menghentikannya akan mencegah monster baru 
muncul, dan ekosistem di dalam ruang bawah tanah akan runtuh. Tanpa monster atau 
satwa liar, itu akan menjadi 『penjara bawah tanah yang mati 』(Ada kasus-kasus di mana 

satwa liar dari luar penjara bawah tanah akan menetap di dalam setelah menjadi penjara 
bawah tanah yang mati). Dari fakta ini, mereka mengatakan bahwa itu mungkin fungsi inti 
dari penjara bawah tanah. 

Para petualang dunia ini menjelajahi ruang bawah tanah sebagai mata pencaharian 
mereka, tetapi tujuan terakhir mereka adalah untuk menghentikan inti ruang bawah tanah 
ini dan untuk menaklukkan ruang bawah tanah. Karena inti penjara digunakan sebagai 
Royal Voice Broadcast Orbs, jika mereka membawa ini kembali, maka mereka akan 
diberikan kekayaan besar dan kehormatan dari negara. Namun, ada kecenderungan bahwa 
ketika seseorang mendekati tempat terdalam di lantai terendah dungeon, monster yang 
muncul menjadi lebih kuat, dan dengan demikian penaklukan dungeon yang sukses di 
benua secara keseluruhan tampaknya hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun, atau 
bahkan beberapa dekade. . 

Oleh karena itu, mengapa petualang biasa seperti Dis dan Yuno biasa mendapatkan roti 
harian mereka dengan mengawal pedagang keliling atau memperdagangkan karavan dari 
penjahat atau makhluk berbahaya, atau untuk memusnahkan monster yang berasal dari 
ruang bawah tanah atau Kerajaan Dewa Setan. Bahkan jika mereka memasuki ruang bawah 
tanah, itu adalah untuk menjual bahan-bahan dari monster yang kalah atau untuk menjual 
barang peninggalan yang sesekali ditemukan (tidak ada objek yang nyaman seperti kotak 
harta karun). 

Sekarang mari kita kembali ke inti penjara bawah tanah. Kecuali jika fungsi dungeon core 
dihentikan, itu akan menghasilkan jumlah monster yang tak ada habisnya (bersama dengan 
yang kuat di lantai paling bawah), dan sepertinya tidak pernah ada kasus Core dibawa 
kembali dari Dungeon dalam keadaan fungsional. Misalkan mereka membawanya kembali 
dalam keadaan fungsional, (mari kita abaikan bagaimana itu akan dibawa di sepanjang 
jalan) itu akan menjadi bencana jika mengubah Istana Kerajaan menjadi Kastil Raja Iblis. 
Dengan kata lain, inti penjara bawah tanah hanya dipelajari dalam keadaan rusak. 

Dalam contoh yang saya berikan sebelumnya, itu seperti jika Anda hanya memperbaiki 
fungsi kamera ponsel yang rusak dan menggunakannya dalam keadaan itu. Maka, Anda 
mungkin berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka bisa meneliti untuk mencari fungsi 
lain ...... Tapi, mari kita pikirkan tentang hal itu. Ponsel tidak akan menghasilkan monster. 
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Jadi demi argumen, anggaplah saya tahu bahwa ponsel memiliki fungsi penghancuran diri 
yang dapat menerbangkan apa pun dalam jarak 100 meter di sekitarnya, akankah saya 
berpikir untuk mencari fitur lainnya? Ini adalah alasan mengapa penelitian tentang inti 
penjara tidak mengalami kemajuan sama sekali. 

「Pertama-tama, tidak mungkin untuk mengoperasikan inti ruang bawah tanah yang 

terhenti dengan kemampuan teknologi dunia saat ini. Kami bahkan tidak mengerti cara 
mengoperasikannya. 」(Ginya) 

Ginya mengangkat bahu ketika dia menyebutkan ini. 

「Dalam hal ini, Anda bisa memahami bagaimana mereka melengkapi penjelasan dengan" 

itu sihir ". Ini adalah ketakutan akan hal yang tidak diketahui. [1] Karena mereka takut 
akan sesuatu yang tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan kepada mereka, mereka 
hanya menjelaskannya bahkan dengan 'fakta' yang agak dipaksakan, dan membuatnya 
menjadi 'dimengerti' ...... Atau lebih tepatnya, akan lebih baik untuk mengatakan: membuat 
rasanya bisa dimengerti? 」(Ginya) 「Jadi mereka memutuskan elemen misterius ini 

sebagai sihir ...... benar? 」(Souma) 「Benar! Ya ampun, aku benar-benar diselamatkan 

karena Raja adalah orang yang bisa mengerti ini. Jika tempat ini adalah Negara Ortodoksi 
Lunaria, maka saya akan dijebloskan ke penjara karena mengatakan ini, atau dalam kasus 
terburuk, mungkin saya akan dibakar di tiang pancang. 」(Ginya) 「Terbakar di tiang ......? 

」(Souma) 「Di dunia ini, ada kecenderungan untuk berpikir bahwa sihir adalah rahmat 

dari para Dewa dan Roh. Gagasan ini lebih menonjol ketika iman menguat. Jauh lebih 
banyak untuk negara yang merupakan negara agama. Dewa dan Roh adalah otoritas itu 
sendiri. Mereka tidak akan menerima seorang peneliti ...... yang penelitiannya merobek 
selubung misterius itu. 」(Ginya) 「...... 」(Souma) 

...... Ini mungkin benar. Di negara-negara di mana kekuatan iman terlalu kuat, kadang-
kadang mereka yang mengungkap misteri alam ditekan. Mereka yang telah mengungkap 
apa yang bertentangan dengan doktrin akan diperlakukan sebagai bidat, atau paling buruk, 
dibunuh. Bahkan Galileo mau tidak mau mengubah teorinya ...... Betapa bodohnya. [2] 

「Saya tidak akan membuat negara ini sedemikian rupa. Saya tidak akan membiarkan itu 

terjadi. 」(Souma) 「Saya sangat senang mendengar kata itu. 」(Ginya) 

Ginya dengan senang hati menerima ini dan tersenyum. 

「Saya adalah anggota Maxwell House. Percaya bahwa ada 『prinsip selain sihir 』di dunia 

ini, saya terus meneliti. Inti penjara bawah tanah tentu saja dapat memulihkan beberapa 
fungsinya dengan menggunakan kekuatan sihir, tapi saya percaya bahwa proses 
pemurnian Inti itu sendiri tampaknya merupakan proses rekayasa atau matematika. Bukan 
kekuatan misterius, tapi kekuatan fungsional yang bisa diselidiki kapan saja, jadi saya 
merasa kebenaran ada di luar sana. Demi kenyamanan saya menyebutnya 『prinsip yang 

berbeda 』sebagai 『LebihObaa-IlmuSaiensu』」(Ginya) 「Over-Science ...... 」(Souma) 「

Atau singkatnya obasan. 」[3] (Ginya) 「...... Tolong berhenti menyingkatnya seperti itu. 」
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(Souma) 「Dan kemudian keluargaku, orang-orang yang mempelajari itu 『Lebih-Ilmu 』, 

aku menjuluki kami, 『Lebih-Ilmuwan 』! 」(Ginya) 

Setelah mengatakan ini, Ginya membuat senyum bangga seolah berkata, "Bagaimana itu". 

「Pernahkah Anda mendengar tentang Ilmuwan Gila dari Ludwin? 」(Souma) 「Saya 

berharap Anda berhenti menggunakan istilah yang tidak keren ini. 」(Ginya) 「Saya tidak 

melihat perbedaannya! 」(Souma) 

Over keren dan Mad tidak keren? ...... Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Kemudian, 
Ginya berdiri dan berbicara. 

「Nah, karena Raja tampaknya adalah orang dengan pemahaman yang baik, saya berharap 

Anda melihat penemuan saya. 」(Ginya) 「Ah, aku pasti ingin melihatnya. 」(Souma) 「

Saya mengerti. Lalu, bisakah Anda mengikuti saya dengan cara ini? 」(Ginya) 

Setelah dia mengatakan itu, Ginya pergi ke luar rumah. Tampaknya apa yang disebut 
penemuan yang ingin dia perlihatkan kepada saya ada di luar. Kemudian, itu mungkin di 
antara benda-benda berselimut kain yang saya lihat di lantai paling bawah. Ludwin 
mengatakan, 「Ah, ya ampun 」dan dikejar Ginya sambil garuk-garuk kepalanya. Liscia 

dan saya ditinggalkan di rumah. Liscia akan mengikuti mereka berdua, ketika aku 
berbicara dengannya. 

「Ketika saya melihat kekuatan Tentara Kekaisaran kembali di Van, saya ...... saya pikir itu 

akan menjadi buruk jika tidak ada perubahan pada tingkat ini. 」(Souma) 「Souma? 」

(Liscia) 

Liscia berbalik dan aku tertawa lemah. 

「Sampai sekarang, kami berhasil melakukan entah bagaimana dengan" hal-hal yang sudah 

ada ", tetapi mulai sekarang, saya percaya bahwa kita harus menciptakan" hal-hal yang 
belum ada ". Untuk menciptakan teknologi inovatif, menggabungkannya, dan memajukan 
negara ini. Jika kita tidak bisa melakukan ini, maka tidak peduli berapa lama waktu berlalu, 
negara ini tidak akan pernah bisa bahu membahu dengan Kekaisaran. 」(Souma) 「...... Itu 

benar. 」(Liscia) 「Dan, metode untuk kemajuan ... ... Aku merasa akhirnya 

menemukannya. 」(Souma) 「Metodenya? 」(Liscia) 

Liscia memiringkan kepalanya, jadi aku mengangguk dalam. 

「Terkadang, orang-orang yang mendahului zamannya muncul dalam sejarah 

kemanusiaan. Mereka yang memiliki pandangan jauh ke depan dan dapat menghancurkan 
konsep-konsep mapan, keberadaan mereka sendiri dapat mengubah sejarah ...... Yah, dalam 
banyak kasus, orang-orang seperti ini diabaikan oleh aliran waktu, atau disingkirkan. 」

(Souma) 
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Misalnya, 『Genius Universal 』Leonardo da Vinci. Sebagai pencipta 『Mona Lisa 』dan 

yang lainnya, ia terkenal sebagai seniman, tetapi selain karya seni itu, ia juga meninggalkan 
berbagai catatan desain sebagai seorang insinyur. Dikatakan bahwa ada desain untuk 
mortir, pakaian selam dan bahkan helikopter dalam catatan itu. Bahkan jika kita 
mengesampingkan kelayakannya, jika penemuan ini dipelajari dengan baik dan terus 
menerus, maka seluruh sejarah Eropa mungkin telah berubah. 

Selain itu, selain penemuan-penemuan menakjubkan itu, ia juga telah meninggalkan 
gambar anatomi tubuh manusia yang akurat. Di masa ketika pengaruh agama Kristen kuat, 
ia membeli mayat dan membedahnya (tindakan yang dikutuk sebagai orang yang tidak 
jujur oleh gereja) [4] untuk mengetahui struktur tubuh manusia. Jika gambar-gambar 
anatomi ini telah diterbitkan, itu akan berkontribusi banyak pada bidang kedokteran. 
Tetapi karena takut akan otoritas gereja, gambar-gambar anatomi ini disegel untuk waktu 
yang lama sehingga mereka tidak dapat berkontribusi pada sejarah kedokteran manusia. 
[5] 

Aku menatap mata Liscia dan berkata. 

「Jenis ini orang akan meratap di era kemudian sebagai 『orang yang lahir terlalu dini 』. 

Namun, bagaimana jika para penguasa pada masa-masa itu dengan benar mengenali 
mereka, membawa mereka ke dalam perlindungan, dan memberi mereka posisi-posisi 
penting? Dan kemudian, bukan hanya orang-orang yang berkuasa, tetapi jika kita dapat 
membuat seluruh bangsa mengenali mereka, maka mungkin mereka akan mampu 
memajukan dunia? 」(Souma) 「Apakah maksud Anda ...... untuk mengubah aliran zaman, 

dengan orang-orang yang mendahului zaman? 」(Liscia) 「Benar, saya senang Anda 

mengerti. 」(Souma) 「Lagi pula, bukankah kita telah melakukan banyak hal bersama 

selama setengah tahun terakhir? 」(Liscia) 

Liscia mengatakan ini sambil tertawa, tetapi dia segera membuat wajah termenung. 

「Tapi, jika itu alasannya, bukankah Souma yang memimpin ini? Dunia tempat Souma 

berasal jauh lebih maju daripada dunia ini, kan? 」(Liscia) 「...... Aku tidak bisa melakukan 

itu. Saya bukan orang yang mendahului zaman, karena dunia tempat saya berasal tidak 
terletak pada jalur yang sama dengan dunia ini. 」(Souma) 

Di dunia tempat saya berasal, tidak ada sihir. Karena sihir, saya merasa bahwa struktur 
teknologi dunia ini tidak merata, tetapi itulah cara dunia ini berkembang. Beberapa 
teknologi, seperti Royal Voice Broadcasting Orbs, telah melampaui dunia saya sebelumnya. 
Mungkin dari akhirat, dunia ini mungkin menuju jalan kemajuan yang berbeda dari dunia 
tempat saya berasal. 

「Ada bahaya bahwa saya bisa menunda pengembangan dengan mengganggu di tengah 

jalan. Itu sebabnya, saya percaya bahwa orang-orang di dunia ini haruslah orang-orang 
yang memajukan kemajuan dunia ini. 」(Souma) 「...... Saya mengerti cara berpikir Souma. 

」(Liscia) 
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Liscia mungkin menjawab saya seperti itu, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak 
bisa menerimanya. Atau lebih tepatnya, wajahnya tampak marah dan sedih. Liscia 
kemudian meraih tanganku dengan erat. 

「Saya mengerti pemikiran Anda, tetapi ada bagian yang tidak bisa saya setujui. 」(Liscia) 

「...... Bagian mana? 」(Souma) 「Bagian tentang" orang-orang di dunia ini "! Souma sudah 

menjadi bagian dari rakyat negara ini! 」(Liscia) 

Liscia menarik tanganku dan meletakkannya di pipinya. 

「Sebagai putri Raja yang telah memisahkan Souma dari dunia aslimu, mungkin akan 

sombong bagiku untuk mengatakan ini ...... tapi kata-katamu barusan ...... terlalu sedih. 」

(Liscia) 「Ah, aku ...... maaf. 」(Souma) 「Tolong, jangan membedakan" dirimu "dari" kita 

"lagi. 」(Liscia) 「...... Saya mengerti. 」(Souma) 

Liscia mengucapkan kata-kata ini sementara matanya berkaca-kaca. Dia sangat menarik, 
jadi aku meletakkan tanganku yang lain di pipinya yang lain, dan ...... 

『Hei, Yang Mulia . Datang ke sini dengan cepat . 』 

...... kami dipanggil oleh Ginya dari luar. Kami bertukar pandang satu sama lain dan 
membuat tersenyum kecut. [6] 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Ginya benar-benar pemecah waktu flirt-flirt alami. 

BAB BERIKUTNYA: Penemuan MINDBLOWING literal Ginya. 

[1] Emosi umat manusia yang tertua dan terkuat adalah ketakutan, dan jenis ketakutan 
tertua dan terkuat adalah ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui. HP Lovecraft [2] 
Saya akan meninggalkan ini ... https://www.catholic.com/tract/the-galileo-controversy 
dan ini https://plato.stanford.edu/entries/galileo/ dan ini http: // www 
.astronomynotes.com  history  GalileoAffair.html [3] Over-Science adalahObaaSaiensu 
dalam bahasa Jepang. Ambil Oba dan San, dan Anda mendapatkan obaasan atau bibi. [4] 
Saya pikir penulis salah informasi tentang ini. Karena ini melibatkan otopsi dan studi 
anatomi, sebagai seorang praktisi medis, saya percaya saya perlu meluruskan fakta. Pada 
masa era Da Vinci di Italia, banteng Paus Boniface VIII tahun 1299, Detestande feritatis , 
yang dapat diartikan sebagai pelarangan pembedahan, belum ditegakkan sekuat itu. 
Lagipula, Mondino de 'Liuzzi (bapak studi anatomi modern) dan murid-muridnya 
setelahnya telah membedah sejak 1315 di Bologna. Bahkan ningrat kaya di Italia kadang-
kadang meminta pemeriksaan otopsi dari dokter untuk keluarga mereka yang telah 
meninggal (untuk penyakit atau penyebab investigasi kematian). Tetapi memang benar 
bahwa sampai abad ke-16, pembedahan dilarang di Inggris, jadi saya yang berpikir penulis 
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atau Souma dalam kasus ini, baru saja salah informasi. Informasi yang salah ini sendiri 
berasal dari buku Andrew Dickson White dalam bukunya History of the Warfare of Science 
with Theology in Christendom pada abad ke-19 . Jenis bias yang mana ...... Sama seperti 
mitos orang abad pertengahan percaya pada bumi yang datar. Ah, jika Anda bertanya-tanya 
apa yang dilarang oleh Detestande feritatis , itu melarang merebus daging mayat dari 
tulang sebagai praktik penguburan. Jadi itu sebenarnya, bukan tentang pembedahan sama 
sekali. Apa yang mencegah Da Vinci dan para seniman lainnya melakukan pembedahan 
terutama karena mereka adalah orang awam, bukan dokter medis bersertifikat, sehingga 
mereka sebenarnya tidak memiliki "hak" untuk pembedahan, yang membuat mayat 
mereka diperoleh dan dibedah, 'ilegal'. Setelah semua, bahkan di zaman modern, hanya 
praktisi medis dan forensik  pemakaman diizinkan untuk membedah mayat, bukan beberapa 
'seniman'. Meski begitu, pembedahan mayat pribadi biasanya diabaikan oleh mata hukum, 
kecuali mereka mencuri mayat. Whoaa, catatan kaki yang panjang. [E  T: Masuk akal. Ada 
orang-orang yang mengeluh dalam komentar tentang pedang samurai (baja Jepang yang 
"lebih baik" dari baja Barat) yang tidak akurat juga. Penulis tidak selalu benar. Contoh yang 
lebih baik dari seorang ilmuwan yang dilarang pada zaman itu adalah ilmuwan Internet 
yang kurang dihargai -- Nikola Tesla.] [5] Eh? Bukankah alasan mengapa banyak catatan 
Leonardo tidak diterbitkan adalah karena tulisan tulisan tangan terbaliknya yang khusus 
dan ditulisnya? Ini membuat catatan perlu diterjemahkan terlebih dahulu, yang tidak 
dilakukan Leonardo seumur hidupnya karena alasan yang tidak kita ketahui. [E  T: Yup! 
Bahkan muridnya, yang mewarisi catatan itu, kewalahan & tidak bisa menerjemahkannya 
sepenuhnya bahkan setelah empat puluh tahun & dengan 2 asisten membantunya. Da Vinci 
adalah total troll.https: 
/www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/2ndkka/did_any_of_leonardo_da_vincis_res
earch_actually/] [6] Basium Interruptum 
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Vol. 4 - 3.5 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform E 

Ginya memimpin kami di depan layar partisi berukuran sedang. Sebenarnya, layar partisi 
ini sangat besar sehingga Anda perlu melihat ke atas untuk melihat bagian atasnya, tapi 
sekali lagi, saya lebih ingin tahu tentang tenda besar yang menempati setengah ruangan ini 
....... Apakah dia akan membiarkan saya melihat apa yang ada di dalamnya? Tepat saat aku 
memikirkan ini ...... 

「Keluar, Golem. 」(Ginya) 

Ginya mengucapkan kata-kata ini dan kemudian, dari bagian lantai, yang terkena tanah 
terbuka, tanah itu naik dan tak lama, itu berubah menjadi sepasang sosok humanoid 
raksasa setinggi 3 meter. Raksasa-raksasa tanah itu berjalan dengan canggung. Ya, mereka 
pasti terlihat seperti golem boneka tanah liat. 

「Apakah itu sihir Ginya? 」(Souma) 「Un . Sihirku adalah membuat dan memanipulasi 

golem dari tanah. Itu tidak dapat melakukan tugas-tugas sulit, tetapi ia memiliki kekuatan. 
Sangat berguna untuk memindahkan barang. 」(Ginya) 「Memanipulasi boneka tanah liat 

...... Ini mirip dengan kemampuanku. Apakah itu Atribut Gelap? 」(Souma) 「Tidak, ini 

Atribut Bumi. Karena itu tidak bisa memanipulasi hal-hal lain selain bumi. Memanipulasi 
boneka juga dapat dikategorikan sebagai manipulasi gravitasi. Saya pikir bahwa 
kategorisasi dari empat atribut utama, bersama dengan atribut terang dan gelap, adalah 
sesuatu yang telah dibuat secara subyektif, sehingga orang dapat memahaminya dengan 
mudah / saya percaya bahwa pada kenyataannya, kategorisasi tidak seketat itu. 」(Ginya) 

「Jadi mereka benar-benar percaya pada apa saja ...... 」(Souma) 

Sejak saya datang ke dunia ini, pandangan saya tentang dunia ini terus bergoyang. 
Meskipun itu adalah fenomena misterius yang tidak diketahui dari sudut pandang orang 
Bumi, bagi orang-orang di dunia ini, itu adalah sesuatu yang normal. Saya mengira ini 
normal, tetapi sebenarnya ini bisa dikatakan belum tentu normal. Seseorang harus 
mengetahui ketidaktahuan seseorang untuk mengetahui tentang hal yang tidak diketahui. 
Mulai sekarang, mungkin ada kebutuhan bagi saya untuk mempertanyakan segalanya. 

「Nah, daripada itu, ini adalah hal yang saya ingin Anda lihat. 」(Ginya) 

Ginya mengatakan itu dan para golem mulai menghapus layar partisi. Objek yang kami lihat 
di balik dinding partisi itu membuat Liscia dan aku membeku karena terkejut. Itu benar-
benar "hal yang tidak dapat dipahami". Apa yang muncul di depan kami adalah benda 
seukuran bangunan bertingkat dua. Jika saya harus menggambarkan bentuknya dengan 
cara yang mudah dipahami, maka itu akan menjadi: 
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「Penggemar Dyson yang sangat besar? 」(Souma) 「Hmm? Apa itu? 」(Liscia) 「Ah, 

tidak ...... Bukan apa-apa. 」(Souma) 

Yah, aku hanya bisa melihatnya sebagai Penggemar Dyson yang besar. Hanya dari 
siluetnya, tubuh utama berbentuk seperti kokeshi pendek [1] , tetapi bagian atas berbentuk 
seperti cincin. Dari pandangan sekilas, tujuannya tidak diketahui dan itu juga tampak 
seperti semacam patung seni abstrak. Namun, aku penasaran mengapa hanya bagian dasar 
yang terpasang kuat di lantai ...... Aku kemudian bertanya pada Ginya. 

「Apa itu- ...... 」(Souma) 「Ini 『Susumu-kunTuan Maju· Tandai V』. 」[2] (Ginya) 

Nama yang payah! ...... Tunggu, Mark V !? 

「Jadi ada empat lagi seperti ini !? 」(Souma) 「Ke-kenapa kamu memperhatikan itu !? 」

(Liscia) 

Meskipun Liscia membalas, Ginya tertawa keras. 

「Nah, model-model sebelumnya entah meledak atau meledak, jadi semua yang sampai 

Mark V telah mati. 」(Ginya) 「Apakah itu benda yang berbahaya !? 」(Souma) 「Mark V 

baik-baik saja. Ini adalah ...... produk jadi. 」(Ginya) 

Setelah dia menyebutkan itu, Ginya mulai menjelaskan 『Susumu-kun · Mark V 』. 

「Saya pikir Anda sudah tahu ini, tetapi kapal-kapal besar di dunia ini digerakkan baik 

dengan memanfaatkan tenaga angin dengan layar atau dengan ditarik oleh thalassaur 
besar, kan? Ini 『Susumu-kun · Mark V 』adalah obyek yang dapat menggantikan 

thalassaur besar. Satu objek memiliki kekuatan yang sebanding dengan thalassaur besar, 
jadi jika Anda melampirkan ini ke bagian bawah kapal, dimungkinkan untuk 
mendorongnya. 」(Ginya) 「......! Maksudmu alat penggerak! 」(Souma) 

"Sama seperti sekrup atau motor!", Ketika ia mendengar komentar saya, Ginya meletakkan 
tangannya di 『Susumu-kun · Mark V 』tubuh sambil tersenyum. 

「Mesin ini dapat menghirup benda-benda yang ada di ruang di depan cincin lalu 

mengeluarkannya ke belakang. Jika Anda mengoperasikan ini di laut, maka itu akan 
menghirup air laut dan mengeluarkannya dari belakang. Tekanan air ini memiliki daya 
dorong yang cukup untuk menggerakkan kapal perang besi. 」(Ginya) 

Jadi itu berarti, ada sesuatu seperti sekrup di tengah ruang kosong cincin itu. 

「Hmm? Jika itu menghirup sesuatu di depannya, lalu apa yang akan terjadi jika kita 

menggunakannya sekarang? 」(Souma) 「Oh, yang tajam. Di darat, itu akan menghirup 

udara dan kemudian mengeluarkannya. Haruskah kita melakukan percobaan? 」(Ginya) 
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Setelah dia mengatakan itu, Ginya memerintahkan para golem untuk menyiapkan kain 
besar. Dan kemudian, pada posisi 20 meter dari kami, kedua golem berdiri dan 
membentangkan kain seperti layar film. 

「Mari kita bereksperimen untuk melihat seberapa kuat kekuatannya. 『Susumu-kun 

Mark V 』akan menghirup udara dari sisi kita dan mengeluarkannya ke sisi itu. Silakan 

saksikan kekuatannya! 」(Ginya) 「Oh, tunggu sebentar ... 」(Ludwin) 

Tampaknya Ludwin berusaha menghentikannya dengan tergesa-gesa, tetapi Ginya tidak 

peduli dan 「tekan ♪ ♪ . Dia kemudian mendorong sesuatu seperti saklar, dan pada saat 

berikutnya, 

BOWAAAAAAAA ------! ! 

Dengan suara keras itu, " kami " terhempas oleh embusan angin yang tiba-tiba. 

「Whoaaa !? 」(Souma) 「Kyaa ! 」(Liscia) 「Ubya ‼ 」(Ginya) 「Againnnnn! 」(Ludwin) 

Terguncang oleh angin yang tiba-tiba, dengan  don , punggung kami menabrak dinding. 
Bisakah ini bisa dikatakan sebagai kabedon ? [3] ...... Atau lebih tepatnya, tekanan angin 
membuat saya menempel di dinding dan saya tidak bisa menggerakkan bagian tubuh saya 
sama sekali! Liscia dan Ginya berada dalam situasi yang sama. Sampai Ludwin merangkak 
mendekati mesin dan menekan sakelar yang sama untuk menghentikannya, kami terjebak 
di dinding seperti spesimen serangga. 

Setelah dibebaskan, Ginya tertawa kering. 

「Ahaha ...... Maaf, maaf. Tampaknya saya telah membuat kesalahan dalam mengenali arah 

mana yang dihadapinya. Karena saya membuat bentuknya seminimal mungkin untuk tidak 
menyia-nyiakan materi apa pun, ia memiliki kelemahan yang sulit untuk ditentukan ke 
mana arahnya. 」(Ginya) 「Jika Anda sudah melihat ini, maka perbaiki itu sudah ...... 」

(Souma) 

Atau lebih tepatnya, jika bagian depan sekuat ini, maka tidakkah jika kita berdiri di 
belakang, kita akan tersedot ke dalam mesin dan kemudian diusir ke depan? Bukankah itu 
'meriam manusia'? Betapa menakutkan! 

「Maaf, Yang Mulia. Dalam hal apa pun, apakah Anda memahami kekuatan 『Susumu-kun · 

Mark V 』 ini ? 」(Ginya) 「...... Secara harfiah, dengan tubuhku sendiri. 」(Souma) 

Saya dengan sinis mengatakannya, tapi itu tentu saja alat yang luar biasa. Jika itu tidak 
terpasang dengan kuat ke lantai, perangkat itu sendiri mungkin telah meledak aw- ...... Ah 
jadi, mungkin itu sebabnya semua yang sampai Mark Ⅳ meledak atau "terpesona"? Ketika 
saya memahami berita gembira yang aneh itu, Ginya bersemangat tinggi dan menjelaskan 
tentang mekanisme perangkat ini. 
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「Bagian cincin ini terbuat dari logam khusus bertuliskan enchantments warding energi 

yang dimodifikasi. Ini memiliki sejarah yang menarik, pesona ini awalnya produk gagal 
berdasarkan 『Sihir meniadakan Pesona 』 digunakan oleh Imperial Sihir Lapis Baja 

Korps. Karena 『Pesona Penangkal Sihir 』hanya bisa menangkal sihir dan tidak bisa 

menghentikan sihir, bahkan jika Korps Sihir Armor baik-baik saja, para prajurit di garis 
belakang masih akan rusak, sehingga penelitian dihentikan. 

Saya kemudian memperhatikan pesona yang gagal ini. Jika itu bisa menangkal sihir, maka 
pasti itu harus mengganggu pergerakan mana. Lalu, karena ada mana di udara dan air, jika 
kita bisa memberikan arah, maka kita bisa membuat sesuatu untuk menghirup dan 
mengeluarkannya. Jika kita bisa mengompresi kekuatan pengusiran itu, maka tidak bisakah 
kita membuat perangkat propulsi? ...... Atau begitulah pikirku. 

Untuk memindahkan mana di udara dan air hampir identik dengan menggerakkan udara 
dan air itu sendiri. Dan kemudian, setelah membuat perangkat itu akan menghirup mana 
dan mengeluarkannya jika pesona yang dimodifikasi yang dimasukkan ke dalam cincin 
logam diberi energi, dan dengan demikian, 『Susumu-kun · Mark V 』ini selesai. 」(Ginya) 

「...... 」(Souma) 

Ginya dengan lancar menjelaskannya, tetapi karena dia menyebutkan sihir sihir, aku tidak 
bisa menilai kebenaran penjelasannya. Oh well, karena percobaan terjadi seperti yang 
dijelaskan Ginya, apa yang dia katakan benar ....... mungkin. 

「Apakah Anda mengerti, Liscia? 」(Ginya) 「Tidak sama sekali. 」(Liscia) 

Tampaknya ini sulit dipahami bahkan untuk orang-orang di dunia ini. Ginya lalu tersenyum 
kecut. 

「Ya sudah cukup jika kamu bisa mengerti apa yang aku katakan sebelumnya, bahwa satu 

unit ini bisa bekerja seperti thalassaur. 」(Ginya) 「...... Tapi, bukankah hal ini tidak perlu? 

」(Ludwin) 

Orang yang bertanya ini adalah Ludwin, yang sangat bingung. 

「Pertama-tama, untuk menghasilkan ini, bukankah Anda membutuhkan cukup banyak 

uang? 」(Ludwin) 「Un ...... Ya, setidaknya cukup untuk merawat sepuluh thalassaurs 

selama sepuluh tahun ...... 」(Ginya) 「Lalu, jika satu unit hanya bisa melakukan satu 

pekerjaan thalassaur, bukankah ini hanya buang-buang uang? Terlebih lagi, sepertinya ini 
tidak bisa berbelok seketat seperti thalassaur. 」(Ludwin) 「A-apa yang kamu katakan, Lu-

nii! Apakah kamu tidak mengerti apa yang akan dibawa penemuan ini? 」(Ginya) 「Bawa? 

」(Ludwin) 

Ludwin memiringkan lehernya bingung, tapi aku memiliki pendapat yang sama dengan 
Ginya dalam hal ini. 
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「Memang, ini adalah penemuan hebat. Ludwin. 」(Souma) 「Yang Mulia juga? 」

(Ludwin) 「Coba pikirkan, jika satu unit memiliki kekuatan yang sama dengan satu 

thalassaur, maka dengan perhitungan sederhana, jika kita bisa mengumpulkan sepuluh 
unit, maka mereka bisa memberikan kekuatan yang sama dengan sepuluh thalassaurus, 
kan? 」(Souma) 「!? Itu tentu saja ...... 」(Ludwin) 

Ludwin tampaknya tidak benar-benar memahami penemuan ini, jadi saya menjelaskannya 
dengan cara yang mudah dimengerti. 

Then Kalau begitu, apakah mungkin dalam kenyataannya untuk memanfaatkan sepuluh 
thalassaurs? Bukankah kasus kapal perang Alberto ditarik oleh dua thalassaurs sudah 
merupakan kasus yang jarang terjadi? 」(Souma) 「Itu .... Ya, memang benar. Bahkan jika 

kita memanfaatkan sepuluh thalassaurs, mustahil bagi mereka semua untuk mematuhi 
aturan yang sama. Bahkan di seluruh dunia, manusia hanya dapat memanfaatkan tiga di 
terbaik? 」(Ludwin) 「Dengan kata lain, bahkan jika radius belok kapal terbatas, 

perangkat ini mampu menggerakkan kapal yang bahkan lebih besar daripada saat ini. 
Misalnya ...... Ah, benar juga. Mari kita coba membangun kapal kargo dengan lima di 
antaranya terpasang di sana. Akan ada revolusi dalam logistik barang. 」(Souma) 

Dimungkinkan untuk mengangkut banyak barang di laut pada saat yang sama. Lebih dari 
setengah perbatasan negara ini menghadap laut. Pembangunan kota baru sebagai pusat 
distribusi barang juga telah mencapai tahap akhir, dan akan berdampak besar jika dapat 
memperkuat kapasitas transportasi laut kita. 

「A-aku mengerti ...... 」(Ludwin) 

Akhirnya, tampaknya Ludwin akhirnya memahami betapa luar biasanya penemuan ini. 
Saya kemudian bertanya pada Ginya. 

「Anda mengatakan tentang mengirim energi beberapa waktu yang lalu, kan? Ini adalah 

penemuan yang luar biasa, tetapi sumber daya seperti apa yang digunakannya? 」(Souma) 

Sejak saya datang ke dunia ini, belum lagi listrik, saya belum pernah melihat satu pun 
mesin uap. Suatu bentuk energi yang bisa menggerakkan perangkat mekanik sebesar itu, 
apakah itu kekuatan sihir seperti yang saya harapkan? 

「Sumber daya terpasang, Yang Mulia. 」(Ginya) 

Ginya mengatakan ini ketika dia mengeluarkan sesuatu seperti benjolan dari saku jas 
putihnya dan menyerahkannya padaku. Itu seukuran telapak tangan, tapi rasanya sedikit 
lebih berat daripada penampilannya (seperti ketika memegang alat pemancing), dan 
tampak seperti kristal berbentuk kubus hitam murni. 

「Ini? 」(Souma) 「Kristal yang biasa disebut sebagai 『Kutukan Bijih 』. 」(Ginya) 「

Maksudmu Bijih Kutukan itu? 」(Liscia) 
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Ketika Liscia mendengar jawaban Ginya, dia menunjukkan reaksi yang sangat kuat. 

「Kamu tahu tentang ini, Lisden !? 」[4] (Souma) 「Siapa yang kamu panggil Lisden? ...... Di 

dunia ini, kami juga menggunakan sihir untuk menambang bijih. Tambang digali dengan 
Sihir Air, terowongan dikeraskan dengan Sihir Bumi, udara basi dipertukarkan dengan 
Sihir Angin, dan logamnya dilarutkan dengan Sihir Api. Namun, sihir tidak bisa digunakan 
di daerah sekitar Bijih Kutukan ini karena alasan tertentu. Selanjutnya, jika Anda terus 
menggunakan sihir, maka ...... 」(Liscia) 

Liscia membuat isyarat untuk menyatukan tangannya dan kemudian dengan cepat 
membukanya sambil berkata, 「Boom 」. 

「Ledakan !? Bukankah ledakan di tambang benar-benar buruk? 」(Souma) 「Cukup 

untuk membuat para penambang menangis. Jika mereka menggali tambang dan kemudian 
menyerang bijih ini, mereka tidak bisa menggali lebih jauh lagi. Di dunia ini, sihir dianggap 
sebagai berkah dari Dewa dan Roh, jadi bijih yang membuat sihir ini tidak dapat digunakan 
adalah "batu terkutuk" yang tidak menerima berkah dari Dewa dan Roh ...... maka mengapa 
ini disebut Kutukan Bijih Apa yang lebih merepotkan, adalah bahwa ia dapat diambil dalam 
jumlah besar dari bawah tanah Kerajaan Elfrieden. 」(Liscia) 

Liscia mengatakan ini dengan menghina. Pertama-tama, Kerajaan Elfrieden adalah negara 
dengan sumber daya mineral yang buruk, tetapi sepertinya bukan hanya karena medan 
yang tidak berbentuk. Jadi masih ada banyak hal yang aku tidak tahu ...... Sementara aku 
memikirkan hal-hal seperti itu, Ginya membuat senyum berani. 

「Bijih Terkutuk? Jangan mengatakan hal bodoh seperti itu. Sebaliknya, fakta bahwa ada 

berton-ton bijih yang terkubur di bawah tanah, negara ini dapat dikatakan benar-benar 
diberkati oleh para Dewa! 」(Ginya) 

Ginya berkata dengan reaksi berlebihan. 

「Jika kita melihatnya tanpa tabir misteri itu, menyebutnya kutukan adalah cerita yang 

bodoh. Bijih Kutukan tidak membuatnya sehingga sihir tidak bisa digunakan, tetapi malah 
menyerap energi itu. Cobalah untuk memikirkannya. Anda tidak dapat menggunakan sihir 
di dekat Kutukan Bijih, dan jika Anda tetap mencoba menggunakannya, itu akan meledak. 
Dari mana energi ledakan itu berasal? Tidakkah Anda secara alami berpikir: "karena bijih 
itu menyerap energi sihir, jika melewati tingkat toleransinya, ia akan meledak"? 」(Ginya) 

Umm ...... Jadi dengan kata lain, Bijih Kutukan itu seperti baterai yang dapat diisi ulang dan 
menyerap energi sihir. Lalu jika itu dibebankan terlalu banyak, itu akan meledak ...... 
Kenapa aku merasakan kegelisahan? Saya kira mungkin ini karena kami melihat hal yang 
tak terbayangkan saat ini. Khususnya, sesuatu yang sepenuhnya dapat merusak tatanan 
hal-hal di dunia ini. 

Dan kemudian Ginya membuat pernyataan keterlaluan. 
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「Dan aku berhasil mengekstraksi energi sihir yang diserap dari Kutukan Bijih dan 

kemudian menggunakannya sebagai sumber daya untuk perangkat ini. 」(Ginya) 「Apa- !? 

」(Souma) 

Hanya dengan satu kalimat itu, itu membuatku merinding. Jika ini benar, maka itu benar-
benar mirip dengan baterai isi ulang! Meskipun ada banyak hal yang aku masih belum 
mengerti, tetapi aku menyadari pentingnya Kutukan Bijih dan Ginya yang mengungkap 
rahasia itu. Untuk dunia ini yang tidak memiliki listrik atau mesin uap, jika kita dapat 
memperoleh teknologi yang dapat "menyimpan energi" di depan negara-negara lain, 
negara ini akan membuat lompatan besar ke depan. Maka bisa "melampaui Kekaisaran" 
tidak akan lagi menjadi mimpi. 

Tetapi, pada saat yang sama, saya merasakan bahaya dari teknologi ini. Pertama-tama, 
Kutukan Bijih dibungkus takhayul. Jika mereka tahu tentang penelitian tentang Kutukan 
Terkutuk yang tidak menerima berkah dari para Dewa, orang-orang di dunia yang dipenuhi 
takhayul ini mungkin berakhir dengan menyembunyikan ketidakpercayaan terhadap kita. 
Jika itu hanya domestik, maka tergantung pada pencerahan warga di masa depan, kita bisa 
melakukan sesuatu. Namun, misalnya, negara religius seperti Negara Ortodoksi Lunaria 
pasti akan berubah menjadi musuh kita. Untuk sebuah negara yang diperintah oleh doktrin 
agama, sesuatu yang menghancurkan doktrin itu, (bahkan jika itu hanya takhayul yang 
mengelilinginya), akan berarti penurunan otoritas dan kekuasaan mereka. Mereka pasti 
tidak akan membiarkan ini terjadi. 

Juga, bahkan untuk sebuah negara dengan tingkat rendah iman, jika mereka tahu tentang 
kepemilikan kami teknologi ini, mereka pasti mengatakan 「tangan di atasnya 」. Dari 

kata-kata Liscia, Bijih Kutukan itu sendiri tampaknya dimakamkan dalam jumlah besar di 
bawah negara ini. Dalam kasus terburuk, semua negara tetangga mungkin memulai perang 
sumber daya. Meskipun akhirnya aku bisa membuat aliansi rahasia dengan Kekaisaran dan 
menyingkirkan ancaman Amidonia, negara ini akan hancur jika situasi seperti itu terjadi. 
Meskipun teknologi ini berpotensi membuat negara ini menjadi negara nomor satu di 
benua ini, ia juga berisiko menghancurkan negara ini sepenuhnya. 

「Ugh ...... 」(Souma) 「H-hei, Souma !? Apa yang terjadi!? 」(Liscia) 

Saya terhuyung-huyung dan kemudian Liscia mendukung saya. 

「...... Maaf. Saya merasa tidak enak badan dengan risiko tinggi, imajinasi tingkat tinggi. 」

(Souma) 「Imajinasi? 」(Liscia) 

Saya kemudian berbicara dengan Liscia dan dua lainnya tentang apa yang saya pikirkan 
tadi. Wajah Liscia dan Ludwin memucat. Sama seperti saya, mereka merasakan ketakutan 
yang sama. Namun, hanya Ginya yang tidak menunjukkan kekhawatiran sama sekali. 

「Mengapa kamu begitu khawatir tentang itu? Tidak apa-apa jika Anda benar-benar 

meneliti sebelum menjadi sasaran negara lain dan kemudian menjadi cukup kuat, sehingga 
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negara lain tidak bisa ikut campur? 」(Ginya) 「...... Itu terlalu optimis, tapi tidak ada cara 

lain selain itu. Meski begitu, dalam hal ini, ada kebutuhan untuk membuat kemajuan dalam 
kerahasiaan absolut ...... 」(Souma) 

Jika itu masalahnya, yang menjadi masalah terbesar adalah kepribadian Ginya. Dia 
sekarang adalah tokoh penting top negeri ini seperti Tomoe-chan. Bahkan dalam kejadian 
yang tidak terduga ketika skenario yang dibayangkan itu terjadi, kami perlu mencegahnya 
melarikan diri atau diculik oleh negara lain, dan karenanya, saya ingin mempercayakan 
padanya dengan orang-orang yang dapat dipercaya di dalam negeri. Orang itu sendiri 
tampaknya memiliki satu jalur pikiran untuk meneliti, tetapi dia masih seorang wanita 
berusia pertengahan dua puluhan. Saya ingin menghindari situasi di mana dia sedang 
didekati oleh seorang bangsawan yang tahu pentingnya dirinya. 

――― Jadi, ini yang terjadi. Saya melihat ikemen Royal Knights Commander. 

「...... Hei, Ludwin? 」(Souma) 「Ya? Ada apa, Yang Mulia? 」(Ludwin) 「Apakah kamu 

suka Ginya? 」(Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Skenario yang dibayangkan Souma mengingatkan saya pada apa yang disebut "Kutukan 
Sumber Daya" dan fakta bahwa sebagian besar konflik global modern sebagian 'didorong' 
oleh kebutuhan negara-negara modern untuk mendapatkan sumber daya yang cukup 
untuk mesin industri dan perang mereka. 

BERIKUTNYA: MECHAGODZILLA! 

[1] Kokeshi adalah boneka kayu Jepang tanpa cabang [2] Susumu berarti maju atau 
bergerak maju. Jadi itu artinya seperti: "Mister Move Mark Mark Five", "Mister Go-Forward 
Mark Five" atau "Mister Propeller Mark Five". [E / N: Karena ini adalah penggemar Dyson, 
mereka harus menempelkan wadah padanya sehingga mereka dapat membunuh laba-laba 
sihir raksasa.] [3] Tidak tahukabedon? Pergi membaca beberapa manga shoujo. [4] Ini 
adalah permainan kata-kata 知 っ て い る の か 雷電? (Kamu tahu ini, Raiden?) Dari 

Sakigake! Otokojuku! 
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Vol. 4 - 3.6 
Arc Pencerahan Bab 3: Inti dari CoReform E 

「Ya, apa yang Anda katakan, Yang Mulia ?! 」(Ludwin) 「Ini adalah pertanyaan penting 

...... Bagaimana perasaan Anda tentang Ginya ...... Dan kemudian, berdasarkan apa yang 
Ginya pikirkan tentang Anda, Anda harus berpikir tentang bagaimana Anda akan 
merespons. 」(Souma) 

Saya menjawab dengan serius kepada Ludwin yang panik. Ginya sekarang menjadi tokoh 
penting negara ini. Jika saya bisa, saya ingin dia menikah dengan orang yang dapat 
dipercaya dan meletakkan akar di negara ini. Itu sebabnya ...... akan baik-baik saja jika 
Ludwin memiliki resolusi untuk ini, tetapi jika dia tidak, maka saya harus memikirkan 
rencana lain. Omong-omong, tepat sebelum saya mengajukan proposal ini, 

( 「Hei, Liscia, aku ingin menikahi Ginya dengan Ludwin, tetapi sebagai sesama wanita, 

bagaimana menurutmu? Apakah Ginya memiliki perasaan terhadap Ludwin? 」) (Souma) ( 

「...... Sekitar 60%. Saya pikir mungkin dia mungkin menyukainya. 」) (Liscia) ( 「Itu tidak 

jelas. Bagaimana dengan persentase yang tidak pasti itu? 」) (Souma) ( 「Gadis memang 

sulit dimengerti, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kan? Ginya adalah putri 
bangsawan. Jika dia harus menikah atas perintah Raja, aku pikir dia tidak akan menikah. 
menolaknya. 」) (Liscia) ( 「Mungkin itu benar, tapi ...... saya tidak ingin menggunakan 

metode yang kuat itu jika memungkinkan, Anda tahu. 」) (Souma) ( 「...... Begitu . Lalu, dari 

pengamatan Souma, bagaimana dengan sisi Ludwin-dono? 」) (Liscia) ( 「99%, dia 

menyukainya. 」) (Souma) ( 「Bagaimana kamu bisa dengan jelas mengatakannya? 」) 

(Liscia) ( 「...... Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang mudah dipahami. 」) 

(Souma) 

...... Bahwa kita melakukan percakapan berbisik ini adalah rahasia. Mungkin karena Ludwin 
menyadari bahwa aku serius, dia mengencangkan bibirnya. Mungkin dia bingung 
bagaimana dia harus menjawab ini. Kemudian pihak terkait lainnya, Ginya, memiringkan 
kepalanya. 

「Apakah ini tentang apakah saya menjadi istri Lu-nii? 」(Ginya) 

Itu adalah nada santai yang tidak terpikirkan untuk dikatakan oleh pihak terkait. 

「Apakah Ginya keberatan menikahi Ludwin? 」(Souma) 「Tidak, saya tidak keberatan. 」

(Ginya) 

Itu adalah jawaban yang cepat sehingga antiklimatis, dan kemudian Ginya tertawa. 

「Karena saya seorang wanita. Saya berpikir bahwa jika suatu hari saya perlu bersama 

seseorang, maka akan lebih baik jika orang itu adalah Lu-nii. Meskipun, karena Lu-nii 
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populer di kalangan wanita, aku berpikir bahwa dia akan memilih orang lain sebagai 
istrinya dan jadi aku memutuskan bahwa akan lebih baik jika setidaknya aku bisa menjadi 
istri ketiganya sesudahnya. 」(Ginya) 

Pada pengakuan Ginya, tidak hanya Ludwin, tetapi bahkan aku, sebagai orang yang tidak 
berhubungan, menatap dengan takjub, tetapi hanya Liscia yang mengangguk berulang kali 
seolah-olah dia bisa bersimpati dengan Ginya. Ludwin, yang kembali ke rasa setelah 
beberapa saat, membuat ekspresi sedih, dan dengan pernyataan pengantar 「Mulia, mohon 

maafkan saya untuk jawaban sopan saya 」, ia menolak. 

「Tidak peduli berapa banyak Ginya adalah bakat yang harus disimpan oleh negara ini, 

untuk tiba-tiba mengikatnya dengan pernikahan hanyalah ...... 」(Ludwin) 「Apakah 

pernyataan itu sesuatu yang bisa Anda katakan kepada kami? 」(Souma) 「Ah ...... 」

(Ludwin) 

Raja sebelumnya, Alberto, telah memberikan putrinya Liscia untuk menjadikanku raja 
negara ini. Sebaliknya, dari sudut pandang Liscia, untuk menghentikan saya menjadi raja di 
negara ini, dia setuju untuk menikah dengan saya. Hubungan kami dimulai dari premis 
yang bengkok itu, tetapi setelah melewati cobaan dan kesengsaraan, itu akhirnya menjadi 
koneksi yang saya sama sekali tidak ingin pisahkan. Sementara aku menggaruk kepalaku, 
aku memberi tahu Ludwin. 

「Biarkan saya mengatakan sesuatu seperti yang dialami seseorang dalam masalah ini, 

bagaimana memulainya bukan masalah utama. Yang penting adalah dengan cara apa Anda 
berdua akan menghabiskan waktu bersama. Bukan? 」(Souma) 「Souma ...... 」(Liscia) 

Ketika aku mengatakan ini, Liscia mengirimiku tatapan penuh gairah. Agak memalukan. 

「...... Atau lebih tepatnya, kalian berdua telah menghabiskan banyak waktu bersama 

sebagai teman masa kecil, kan? 」(Souma) 「Yang Mulia ...... 」(Ludwin) 「Haruskah saya 

memberi Anda lebih banyak dorongan? Maka jika kamu menikahi Ginya, kamu bisa 
menyebut dirimu Maxwell-Arcs House. Nama Maxwell House yang terkenal akan berlanjut. 
Selain itu, keluarga kerajaan akan membayar biaya pernikahan sepenuhnya ...... 
Selanjutnya, biaya penelitian Ginya, termasuk jumlah yang telah digunakan sampai 
sekarang, 90% dari itu akan dibayar oleh negara. Rumah Arcs tidak perlu menanggung 
biaya lagi. 」(Souma) 「I-itu tawaran yang sangat menggembirakan ...... tapi kenapa aku 

masih harus membayar 10% lainnya? 」(Ludwin) 「...... Jika kamu tidak membayar sedikit 

dari sakumu, maka dia akan menggunakan uang itu tanpa henti. 」(Souma) 

Bahkan jika itu adalah penemuan yang bermanfaat, itu tidak akan berhasil jika tiba-tiba 
menenggelamkan keuangan negara. Ketika aku mengalihkan pandanganku padanya, Ginya 
memalingkan muka dan bersiul (meskipun tidak ada suara datang darinya). Melihat 
perilakunya, Ludwyn tersenyum pahit. 
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See Saya mengerti. Jadi saya akan memegang kendali. 」(Ludwin) 「Atau lebih tepatnya, 

sehingga jumlah yang bisa kamu bayar sendiri meningkat, kamu akan bekerja seperti kuda-
kerja. 」(Souma) 「...... Aku khawatir ini akan terjadi. 」(Ludwin) 「Sekarang, Ludwin. 

Ginya mengatakan perasaannya. Giliran berikutnya milik Anda? 」(Souma) 「...... Ya! 」

(Ludwin) 

Ludwin memalingkan wajahnya ke arah Ginya. Wajah Ludwin merah padam dan wajah 
Ginya juga agak kemerahan. Meskipun ketika mereka berdiri berdampingan, Ludwin lebih 
tinggi, mungkin karena kakinya gemetar karena ketegangan, tinggi mereka terlihat sama. 
Aku bertanya-tanya apakah ini akan berhasil karena dia segugup itu, tapi pria yang berdiri 
di sini adalah Komandan Royal Knights ikemen yang telah memimpin puluhan ribu tentara. 
Tidak lama sebelum dia memutuskan. 

「Ginya, maukah kamu menjadi istriku? 」(Ludwin) 「...... Apakah tidak apa-apa untuk Lu-

nii? Aku tidak cocok menjadi istri bangsawan, kau tahu? 」(Ginya) 「Aku tahu, tapi aku 

masih ingin kamu berada di sisiku selamanya. 」(Ludwin) 「Kamu memiliki rasa yang 

aneh ...... Tapi, tidak . Dipahami, tolong jaga aku mulai dari sini, suamiku. 」[1] (Ginya) 

Dan kemudian, mereka berdua berjabatan tangan karena beberapa alasan. Kupikir, tidak 
memeluk adegan ini lebih cocok ........ Oh well, cara ini mungkin lebih cocok untuk mereka. 
Karena itu adalah situasi yang bahagia, tidak perlu membuat komentar yang tidak pantas. 
Saya senang bahwa masalah ini telah diselesaikan tanpa masalah. 

「* Sigh * ...... Dengan ini, mungkin kita telah menyelesaikan seluruh masalahnya? 」

(Souma) 「...... Tidak, belum. Yang Mulia. 」(Ludwin) 

Momen ketika saya merasa lega, Ludwin berbicara dengan wajah sangat malu. Dia hanya 
terlihat sangat bahagia belum lama ini, apa yang terjadi selama beberapa saat ini? Lalu 
Ludwin berkata, 

「Saya juga sudah lupa tentang hal ini sampai sekarang ...... Tapi, apakah Yang Mulia lupa 

tujuan kunjungan kami hari ini? 」(Ludwin) 

...... Ah, itu benar. Saya benar-benar lupa tentang ini, tetapi kami tidak mengunjungi tempat 
ini untuk melihat penemuan. Kemudian, Ludwin menjatuhkan kepalan ke kepala Ginya. 

「Ouchie! ...... Lu-nii, kamu tidak bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga begitu kita 

terlibat. 」(Ginya) 「BakaIdiot! Ikuti saja aku. Minta maaf kepada Yang Mulia dengan saya! 

」(Ludwin) 

Karena itu, Ludwin memegangi kepala Ginya dan mendorongnya ke lantai, sementara dia 
sendiri juga menurunkan kepalanya sampai dahinya menempel ke lantai. Bentuknya 
sedikit berbeda, tetapi ini adalah gaya negara ini untuk Double Dogeza. Sementara Ludwin 
menahan kepala Ginya, dia menyatakan permintaan maafnya. 
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「Untuk kesempatan ini, ... ... tunanganku telah melakukan tindakan keterlaluan ...... 」

(Ludwin) 「Wai-, Lu-nii. Anda akan merusak rambut saya. 」(Ginya) 「Diam, Ginya! Dalam 

hal ini, saya dengan rendah hati, dengan rendah hati meminta keringanan hukuman Anda. 
」(Ludwin) 

Tidak, bahkan jika kamu meminta maaf dengan upaya seperti itu ........ aku tidak terlalu 
peduli sama sekali. 

「Ludwin dan Ginya, kalian berdua mengangkat kepala. Saya khususnya tidak menemukan 

kesalahan pada Anda berdua. 」(Souma) 「Yang Mulia ...... Terima kasih banyak! 」

(Ludwin) 「Ah, tapi aku agak penasaran. Hei, Ginya? 」(Souma) 

Aku berjongkok dan menatap lurus ke mata dengan Ginya sebelum bertanya. 

「Mengapa kamu mengambil tulang naga? 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Apakah ada di antara Anda yang masih ingat apa yang terjadi sekitar enam bulan yang lalu? 
Ketika saya menggali lubang untuk kolam pengendapan air limbah di dekat Ibu Kota 
sebagai bagian dari pembangunan layanan air dan saluran pembuangan Ibu Kota, kami 
menemukan tulang monster dan sejenisnya. Di antara mereka, ada satu set tulang naga 
besar, tapi kemudian hilang. Pada saat itu, kami pertama kali curiga bahwa naga itu mati 
dengan dendam dan menjadi Tengkorak Naga, tetapi dalam kasus itu, itu seharusnya telah 
menyebarkan racun ke lingkungan. Namun, Ibukota tempat penyimpanan sebelumnya 
masih aman dan sehat, jadi kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin. 

Tersangka berikutnya adalah bahwa barang itu telah dicuri oleh seseorang, tetapi alasan 
pencurian itu tidak jelas. Jika ada beberapa kekuatan sihir yang tersisa di dalamnya maka 
itu dapat digunakan sebagai katalis ajaib atau bahan aksesori, tetapi kekuatan sihir di 
tulang itu telah menghilang dan karenanya tidak berharga. Pertama, karena tidak bisa 
digunakan untuk apa pun, saya berencana untuk memajangnya di museum, maka dari itu 
mengapa saya menyimpannya. 

Itu sebabnya, pada akhirnya, kami berpikir bahwa mungkin seorang kolektor 
mengambilnya (terlepas dari apakah mereka akan mengambil barang besar seperti itu atau 
tidak). Meskipun itu memang insiden yang aneh, sepertinya itu tidak akan menyebabkan 
insiden besar, jadi secara bertahap menghilang dari ingatanku, tetapi beberapa hari yang 
lalu, kebenaran yang tak terduga menjadi lebih jelas. Ada selembar kertas yang dicampur 
dengan dokumen kerja Ludwin. 

『Untuk Lu-nii Aku akan mengambil tulang naga jadi aku akan menyerahkan sisa prosedur 

kepadamu. Ginya 』 
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Ada sesuatu yang tertulis di dalamnya. Ya ... Orang yang mengambil tulang Naga adalah 
Ginya. Dia melaporkan ini di selembar kertas, dan kemudian tanpa menunggu jawaban, dia 
mengambil tulang-tulangnya (ngomong-ngomong, saya mendengar tentang ini setelahnya, 
tetapi diangkut oleh golem). Meski begitu, ini sangat ...... Ginya-ish? Bagaimanapun, kertas 
itu dicampur dengan kertas lain karena periode yang sedikit kacau saat itu. 

Dan kemudian, kertas itu ditemukan beberapa hari yang lalu, Ludwin, yang tahu tentang 
situasinya, mendatangi saya dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Maka, untuk 
mengkonfirmasi lokasi tulang-tulang itu, kami tiba di ruang bawah tanah Ginya. 

Dan sekarang, kami melihat tulang yang hilang. Namun,...... 

「「 「WHA !? 」」 」 

Penampilan tulang telah benar-benar berubah ...... atau lebih tepatnya, bukan penampilan 
tetapi bentuknya sendiri telah berubah secara radikal. Ketika kami bertanya tentang lokasi 
tulang, Ginya membawa kami ke tenda yang menempati setengah dari ruangan besar ini. 
Ketika kami masuk, yang menyambut pemandangan kami adalah tubuh metalik yang 
bersinar dari seekor naga besar yang tampak seperti mesin. Saat aku melihat apa yang bisa 
disebut sebagai 『Mecha-Dragon 』, tema utama bass rendah 『Godzilla VS Mechagodzilla 

』sedang bermain di kepala saya [2] . Padahal, itu tidak sebesar mereka. Tingginya sekitar 

18 meter, tetapi bentuknya keluar dari dunia ini. 

Melirik ke arah kami yang berdiri dengan heran, Ginya mulai menjelaskan dengan penuh 
keyakinan. 

「Nama anak ini adalah 『Mechadra 』. Dengan menempelkan binatang liar dan bahan 

monster, baju besi dan senjata, dan benda-benda lain ke kerangka naga asli, 
dikombinasikan dengan komponen misterius yang ditemukan di ruang bawah tanah, 

taadaa ♪ ...... naga mekanik yang sepenuhnya terbentuk. 」 

Ginya berbicara tentang ini dengan bahagia ...... tapi bagaimana aku harus mengatakan ini? 
Saya hanya punya firasat buruk tentang bagian-bagian monster dan komponen ruang 
bawah tanah yang misterius. Liscia juga membuka mulutnya lebar karena terkejut dan 
Ludwin sepertinya akan pingsan. Saya kemudian bertanya pada Zinya. 

「...... Ini tidak akan mengamuk, kan? 」(Liscia) 「Ahaha. Itu tidak bisa melakukan hal 

seperti itu. 」(Ginya) 

Kemudian, Ginya mendekati Mechadra dan kemudian menyentuh kakinya. 

「Pertama, yang ini tidak bisa bergerak? 」(Ginya) 「Benarkah? 」(Souma) 「Tentu saja. 

Meskipun, saya percaya bahwa tingkat kesempurnaan dari kerangka luar tinggi, tidak ada 
mekanisme untuk menyampaikan perintah untuk memindahkan bagian-bagian penting. 
Yah, ini hanya ...... orang-orangan sawah belaka. 」(Ginya) 
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Apakah Anda seorang 「IMGONNAHKILLYOUNAAAAAAAOOOOOO! 」Orang yang baik? [3] 

...... Karena mereka tidak akan mendapatkan referensi, saya membiarkan tsukkomi ini 
meluncur. Begitu, meskipun dia telah membuat naga mekanik, tidak ada program gerakan 
dan sesuatu untuk bertindak sebagai sirkuit untuk mengirimkannya. Atau lebih tepatnya, 
ini adalah sesuatu yang tidak terduga dari tingkat ilmiah dunia ini, tetapi melihat apa yang 
telah dilakukan Ginya, itu tidak seperti itu tidak bisa bergerak sama sekali. Ginya 
menggerakkan bagian cakar dari kaki mechadra ke atas dan ke bawah dengan tangannya. 

「Lihat, itu bisa bergerak dengan lancar seperti ini. Bahkan tanpa kekuatan motif, ia bisa 

bergerak. 」(Ginya) 「Ah, luar biasa. Luar biasa, tapi mengapa Anda membuat sesuatu 

seperti ini ...... 」(Souma) 

Aku memegangi kepalaku dengan bingung. Seperti yang diharapkan, bukankah situasi ini 
akan membuat Star Dragon Mountains marah. Untuk memberikan contoh dalam istilah 
manusia, itu hanya untuk memamerkan tulang orang kuno di museum, maka mereka 
mungkin mengizinkannya. Namun, ketika tulang-tulang itu tertanam di dalam mesin, 
seperti yang diharapkan, beberapa orang akan menemukan ini menjijikkan. Ini bisa 
dianggap sebagai penistaan bagi orang mati. Jika mereka tahu bahwa tulang saudara 
mereka diperlakukan seperti ini, dalam kasus terburuk naga mungkin menyerang. 

...... Ketika aku kembali ke kastil, aku akan mengirim surat permintaan maaf ke Star Dragon 
Mountains. Bergantung pada balasan mereka, kami akan membongkar, melakukan 
pemakaman dan mengirimkannya kembali. Saya bersumpah dalam hati ini, dan kemudian 
saya ingat apa yang dikatakan Ginya. 

『Ini hanya ...... orang-orangan sawah belaka. 』 

Orang-orangan Sawah ....... Boneka yang berdiri untuk melindungi lapangan ....... Sebuah 
boneka ....... Boneka !? Bisakah...... 

Saya kemudian mencoba menyentuh kaki Mechadra. Dan kemudian dengan 【Living 

Poltergeists 】, saya akan mentransfer sebagian dari kesadaran saya ke Mechadra. Setelah 

itu, 

* Gogogogogogogo * ...... 

Sambil menghasilkan suara derit logam, Mechadra mulai bergerak. Wah, aku bisa 
memanipulasi ini !? 

「Ki-King, apakah Anda melakukan sesuatu !? 」(Ginya) 

Tampaknya bahkan Ginya pun terkejut. Sambil melihat Mechadra menggerakkan kedua 
tangannya ke atas dan ke bawah, aku menggenggam kepalaku dengan bingung. Apa yang 
harus saya lakukan dengan ini? Memanipulasi naga mekanik lebih seperti apa yang akan 
dilakukan Raja Iblis daripada Pahlawan. Hanya dengan kehadirannya di negara kita, tidak 
aneh jika negara-negara lain mengakui ini sebagai musuh kemanusiaan. 
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Astaga, hari yang luar biasa ...... 

◇ ◇ ◇ 

Akibatnya, naga mekanik diperlakukan sebagai informasi Top Secret yang dijaga ketat, dan 
diputuskan untuk menunggu balasan dari Gunung Naga Star. Ginya dipindahkan ke 
laboratorium khusus yang baru dibangun di dekat Ibu Kota dan harus meneliti sesuatu 
bahkan hari ini. Selain itu, sejak Roroa dan Colbert bergabung dengan kami, arus kas 
menjadi lebih baik, dan pekerjaannya semakin dipercepat. 

...... Di kemudian hari, saya meminta Hilde untuk mengirim obat perut ke Ludwin. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Melanjutkan ke bab berikutnya! 

[1] Danna-sama.旦 那 様 [2] TONTON DI TUNE GLORIOUSNYA [3] Kata aslinya adalah ヤ 

ロ ー ブ ッ コ ロ シ シ テ ル. Yang biasanya digunakan dalam Pixiv dalam ilustrasi bahwa 

karakter melampiaskan kemarahan mereka dan secara harfiah membunuh mencoba 
membunuh seseorang. Berdasarkan Doraemon yang diambil atau dari Bennet di 
Commando (Arnold Schwarzenegger) 
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Vol. 4 - 3.6.1 - Interlude 
Arc Pencerahan Selingan Pria Berpakaian Hitam dan Suster Jenderal 

Pada hari tertentu pada Bulan Kedua 1547 M (Era Benua) 

Pada hari ini, The Famous 『Hitam berjubah Perdana Menteri 』, [1] Hakuya Kwonmin dan 

Suster Putri dan Jenderal Gran Chaos Empire, Jeanne Euphoria, mengadakan negosiasi 
melalui kuasi-penerima Royal Voice Broadcast Orb. Negosiasi antara Kerajaan dan 
Kekaisaran sebagian besar dilakukan oleh keduanya, kecuali jika itu adalah kasus yang 
membutuhkan Raja Souma dan Ratu Maria secara pribadi untuk membahasnya. 

『Hakuya-dono. Pertama-tama, izinkan saya meminta maaf atas keterlambatan Kekaisaran 

dalam menunjuk seorang Duta Besar untuk Kerajaan Friedonia. 』 

Pertemuan hari itu dimulai dengan permintaan maaf dari Jeanne. 

『Tidak ada orang yang cocok untuk pos ini. Seseorang yang cukup bisa dipercaya untuk 

bisa dipercaya tentang perjanjian rahasia kita dan bisa melihat kerajaan sebagai sekutu 
yang setara adalah ....... 』 「...... Negara kita tidak layak setara? 」 『Saya minta maaf jika 

ini tidak menyenangkan Anda. Namun, ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Tentu 
saja, saya juga tidakAneuekakak perempuanmemiliki pemikiran seperti itu. Kami memiliki 
keyakinan pada kerajaan, Souma-dono, dan juga Hakuya-dono. 』 

Jeanne tersenyum padanya dan Hakuya menunjukkan senyum masam. 

「Saya percaya ...... Anda melebih-lebihkan kami. 」 『Begitukah ? ...... Yah, ini adalah efek 

samping dari negara yang terlalu banyak berkembang. Ada terlalu banyak orang yang salah 
paham bahwa ukuran tanah adalah kekuatan negara dan prestise. 』 「...... Mereka tidak 

selalu salah. 」 

Semakin besar negara, semakin besar populasi. Peningkatan tanah dan populasi itu sendiri 
akan mengarah pada peningkatan produktivitas, yang secara langsung terkait dengan 
kekuatan militer. Tapi Jeanne menggelengkan kepalanya. 

『Itu jauh dari jawaban yang benar. Apakah Anda berpikir bahwa Souma-dono akan 

mengatakan ucapan seperti itu? 』 「...... Ya, dia tidak akan. Yang Mulia akan mencari 

"orang" di yang paling utama. 」 

Setelah berpikir sebentar, Hakuya mengatakan jawabannya. 

「Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa 【Orang-orang adalah kastil Anda, benteng 

Anda, parit Anda 】. 」[2] 「【Orang-orang adalah kastil Anda, benteng Anda, parit Anda 

】...... Begitu , ucapan yang bagus. 】 
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Jeanne bersenandung seolah dia mengaguminya. Hakuya mengatakan, 「Nah, ini bukan 

idiom yang Mulia telah dipikirkan sendiri. Ini tampaknya menjadi kata-kata seorang 
komandan militer dari dunia Mulia datang dari 」. Sementara dia merusakkannya pada 

Jeanne, dia mengerti mengapa Jeanne terkesan. Souma juga mengatakan bahwa: 

『Ini adalah kata-kata seorang Daimyo ...... Seorang ahli strategi yang pernah tinggal di 

negara tempat saya berasal, tetapi garis besarnya juga hampir sama dengan apa yang 
dikatakan oleh para pemikir politik dari negara barat jauh. 「Di masa damai, benteng di 

wilayah dalam harus dihancurkan 」. Waktu di mana benteng berguna di masa damai 

adalah ketika orang-orang memberontak. 「Jika Anda bergantung pada benteng untuk 

melakukan tirani, orang-orang akan tidak mematuhi Anda dan mengundang kekuatan 
asing. Karenanya, Anda seharusnya tidak membangun benteng, tetapi malah 
memenangkan orang-orang sebagai sekutu Anda, sehingga Anda dapat merasa aman 
sebagai Penguasa. 」 Sangat lucu bahwa di era yang sama, ada ucapan serupa dari timur 

jauh dan barat jauh. 』 

Souma tertawa, tetapi Hakuya sangat terkesan dengan ucapan itu. Itu adalah perkataan 
yang begitu Souma-ish, seseorang yang melakukan politik dengan belajar dari sejarah. 
Mungkin karena Souma mempelajari kata-kata pendahulunya dan mempraktikkannya, ia 
mengumpulkan berbagai sekutu "berbakat" dan bahkan mengundang Hakuya. Jeanne 
mengangguk. 

『Aneue saya juga mengatakan sesuatu yang serupa, bahwa orang-orang adalah fondasi 

negara. 』 「...... Tampaknya kita masing-masing dapat melayani di bawah penguasa yang 

baik. 」 『Dalam kasus saya, dia adalah kerabat darah saya ...... Tapi saya percaya bahwa 

dia adalah penguasa yang baik. Padahal ada juga beberapa poin yang tidak bisa diandalkan. 
』 

Ketika dia menyebutkan hal ini, Hakuya teringat akan pemandangan penguasa, yang 
biasanya akan mementingkan kegunaan benda-benda, tetapi dia tidak akan membuang 
afeksinya terhadap teman-temannya (terutama keluarganya). Kadang-kadang ini terasa 
tidak efisien dan ada saat-saat di mana ini terasa menjengkelkan, tetapi anehnya, dia tidak 
ingin kasih sayang itu dibuang. 

「Saya memiliki pendapat yang sama, tapi ...... Bukankah itu sebabnya kami mendukung 

mereka? 」 『Itu benar. Kalau begitu, mari kita mulai negosiasi. 』 

Jadi, negosiasi antara keduanya dimulai. 

◇ ◇ ◇ 

『Tentang permintaan Anda untuk berdagang gandum dari Kekaisaran Gran Chaos 

sebelum bumbu Kerajaan Friedonia (kecap, miso, dll.), Saya tidak keberatan dengan hal ini. 
Aneue juga sangat menyukai bumbu "kecap" itu. Ini benar-benar cocok dengan ikan. 』 「
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Ini juga cocok dengan daging, bolehkah saya memberi tahu Anda resep sederhana? 」 『Ini 

akan menjadi kesenangan saya ...... Namun, bukankah kekurangan makanan di negara Anda 
sudah diselesaikan? 』 「Seperti yang Anda katakan, tetapi kami masih memiliki 

kecemasan tentang cadangan, jadi kami ingin mengimpor untuk mempersiapkan kegagalan 
panen tahun ini. 」 『Begitu ya ...... Ngomong-ngomong, kami juga ingin memproduksi 

bumbu-bumbu itu di negara kami, jadi mungkinkah mengatur pengrajin? 』 「Di negara 

kita, monopoli masih dipegang oleh Suku Faewolf ...... tapi, itu tergantung pada kompensasi. 
」 『Saya mengerti. Bagaimana dengan formula untuk pupuk penambah produksi khusus? 

』 「Saya pikir itu sudah cukup. 」 

--- Beberapa menit kemudian. 

『Ngomong-ngomong, kami telah mencoba membuat program menggunakan Siaran Suara 

Kerajaan Kerajaan sebagai referensi ...... 』 「Hmm ...... Bagaimana tanggapannya? 」 『

Meskipun program lagu dan yang lainnya sangat populer, kami tidak pernah 
membayangkan bahwa yang paling populer adalah program yang mengikuti gerakan 
sehari-hari Aneue. Tapi, saya tidak benar-benar mengerti apa yang menarik tentang hal itu 
...... 』 「Seperti yang diharapkan dari seseorang yang disebut Gadis Suci. Maria-dono 

benar-benar dicintai oleh orang-orang, sama seperti 『 Putri Lagu Nomor SatuPRIMA 

LORELEI』Di negara kita. 」 『Aneue saya tiba-tiba linglung dalam kehidupan pribadinya, 

hanya wajahnya yang baik. 』 「Yah, aku tidak tahu tentang itu ...... tapi memang, saudara 

perempuannya, Jeanne-donno juga cantik. 」 『Uu ...... Aku tidak pernah membayangkan 

mendengar sanjungan seperti itu datang langsung dari mulut Hakuya-dono. 』 「Tapi, saya 

tidak akan mengatakan pujian di meja negosiasi, Anda tahu? 」 『Au uu ...... 』 「? 」 

――― Setelah puluhan menit 

『Tentang Souma-dono. Apakah dia sudah mengembangkan teknologi menarik yang tidak 

terpikirkan oleh kita? 』 「...... Hmm, benarkah? 」 『Fufu , saya akan memberikan 

kompensasi setara yang sesuai, jadi bisakah Anda mengungkapkan bahkan hanya sebagian 
saja? 』 「Mari kita lihat ...... Bagaimana dengan pertama-tama mengungkapkan metode 

pemuliaan dan pelatihan untuk Griffons dan mungkin Anda bisa meminjamkan kami 
beberapa pasangan pemuliaan? 」 『Ah, itu tidak mungkin (  tersenyum  ). 』 「Dalam hal 

ini, tolong menyerah (  tersenyum  ). 」 「『 Fufufufufu 」』 

◇ ◇ ◇ 

Setelah itu, negosiasi berlangsung dengan lancar dalam suasana ramah (?). Sebenarnya, 
negosiasi adalah usaha yang ulet, di mana kedua belah pihak berusaha untuk membawa 
sebanyak mungkin keuntungan ke negara asal mereka. Namun, karena baik Hakuya dan 
Jeanne adalah orang-orang yang berpikiran tajam, mereka memahami landasan negosiasi 
sejak awal, jadi mereka hanya akan saling mendorong ide-ide lain menuju landasan 
bersama itu. Karena itu, hanya setengah jam setelah negosiasi dimulai, sebagian besar poin 
negosiasi selesai. Jeanne lalu menghela nafas. 
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『* Sigh * Sama seperti yang saya pikirkan, bernegosiasi dengan Hakuya-dono berlangsung 

dengan lancar. Saya ingin orang-orang yang keras kepala itu pulang untuk mengikuti 
teladan Anda. 』 「Saya setuju ...... Tapi ini akan tergantung pada mitra. Itu harus seseorang 

yang dapat Anda andalkan untuk jujur dan memiliki kemampuan untuk menemukan 
kesamaan. 」 『Apa yang Anda katakan itu benar ...... Lalu, akankah kita minum teh? 』 「

Haruskah kita ...... 」 

Keduanya berdiri, dan mulai menyiapkan teh mereka sendiri. Karena mereka berdua 
adalah orang-orang yang sibuk, mereka mengalokasikan sekitar satu jam untuk negosiasi. 
Namun, karena negosiasi antara mereka berdua berjalan begitu lancar, tidak butuh banyak 
waktu sama sekali. Kemudian pada suatu saat, menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk 
mengobrol atau mengeluh tentang penguasa mereka sambil minum teh dengan sisa waktu 
yang tidak digunakan yang tersisa. Meskipun hanya melalui penerima sederhana, keduanya 
sangat menikmati saat ini. 

『Fuu ...... Mengenai duta besar untuk Friedonia. Saya berharap saya bisa pergi, tetapi 』 

Saat minum teh, Jeanne menghela nafas dan berkomentar. 

『Lalu, itu tidak akan melalui gambar, bukan secangkir teh, sebagai gantinya kita dapat 

minum secangkir minuman bersama ...... 』 「...... Sebagai non-peminum, minuman keras 

agak ...... 」 

Hakuya menjawab dengan senyum tegang. 

『Ya ampun, ini mengejutkan. 』 「Aku mudah mabuk. Dan kemudian aku akan tertidur. 

」 『Jika itu yang terjadi, maka aku akan menjagamu. 』 「Itu akan menyedihkan bagi saya 

sebagai seorang pria, jadi saya ingin Anda tidak melakukan itu. 」 『Ahaha ...... hahaha ...... 

』 

Senyum Jeanne perlahan menjadi lebih kecil. 

『Yah, bahkan jika aku mengatakan itu, aku tidak bisa meninggalkan Kekaisaran. Ada tugas 

saya, dan juga ...... Jika saya pergi, maka Aneue akan benar-benar menjadi sendirian. 』 「

...... Menjadi sendirian? Bukankah sumber daya manusia Kekaisaran jumlahnya sebanyak 
bintang? 」 『Bukan berarti seperti itu. Ini tentang bagaimana pengikut dan keluarga 

berbeda. 』 

Jeanne melihat ke bawah dengan mata sedih. 

『Aneue mati-matian memanggul Kekaisaran yang dia warisi. Ada banyak pengikut yang 

bersumpah setia pada Aneue. Namun, tidak ada orang yang bisa memberikan ketenangan 
pikiran pada Anueu. Awalnya, peran itu seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga 
kami, tapi karena aku sibuk dengan tugasku dan anak perempuan ketiga yang masih muda 
itu eksentrik ...... Jadi, aku tidak bisa berharap banyak darinya. Meskipun, saya percaya 
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bahwa akan lebih baik jika dia menerima seorang suami, tetapi keberadaan tahta sangat 
besar, dan mereka yang mencoba mendekatinya hanyalah orang-orang yang ambisius. Yah 
...... Bahkan jika orang yang tidak ambisius mencoba mendekati Aneue, dia akan dihalangi 
oleh orang-orang yang ambisius ...... 』 「...... 」 

Kesendirian seorang Ratu. Setelah mendengar tentang ini, penguasa yang dia layani datang 
ke pikiran Hakuya. Itu adalah pemandangan Souma, dengan acuh tak acuh dikelilingi oleh 
empat tunangannya dan saudara tirinya, ketika mereka berkumpul di sekitar satu meja di 
luar jadwal urusan politik. Wajahnya benar-benar tidak memiliki martabat seorang Raja, 
dan karena ini tidak sesuai dengan perawakannya, Hakuya telah menawarkan pendapat 
jujurnya bahwa 「Karena para pengikut menonton, bahkan jika itu dalam keadaan pribadi, 

harap lebih bermartabat. 」, Tapi ...... Mungkin ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Souma. 

Agar dia tidak tenggelam dalam kesendirian. Ketika dia memikirkan hal ini, Hakuya 
melengkungkan ujung mulutnya. 

『? Ada apa, Hakuya-dono? 』 

Hakuya menggelengkan kepalanya sambil menjawab pertanyaan Jeanne. 

「Tidak ...... Aku hanya berpikir bahwa sesuatu yang dapat menghentikan kesunyian itu, 

secara mengejutkan, mungkin adalah emosi tertentu. 」 『??? 』 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Saya pikir Hakuya akan memberi Anda informasi rahasia jika Anda meningkatkan jebakan 
madu Jeanne. Bagaimanapun, Hakuya adalah operator yang sangat lancar. Juga, hanya 
membuat Maria bergabung dengan harem Souma, maka dia tidak akan merasa kesepian 
lagi. LoL. 

[1]黒 衣 の 宰相 adalah istilah untuk merujuk pada banyak imam atau kepala biara Budha 

yang telah memegang posisi penting pemerintah di berbagai titik dalam sejarah Jepang. 
Pakaian hitam mengacu pada warna jubah yang dikenakan para biarawan ini. Tetapi ini 
juga merujuk pada ungkapan:黒 衣 sebagai seseorang yang menarik tali dari belakang 

karena ini juga merupakan pakaian untuk tangan panggung dalam drama panggung Jepang 
yang lama (pakaian hitam menyatakan bahwa mereka tidak terlihat). Beberapa kata baru 
saja kehilangan arti budayanya ketika diterjemahkan. [2] Ini adalah ucapan Shingen 
Takeda. Kutipan lengkapnya adalah: Orang-orang adalah kastil Anda, benteng Anda, parit 
Anda. Lindungi mereka, dan mereka akan melindungi Anda. Omong-omong, Machiavelli 
mengutip jika dari Bab 20 Il Principe. 
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Vol. 4 - 3.6.1 - Interlude 
Arc Pencerahan Selingan Pria Berpakaian Hitam dan Suster Jenderal 

Pada hari tertentu pada Bulan Kedua 1547 M (Era Benua) 

Pada hari ini, The Famous 『Hitam berjubah Perdana Menteri 』, [1] Hakuya Kwonmin dan 

Suster Putri dan Jenderal Gran Chaos Empire, Jeanne Euphoria, mengadakan negosiasi 
melalui kuasi-penerima Royal Voice Broadcast Orb. Negosiasi antara Kerajaan dan 
Kekaisaran sebagian besar dilakukan oleh keduanya, kecuali jika itu adalah kasus yang 
membutuhkan Raja Souma dan Ratu Maria secara pribadi untuk membahasnya. 

『Hakuya-dono. Pertama-tama, izinkan saya meminta maaf atas keterlambatan Kekaisaran 

dalam menunjuk seorang Duta Besar untuk Kerajaan Friedonia. 』 

Pertemuan hari itu dimulai dengan permintaan maaf dari Jeanne. 

『Tidak ada orang yang cocok untuk pos ini. Seseorang yang cukup bisa dipercaya untuk 

bisa dipercaya tentang perjanjian rahasia kita dan bisa melihat kerajaan sebagai sekutu 
yang setara adalah ....... 』 「...... Negara kita tidak layak setara? 」 『Saya minta maaf jika 

ini tidak menyenangkan Anda. Namun, ada banyak orang yang berpikir seperti itu. Tentu 
saja, saya juga tidakAneuekakak perempuanmemiliki pemikiran seperti itu. Kami memiliki 
keyakinan pada kerajaan, Souma-dono, dan juga Hakuya-dono. 』 

Jeanne tersenyum padanya dan Hakuya menunjukkan senyum masam. 

「Saya percaya ...... Anda melebih-lebihkan kami. 」 『Begitukah ? ...... Yah, ini adalah efek 

samping dari negara yang terlalu banyak berkembang. Ada terlalu banyak orang yang salah 
paham bahwa ukuran tanah adalah kekuatan negara dan prestise. 』 「...... Mereka tidak 

selalu salah. 」 

Semakin besar negara, semakin besar populasi. Peningkatan tanah dan populasi itu sendiri 
akan mengarah pada peningkatan produktivitas, yang secara langsung terkait dengan 
kekuatan militer. Tapi Jeanne menggelengkan kepalanya. 

『Itu jauh dari jawaban yang benar. Apakah Anda berpikir bahwa Souma-dono akan 

mengatakan ucapan seperti itu? 』 「...... Ya, dia tidak akan. Yang Mulia akan mencari 

"orang" di yang paling utama. 」 

Setelah berpikir sebentar, Hakuya mengatakan jawabannya. 

「Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa 【Orang-orang adalah kastil Anda, benteng 

Anda, parit Anda 】. 」[2] 「【Orang-orang adalah kastil Anda, benteng Anda, parit Anda 

】...... Begitu , ucapan yang bagus. 】 
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Jeanne bersenandung seolah dia mengaguminya. Hakuya mengatakan, 「Nah, ini bukan 

idiom yang Mulia telah dipikirkan sendiri. Ini tampaknya menjadi kata-kata seorang 
komandan militer dari dunia Mulia datang dari 」. Sementara dia merusakkannya pada 

Jeanne, dia mengerti mengapa Jeanne terkesan. Souma juga mengatakan bahwa: 

『Ini adalah kata-kata seorang Daimyo ...... Seorang ahli strategi yang pernah tinggal di 

negara tempat saya berasal, tetapi garis besarnya juga hampir sama dengan apa yang 
dikatakan oleh para pemikir politik dari negara barat jauh. 「Di masa damai, benteng di 

wilayah dalam harus dihancurkan 」. Waktu di mana benteng berguna di masa damai 

adalah ketika orang-orang memberontak. 「Jika Anda bergantung pada benteng untuk 

melakukan tirani, orang-orang akan tidak mematuhi Anda dan mengundang kekuatan 
asing. Karenanya, Anda seharusnya tidak membangun benteng, tetapi malah 
memenangkan orang-orang sebagai sekutu Anda, sehingga Anda dapat merasa aman 
sebagai Penguasa. 」 Sangat lucu bahwa di era yang sama, ada ucapan serupa dari timur 

jauh dan barat jauh. 』 

Souma tertawa, tetapi Hakuya sangat terkesan dengan ucapan itu. Itu adalah perkataan 
yang begitu Souma-ish, seseorang yang melakukan politik dengan belajar dari sejarah. 
Mungkin karena Souma mempelajari kata-kata pendahulunya dan mempraktikkannya, ia 
mengumpulkan berbagai sekutu "berbakat" dan bahkan mengundang Hakuya. Jeanne 
mengangguk. 

『Aneue saya juga mengatakan sesuatu yang serupa, bahwa orang-orang adalah fondasi 

negara. 』 「...... Tampaknya kita masing-masing dapat melayani di bawah penguasa yang 

baik. 」 『Dalam kasus saya, dia adalah kerabat darah saya ...... Tapi saya percaya bahwa 

dia adalah penguasa yang baik. Padahal ada juga beberapa poin yang tidak bisa diandalkan. 
』 

Ketika dia menyebutkan hal ini, Hakuya teringat akan pemandangan penguasa, yang 
biasanya akan mementingkan kegunaan benda-benda, tetapi dia tidak akan membuang 
afeksinya terhadap teman-temannya (terutama keluarganya). Kadang-kadang ini terasa 
tidak efisien dan ada saat-saat di mana ini terasa menjengkelkan, tetapi anehnya, dia tidak 
ingin kasih sayang itu dibuang. 

「Saya memiliki pendapat yang sama, tapi ...... Bukankah itu sebabnya kami mendukung 

mereka? 」 『Itu benar. Kalau begitu, mari kita mulai negosiasi. 』 

Jadi, negosiasi antara keduanya dimulai. 

◇ ◇ ◇ 

『Tentang permintaan Anda untuk berdagang gandum dari Kekaisaran Gran Chaos 

sebelum bumbu Kerajaan Friedonia (kecap, miso, dll.), Saya tidak keberatan dengan hal ini. 
Aneue juga sangat menyukai bumbu "kecap" itu. Ini benar-benar cocok dengan ikan. 』 「
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Ini juga cocok dengan daging, bolehkah saya memberi tahu Anda resep sederhana? 」 『Ini 

akan menjadi kesenangan saya ...... Namun, bukankah kekurangan makanan di negara Anda 
sudah diselesaikan? 』 「Seperti yang Anda katakan, tetapi kami masih memiliki 

kecemasan tentang cadangan, jadi kami ingin mengimpor untuk mempersiapkan kegagalan 
panen tahun ini. 」 『Begitu ya ...... Ngomong-ngomong, kami juga ingin memproduksi 

bumbu-bumbu itu di negara kami, jadi mungkinkah mengatur pengrajin? 』 「Di negara 

kita, monopoli masih dipegang oleh Suku Faewolf ...... tapi, itu tergantung pada kompensasi. 
」 『Saya mengerti. Bagaimana dengan formula untuk pupuk penambah produksi khusus? 

』 「Saya pikir itu sudah cukup. 」 

--- Beberapa menit kemudian. 

『Ngomong-ngomong, kami telah mencoba membuat program menggunakan Siaran Suara 

Kerajaan Kerajaan sebagai referensi ...... 』 「Hmm ...... Bagaimana tanggapannya? 」 『

Meskipun program lagu dan yang lainnya sangat populer, kami tidak pernah 
membayangkan bahwa yang paling populer adalah program yang mengikuti gerakan 
sehari-hari Aneue. Tapi, saya tidak benar-benar mengerti apa yang menarik tentang hal itu 
...... 』 「Seperti yang diharapkan dari seseorang yang disebut Gadis Suci. Maria-dono 

benar-benar dicintai oleh orang-orang, sama seperti 『 Putri Lagu Nomor SatuPRIMA 

LORELEI』Di negara kita. 」 『Aneue saya tiba-tiba linglung dalam kehidupan pribadinya, 

hanya wajahnya yang baik. 』 「Yah, aku tidak tahu tentang itu ...... tapi memang, saudara 

perempuannya, Jeanne-donno juga cantik. 」 『Uu ...... Aku tidak pernah membayangkan 

mendengar sanjungan seperti itu datang langsung dari mulut Hakuya-dono. 』 「Tapi, saya 

tidak akan mengatakan pujian di meja negosiasi, Anda tahu? 」 『Au uu ...... 』 「? 」 

――― Setelah puluhan menit 

『Tentang Souma-dono. Apakah dia sudah mengembangkan teknologi menarik yang tidak 

terpikirkan oleh kita? 』 「...... Hmm, benarkah? 」 『Fufu , saya akan memberikan 

kompensasi setara yang sesuai, jadi bisakah Anda mengungkapkan bahkan hanya sebagian 
saja? 』 「Mari kita lihat ...... Bagaimana dengan pertama-tama mengungkapkan metode 

pemuliaan dan pelatihan untuk Griffons dan mungkin Anda bisa meminjamkan kami 
beberapa pasangan pemuliaan? 」 『Ah, itu tidak mungkin (  tersenyum  ). 』 「Dalam hal 

ini, tolong menyerah (  tersenyum  ). 」 「『 Fufufufufu 」』 

◇ ◇ ◇ 

Setelah itu, negosiasi berlangsung dengan lancar dalam suasana ramah (?). Sebenarnya, 
negosiasi adalah usaha yang ulet, di mana kedua belah pihak berusaha untuk membawa 
sebanyak mungkin keuntungan ke negara asal mereka. Namun, karena baik Hakuya dan 
Jeanne adalah orang-orang yang berpikiran tajam, mereka memahami landasan negosiasi 
sejak awal, jadi mereka hanya akan saling mendorong ide-ide lain menuju landasan 
bersama itu. Karena itu, hanya setengah jam setelah negosiasi dimulai, sebagian besar poin 
negosiasi selesai. Jeanne lalu menghela nafas. 
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『* Sigh * Sama seperti yang saya pikirkan, bernegosiasi dengan Hakuya-dono berlangsung 

dengan lancar. Saya ingin orang-orang yang keras kepala itu pulang untuk mengikuti 
teladan Anda. 』 「Saya setuju ...... Tapi ini akan tergantung pada mitra. Itu harus seseorang 

yang dapat Anda andalkan untuk jujur dan memiliki kemampuan untuk menemukan 
kesamaan. 」 『Apa yang Anda katakan itu benar ...... Lalu, akankah kita minum teh? 』 「

Haruskah kita ...... 」 

Keduanya berdiri, dan mulai menyiapkan teh mereka sendiri. Karena mereka berdua 
adalah orang-orang yang sibuk, mereka mengalokasikan sekitar satu jam untuk negosiasi. 
Namun, karena negosiasi antara mereka berdua berjalan begitu lancar, tidak butuh banyak 
waktu sama sekali. Kemudian pada suatu saat, menjadi bagian dari rutinitas mereka untuk 
mengobrol atau mengeluh tentang penguasa mereka sambil minum teh dengan sisa waktu 
yang tidak digunakan yang tersisa. Meskipun hanya melalui penerima sederhana, keduanya 
sangat menikmati saat ini. 

『Fuu ...... Mengenai duta besar untuk Friedonia. Saya berharap saya bisa pergi, tetapi 』 

Saat minum teh, Jeanne menghela nafas dan berkomentar. 

『Lalu, itu tidak akan melalui gambar, bukan secangkir teh, sebagai gantinya kita dapat 

minum secangkir minuman bersama ...... 』 「...... Sebagai non-peminum, minuman keras 

agak ...... 」 

Hakuya menjawab dengan senyum tegang. 

『Ya ampun, ini mengejutkan. 』 「Aku mudah mabuk. Dan kemudian aku akan tertidur. 

」 『Jika itu yang terjadi, maka aku akan menjagamu. 』 「Itu akan menyedihkan bagi saya 

sebagai seorang pria, jadi saya ingin Anda tidak melakukan itu. 」 『Ahaha ...... hahaha ...... 

』 

Senyum Jeanne perlahan menjadi lebih kecil. 

『Yah, bahkan jika aku mengatakan itu, aku tidak bisa meninggalkan Kekaisaran. Ada tugas 

saya, dan juga ...... Jika saya pergi, maka Aneue akan benar-benar menjadi sendirian. 』 「

...... Menjadi sendirian? Bukankah sumber daya manusia Kekaisaran jumlahnya sebanyak 
bintang? 」 『Bukan berarti seperti itu. Ini tentang bagaimana pengikut dan keluarga 

berbeda. 』 

Jeanne melihat ke bawah dengan mata sedih. 

『Aneue mati-matian memanggul Kekaisaran yang dia warisi. Ada banyak pengikut yang 

bersumpah setia pada Aneue. Namun, tidak ada orang yang bisa memberikan ketenangan 
pikiran pada Anueu. Awalnya, peran itu seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga 
kami, tapi karena aku sibuk dengan tugasku dan anak perempuan ketiga yang masih muda 
itu eksentrik ...... Jadi, aku tidak bisa berharap banyak darinya. Meskipun, saya percaya 
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bahwa akan lebih baik jika dia menerima seorang suami, tetapi keberadaan tahta sangat 
besar, dan mereka yang mencoba mendekatinya hanyalah orang-orang yang ambisius. Yah 
...... Bahkan jika orang yang tidak ambisius mencoba mendekati Aneue, dia akan dihalangi 
oleh orang-orang yang ambisius ...... 』 「...... 」 

Kesendirian seorang Ratu. Setelah mendengar tentang ini, penguasa yang dia layani datang 
ke pikiran Hakuya. Itu adalah pemandangan Souma, dengan acuh tak acuh dikelilingi oleh 
empat tunangannya dan saudara tirinya, ketika mereka berkumpul di sekitar satu meja di 
luar jadwal urusan politik. Wajahnya benar-benar tidak memiliki martabat seorang Raja, 
dan karena ini tidak sesuai dengan perawakannya, Hakuya telah menawarkan pendapat 
jujurnya bahwa 「Karena para pengikut menonton, bahkan jika itu dalam keadaan pribadi, 

harap lebih bermartabat. 」, Tapi ...... Mungkin ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Souma. 

Agar dia tidak tenggelam dalam kesendirian. Ketika dia memikirkan hal ini, Hakuya 
melengkungkan ujung mulutnya. 

『? Ada apa, Hakuya-dono? 』 

Hakuya menggelengkan kepalanya sambil menjawab pertanyaan Jeanne. 

「Tidak ...... Aku hanya berpikir bahwa sesuatu yang dapat menghentikan kesunyian itu, 

secara mengejutkan, mungkin adalah emosi tertentu. 」 『??? 』 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Saya pikir Hakuya akan memberi Anda informasi rahasia jika Anda meningkatkan jebakan 
madu Jeanne. Bagaimanapun, Hakuya adalah operator yang sangat lancar. Juga, hanya 
membuat Maria bergabung dengan harem Souma, maka dia tidak akan merasa kesepian 
lagi. LoL. 

[1]黒 衣 の 宰相 adalah istilah untuk merujuk pada banyak imam atau kepala biara Budha 

yang telah memegang posisi penting pemerintah di berbagai titik dalam sejarah Jepang. 
Pakaian hitam mengacu pada warna jubah yang dikenakan para biarawan ini. Tetapi ini 
juga merujuk pada ungkapan:黒 衣 sebagai seseorang yang menarik tali dari belakang 

karena ini juga merupakan pakaian untuk tangan panggung dalam drama panggung Jepang 
yang lama (pakaian hitam menyatakan bahwa mereka tidak terlihat). Beberapa kata baru 
saja kehilangan arti budayanya ketika diterjemahkan. [2] Ini adalah ucapan Shingen 
Takeda. Kutipan lengkapnya adalah: Orang-orang adalah kastil Anda, benteng Anda, parit 
Anda. Lindungi mereka, dan mereka akan melindungi Anda. Omong-omong, Machiavelli 
mengutip jika dari Bab 20 Il Principe. 
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Vol. 4 - 4.1 
Arc Pencerahan Bab 4 FDF A 

――― Suatu hari di pertengahan Bulan Kedua 1547 M (Continent Era) 

「Oh! Yang Mulia, saya mengucapkan selamat datang! 」(Moltov) 

Setelah melewati pintu-pintu studio rekaman, Siaran Suara Kerajaan, yang dibangun di 
dalam kastil, saya disambut dengan sikap berlebihan dari seorang bangsawan paruh baya 
yang terlihat bagus. Dia adalah ayah dari Ivan Juniro --- orang di belakang pahlawan 
tokusatsu pertama Friedonia 『Silvan 』――, Moltov Juniro. 

「Hai, Moltov. Bagaimana kelanjutan produksi program? 」(Souma) 「Saya 

memproduksinya dengan melihat contoh Yang Mulia. 」(Moltov) 

Sebenarnya beberapa hari yang lalu, putranya Ivan, sebagai Silvan, telah menjadi populer, 
jadi saya mengambil keputusan penting untuk menunjuk Moltov sebagai direktur produksi 
program siaran. Saya ingin membuat sistem di mana kami masih bisa menghasilkan 
program bahkan ketika saya sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Saya berpikir bahwa 
karena Moltov sendiri memiliki kemampuan efek khusus yang sama seperti Ivan, tidak 
akankah dia cocok untuk tugas ini? Moltov meletakkan tangan di janggutnya saat berbicara. 

「Wah , membuat program ini adalah tugas yang berat. Apa yang ingin dilihat warga, apa 

yang tidak ingin mereka lihat, apa yang ingin kita tunjukkan kepada publik, apa yang tidak 
ingin kita tunjukkan ...... menyeimbangkan aspek-aspek ini sangat sulit. 」(Moltov) 

Dia sepertinya serius memikirkan hal ini, jadi aku merasa lega. 

「...... Apakah kamu ingin berhenti? 」(Souma) 「Tidak sama sekali! Ini sesuatu yang layak 

dilakukan! 」(Moltov) 

Moltov tersenyum cerah ketika mengatakan ini. Entah bagaimana aku merasa dia memiliki 
ekspresi yang lebih baik daripada ketika dia menekan putrinya Siena untuk menjadi 
pendampingku. Siena sendiri muncul dalam program tokusatsu bersama kakak laki-lakinya 
Ivan sebagai pahlawan pendukung Silvan (posisi yang mirip dengan Electro-Wave Human 
Tackle di Kamen Rider Stronger, atau Diana di Spielban). [1] 

『Saya pikir saya telah menemukan panggilan hidup saya. Jalan kemajuan para bangsawan 

terbatas. Itu akan melalui peningkatan pangkat dalam urusan militer atau domestik, atau 
melalui menjadi kerabat Keluarga Kerajaan. Karena tidak ada cara lain, mereka akhirnya 
mencoba yang terbaik di jalan itu. Tetapi Yang Mulia telah mengajarkan cara baru kepada 
ayah saya. Suatu kesenangan untuk menghasilkan program siaran yang dapat 
menyenangkan warga. Saya benar-benar bersyukur. 』 
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Dia mengatakan ini sambil tersenyum lembut. Ya ampun, gadis yang terpuji. Aku tidak 
percaya dia berbagi darah yang sama dengan sepasang ayah dan anak yang berisik itu. Mari 
kita kembali ke topik. Seperti yang dikatakan Siena, Moltov bekerja keras untuk produksi 
program. Saya mengulurkan tangan ke Moltov. 

「Saya berharap banyak dari Anda, Moltov. Jika Anda terus belajar dengan rajin pada 

kecepatan ini, mungkin suatu hari saya mungkin bisa mempercayakan Anda dengan salah 
satu bola. 」(Souma) 「Tidak mungkin! Sebuah bola !? 」(Moltov) 「Ya. Dan kemudian, itu 

bukan hanya siaran publik, tetapi saya ingin Anda membuka stasiun siaran independen. 」

(Souma) 

Dengan kata lain, saya ingin dia mendirikan 『stasiun penyiaran komersial 』. Jika kita 

hanya melakukan siaran publik tanpa batas, jumlah program yang dapat kita hasilkan akan 
terbatas. Nah, untuk mengimplementasikan ini, kita harus menunggu lebih banyak 
kemajuan teknologi dan undang-undang terkait dengan penyiaran, jadi itu tidak akan 
menjadi sesuatu yang akan segera terjadi. Namun, saya perkirakan itu akan terjadi dalam 
lima hingga sepuluh tahun ke depan, jadi kita harus tetap bersiap untuk itu. Moltov 
tersenyum ceria. 

「Jadi saya akan dipercayakan dengan stasiun siaran independen ?! Mimpiku semakin 

menyebar! 」(Moltov) 「Ya, jadi silakan lakukan yang terbaik. 」(Souma) 「Tolong 

serahkan padaku! 」(Moltov) 

Moltov memukul dadanya. [2] 

「Ngomong-ngomong, Yang Mulia, mengapa Anda ada di sini hari ini? 」(Moltov) 「Oh, ya, 

itu benar. Saya pikir Juna-san mungkin ada di sini ...... 」(Souma) 「Juna Dohma-dono 

bukan? Saat ini dia berada di tengah-tengah siaran 『Program Pendidikan 』. 」(Moltov) 

Mortov menunjuk ke studio. Sekarang adalah waktu untuk Juna-san 「Program Pendidikan 

」siaran langsung. Lagu yang saat ini dinyanyikan dan dinyanyikan oleh Juna-san adalah 『

West Breeze One After Another 』[3] . Itu adalah lagu favorit saya di program musik anak-

anak TV Pendidikan NHK 「Bernyanyi Odoronpa! 」[4] . Penampilan Juna-san menari 

dengan syal mengalir yang melekat di lengan bajunya, berkibar dan membuntuti di 
belakangnya saat dia bergerak, benar-benar seperti itu dari gadis surgawiTennyo. [5] Saya 
secara naluriah memikirkan puisi itu:「Jalan setapak dari awan, tutup! 」[6] 

Ketika siaran akhirnya selesai, Juna-san berlari ke arahku sambil masih mengenakan 
kostumnya. 

「Ada apa, Yang Mulia? Anda seharusnya tidak memiliki perjanjian dalam jadwal Anda 

untuk berkunjung ke sini hari ini, bukan? 」(Juna) 「Tidak, saya tidak. Hanya, ada sesuatu 

yang ingin aku tanyakan pada Juna-san sebentar. 」(Souma) 「Aku? 」(Juna) 

Juna-san bertanya dan aku mengangguk. 
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「Selama tiga hari mulai besok, aku akan berangkat dari ibukota untuk bertemu dengan 

orang tertentu, jadi aku ingin Juna-san ikut bersamaku sebagai temanku. 」(Souma) 「Saya 

tidak keberatan, tapi ...... Itu berarti Anda akan absen dari Ibukota selama tiga hari? 」

(Juna) 

Juna-san sedikit memiringkan kepalanya. 

「Dengan segala hormat, tetapi bukankah urusan pemerintah akan terhenti karena 

ketidakhadiran Yang Mulia? 」(Juna) 「Ah, itu tidak akan menjadi masalah, karena hal 

yang saya minta untuk dibuat Ginya telah selesai. 」(Souma) 

Aku bertanya Ginya Maxwell, yang memproklamirkan diri 『Selama Scientist 』dan 

tunangan dari Royal Knights Komandan Ludwin, untuk membangun "hal tertentu". 

Kemampuan saya, 【Poltergeist Hidup 】, adalah kemampuan untuk membagi kesadaran 

saya sendiri dan mentransfernya menjadi benda untuk membuatnya mengapung dan 
memanipulasi mereka dari perspektif mata burung, tetapi jangkauan efektifnya hanya 
sekitar 100 meter. Oleh karena itu, ketika saya membuat pena bekerja di kantor, saya harus 
tetap berada dalam radius 100 meter dari kantor setiap saat. Untuk alasan itu, saya sangat 
sibuk dengan pekerjaan saya sehingga saya tidak bisa pergi ke luar ibukota lebih dari satu 
hari kecuali situasi darurat. 

Setelah itu menjadi jelas bahwa jangkauan efektif dari kemampuan ini dapat diabaikan 
ketika objek yang kesadaran saya dipindahkan adalah boneka, tetapi sayangnya, saya tidak 
bisa menulis dengan baik dengan boneka. Meskipun saya bisa menulis dengan baik ketika 
memanipulasi pena secara langsung, tetapi sangat sulit untuk membuat boneka itu 
memegang pena dan menulis. Seolah-olah Anda menggunakan remote control untuk 
mengoperasikan lengan robot yang memegang pena. Bahkan ketika saya berkonsentrasi 
dengan sungguh-sungguh, saya hanya bisa menulis surat seperti cacing tanah. 

Saya tidak boleh meninggalkan tulisan tangan yang berantakan di dokumen-dokumen 
penting. Ada banyak dokumen di mana salah baca bisa menjadi masalah serius. Untuk 
menyimpulkan, bahkan jika menggunakan boneka itu dapat mengabaikan jangkauan 
kemampuan yang terbatas, itu tidak mengubah situasi saat ini di mana aku tidak bisa 
meninggalkan Kerajaan untuk waktu yang lama. Jadi saya berpikir seperti ini: "Seandainya 
saya punya 『boneka yang bisa menulis huruf 』". Dengan begitu aku bisa bekerja bahkan 

jika aku berada di tempat yang jauh, dan dengan demikian aku bisa meninggalkan Ibukota 
sepenuhnya diyakinkan. 

Kemudian, Ginya muncul di atas panggung. Dengan tulang naga sebagai dasar, 
dikombinasikan dengan berbagai logam dan bahan biologis, ia mampu membangun naga 
mekanik 『Mechadra 』. Kemudian, saya menemukan bahwa kemampuan saya bisa 

menggerakkannya seperti naga sungguhan. Jadi saya bertanya-tanya apakah dia bisa 
membuat boneka yang mampu melakukan gerakan tangan seperti manusia. Saya 
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memintanya untuk membangun itu, dan dia selesai hanya beberapa hari yang lalu, 『Kobo 

Arm Mark I 』[7] . 

「Ini ...... Bagaimana saya harus mengatakannya ......? 」(Juna) 

Setelah menunggu Juna-san mengganti pakaiannya, kami pergi ke ruang kantor urusan 
pemerintah untuk menunjukkan padanya objek yang dimaksud, dan Juna-san tidak bisa 
berkata-kata. Itu tidak biasa bagi Juna-san untuk ini kecewa, tapi ini tidak mengherankan, 
karena 『Kobo Arm Mark I 』sangat "menjijikkan". Ada satu lengan aneh seperti 

kehidupan yang melekat pada dasar berbentuk L. Singkatnya, itu seperti manipulator 
lengan buatan, tapi ...... Ginya ... Mengapa kamu membuatnya dalam bentuk yang realistis? 

Saya menempelkan 『Kobo Arm Mark I 』ke manekin yang disiapkan dan mencoba untuk 

benar-benar memindahkannya dengan 【Living Poltergeist 】. Kemudian, 『Kobo Arm 

Mark I 』, yang menjadi lengan manekin, mulai bergerak dengan lancar, memegang pena, 

dan menulis surat di atas kertas. Karena bentuk tubuhnya, perasaan menjijikkan itu 
berlipat ganda. Mungkin, ini adalah apa yang kita disebut 『lembah luar biasa 』? 

「Para pejabat yang melihat bahwa pekerjaan ini selalu lumpuh dalam sekejap. Para 

pelayan dan pelayan yang membawa teh ke kamar ini seringkali menjerit dan pingsan. 」

(Souma) 「Apa yang mereka rasakan ....... Saya memahaminya dengan sangat baik. 」(Juna) 

Seperti yang diharapkan, bahkan Juna-san memiliki kram di wajahnya yang tersenyum. 
Karena ini seperti adegan keluar dari cerita hantu. 

「Baiklah, terima kasih untuk ini, saya dapat meninggalkan Ibu Kota. Ini sepertinya 

menggunakan bahan-bahan berharga dan jadi mungkin tidak mungkin dalam kurun waktu 
singkat, tapi mungkin bahkan tidak perlu bagiku untuk tetap tinggal di kastil sama sekali 
ketika ini diproduksi secara massal. 」(Souma) 「Saya tidak ingin melihat adegan 

sekelompok duplikat dari hal ini bergerak bersama-sama ...... 」(Juna) 

Juna-san berkata begitu, dan aku sangat setuju. Di sebuah ruangan di mana tidak ada 
seorang pun, boneka-boneka berlengan tunggal terus menulis surat ...... Hanya 
membayangkan ini bisa mengikis stat SAN. [8] Juna-san menggelengkan kepalanya seolah-
olah telah mendapatkan kembali ketenangannya. 

「Namun, Yang Mulia, mengapa Anda membuat saya menjadi mitra saat ini? Kenapa tidak 

Putri, Aisha-dono atau Roroa-san? 」(Juna) 「Ya ...... Itu karena orang yang akan saya temui 

adalah orang yang tangguh. Saya berharap Juna-san membantu saya. Jika yang lain ...... aku 
merasa ...... bahwa mereka akan menghadapi lawan yang terlalu sulit bagi mereka. 」

(Souma) 「....... Dan orang yang akan Anda temui itu? 」(Juna) 「Panglima Tertinggi 

Pasukan Bela Diri Friedonia saat ini, Excel Walter. 」(Souma) 「...... Begitu . Jadi itu adalah 

Great Mother ...... 」(Juna) 
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Ketika saya menyebutkan nama orang yang bisa disebut sebagai neneknya, Juna-san 
mengangguk seolah dia bisa mengerti alasan saya. Namun, dia dengan cepat memiringkan 
kepalanya. 

「Tapi, Yang Mulia. Ibu Besar selalu menjadi sekutu Yang Mulia, bukan? Dengan 

mengatakan 'lawan yang tangguh', adakah yang membutuhkan sikap konfrontatif seperti 
itu? 」(Juna) 

Juna-san membuat wajah gelisah, jadi aku menggelengkan kepala. 

「Tidak, tidak. Alasan bagi saya untuk meninggalkan Ibu Kota selama tiga hari adalah 

untuk memeriksa keadaan kemajuan proyek yang telah saya kerjakan dengan Excel, tapi 
...... selain itu ...... sebenarnya, sepertinya Hakuya dan Marx baru-baru ini melakukan kontak 
dengan Unggul. 」(Souma) 「Perdana Menteri dan Chamberlain? Kenapa....... Apakah ada 

yang serius? 」(Juna) 「Ah, tidak, bukan itu masalah besar. Itu juga bukan rahasia. 

Sepertinya dia hanya berkonsultasi dengan mereka berdua, tapi ...... topik konsultasi yang 
...... 」(souma) 「...... Apa topik dari konsultasi itu? 」(Juna) 「Itu ...... sepertinya mereka 

sedang mendiskusikan tentang" wanita yang ditugaskan "untukku ...... 」(Souma) 

Saat saya menyebutkan ini, ada sedikit kedutan di mulut Juna-san. "Wanita yang 
ditugaskan" adalah kebiasaan masyarakat atas negara ini (para bangsawan di atas gelar 
Ksatria), ketika seorang anak lelaki dari House itu diakui sebagai orang dewasa, seorang 
wanita "berpengalaman" akan ditugaskan kepadanya. Sehingga di masa depan, anak laki-
laki itu tidak akan malu ketika menyambut istri barunya, wanita itu akan mengajar anak itu 
...... "etiket malam". Metode pengajaran akan melalui kuliah di kelas yang mirip dengan 
kelas kesehatan dan pendidikan jasmani, tapi ...... ada juga "pelajaran praktik". Aku secara 
kasar menggaruk kepalaku. 

「Saya juga pria yang sehat dan Liscia, Aisha dan Juna-san selalu ada di pihak saya. Bahkan 

jika mereka meninggalkanku sendirian, mereka berpikir bahwa aku akan meletakkan 
tanganku di atas salah satu dari kalian, jadi masalah ini tidak pernah diangkat ...... Tapi, 
karena aku tidak pernah menumpangkan tangan pada siapa pun tidak peduli berapa 
banyak waktu telah berlalu, sepertinya itu Marx menjadi tidak sabar dan kemudian berkata 
bahwa harus ada pendidikan untuk masalah ini. Hakuya juga tampaknya setuju dengan 
pendapat itu. 」(Souma) 「Begitu ... Jadi begitu. 」(Juna) 

Juna mengangguk dengan ekspresi sempit. Saya melanjutkan kisah saya. 

「Dan kemudian, mereka berkonsultasi dengan Excel yang telah hidup selama 500 tahun 

dan berpengalaman dalam percintaan. 『Apakah Anda mengenal wanita yang tepat untuk 

ini? 』Dan kemudian ...... 」(Souma) 「...... Entah bagaimana, aku punya firasat buruk. 」

(Juna) 「Excel mencalonkan dirinya sendiri. 」(Souma) 「MENGAPA LADY ITU! 」(Juna) 

Teriak Juna-san, yang sepertinya benar-benar keluar dari karakter. Sepertinya dia tidak 
bisa tetap tenang ketika membayangkan situasi di mana tunangannya (meskipun itu masih 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



rahasia) dan neneknya memiliki 'hubungan'. Rasanya seperti ada campuran 
ketidaksabaran dan kemarahan di wajahnya ...... Ini sedikit novel. Omong-omong, ketika 
Excel mengusulkan ini, 

『Ara , bukankah akan lebih baik jika aku yang melakukannya? Saya berpengalaman dalam 

hal ini dan karena saya berasal dari suku yang berumur panjang, saya tidak akan bisa 
dihamili, jika 'itu' hanya untuk beberapa kali. Ufufu . 』 

Dia sepertinya tertawa seperti ini. Namun, menurut Marx dan Hakuya yang meminta 
konsultasi, berbeda dengan penampilannya yang cantik di pertengahan 20-an, matanya 
bersinar seperti 『ular yang menemukan mangsa 』. Ya ampun, seperti yang diharapkan 

dari anggota Suku Naga Laut. Juna-san sangat terganggu dengan ini. 

「Ini yang saya dengar dari Axera-oba-samabibi(Putri Excel, ibu Carla). Ketika oba-sama 

masih seorang gadis, Bunda Besar merayu para pria yang jatuh cinta padanya dan 
kemudian menggodanya dengan ini. 」(Juna) 「Whoa ...... itu yang terburuk ...... 」(Souma) 

「Yah, kurang lebih, targetnya hanya orang-orang yang oba-sama tidak tertarik sama sekali 

dan itu membuat mereka benar-benar menyerah pada cinta mereka untuknya ...... Obaa-
sama berkata dengan ekspresi lelah, 『Saya tidak ingin melihat teman sekelas saya yang 

sepenuhnya ditolak ketika pacaran dengan ibu saya sendiri. 』」(Juna) 

Itu ...... ya. Tentu saja, ketika saya pertama kali bertemu dengan Castor, disebutkan bahwa 
dia telah mendekati Excel. Memang, dia sangat cantik dan jika aku tidak mengembangkan 
perlawanan berkat Liscia dan yang lainnya, aku mungkin berisiko untuk jatuh cinta 
padanya juga. 

「Y-yah, itu sebabnya aku ingin Juna-san menemaniku. Begitu? 」(Souma) 「...... Saya 

mengerti. Saya akan melindungi Yang Mulia dengan tubuh dan jiwa saya. 」(Juna) 

Juna-san membungkuk dengan wajah seolah-olah menyembunyikan tekadnya. Tentu saja, 
saya tidak akan bertanya apa yang dia lindungi dari saya. Kemudian Juna-san tampak 
seolah-olah dia ingat sesuatu, dan dia kemudian memalingkan wajahnya seolah-olah dia 
malu karena suatu alasan. Bertanya-tanya apa itu, saya menunggu Juna-san untuk 
mempersiapkan dirinya dan berbicara. 

「Ano ... Yang Mulia ...... Masalah kali ini ...... Umm ...... Bukankah semuanya ... akan 

terselesaikan jika Yang Mulia meletakkan tangan Anda? Entah pada Putri, Aisha-dono, 
Roroa-san ....... atau ...... aku ...... 」(Juna) 

Dia mengatakan ini sambil melihat ke bawah pada awalnya sebelum menatapku dengan 
mata sedikit terbalik. Namun, pemandangan ini menyentuh hati saya, saya dengan kuat 
menahannya (walaupun Marx mungkin mengatakan bahwa saya seharusnya tidak 
melakukan itu) 
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「Saya percaya itu ...... untuk melakukan ...... hal itu, lebih baik ketika saya sudah tenang. 

Karena itu adalah tindakan untuk mengantarkan pada "keluarga baru", sebelum itu, saya 
ingin membangun "rumah yang tak tergoyahkan". Itu sebabnya, setelah upacara 
pernikahan selesai dan kami menjadi pasangan yang tepat, lalu ...... 」(Souma) 「Saya 

mengerti ...... 」(Juna) 

Juna-san terlihat agak kecewa, tapi dia segera tersenyum lembut. 

「Saya pikir itu yang Mulia-ish. Saya merasa bahwa Anda benar-benar menghargai kami. 

」(Juna) 「Tentu saja saya lakukan! 」(Souma) 「Lalu, saya akan menantikan" waktu itu ". 

」(Juna) 

Senyum itu begitu luar biasa indahnya sehingga aku menarik tubuh Juna kepadaku dengan 
tegas. Sambil memeluknya, dia merasa lembut dan berbau harum. Saya belum membangun 
rumah yang tak tergoyahkan ...... tapi ini tidak masalah. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Jangan khawatir, Juna. Tidak akan bertahan lama PG-15. LoL. 

[1] Kamen Rider Stronger, 5 April 1975 hingga 27 Desember 1975. Jikuu Senshi Spielban , 
ditayangkan mulai 7 April 1986 hingga 9 Maret 1987. [2] Gerakan ini: 

[3] Nishikaze rairai [4] Utatte Odoronpa! Sebuah acara televisi anak-anak disiarkan dari 
1995 hingga 2006, iterasi yang disebutkan Souma disiarkan dari 2001 hingga 2006. [5] 
gadis Celestial atau Tennyo adalah versi Jepang dari Apsara diimpor dari versi China dari 

apsar, Feitian 飞天. Apsarā dikenal sebagai vidhya dhari atau tep apsar (ទេពអប្សរ) di 

Khmer, accharā (Pāli) atau bố sa la tư (Vietnam), bidadari (Indonesia dan Melayu), 
biraddali (Tausug), hapsari  apsari atau widadari  widyadari ( Jawa) dan aapson 

(Thailand:อปัสร). Terjemahan bahasa Inggris dari kata "apsara" termasuk "nymph", 
"bidadari", dan "bidadari". Selendang Juna juga seperti hagoromo. Tidak tahu hagoromo? 
Lihat saja Aqua dari Konosuba. [6] Baris ini adalah puisi tanka waka dari Kokinshu (KKS 
XVII: 872) yang ditulis oleh Yoshimine no Munesada (Soujou Henjou)「良 岑宗貞 （正 正 

遍照）」salah satu dari Enam penyair Waka terbaik dan salah satu dari Tiga Puluh Enam 

Puisi Abadi. Garis-garisnya adalah: 天津 風 O, angin Surga, 雲 の 通 ひ 路 Jalur awan 吹 き 

閉 ぢ よ Segel! を と め の 姿 Biarkan gadis-gadis ini terbentuk し ば し と ど め む

Diadakan sebentar di sini! Ngomong-ngomong, para gadis merujuk pada penari Gosechi 
yang mereka sendiri mewakili tarian Tennyo. [7] Bisa menjadi singkatan untuk Ko-Robo 
(Robot Kecil) [8] SAN adalah akronim untuk Sanity. itu digunakan dalam Call of Cthulhu 
TRPG (RPG Tabletop). Ketika karakter memiliki stat SAN menurun terlalu banyak, karakter 
akan menjadi gila. 
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Vol. 4 - 4.2 
Arc Pencerahan Bab 4 FDF B 

『Lagoon City 』, pusat kota Walter Duchy. Itu terletak di bagian timur laut Kerajaan 

Friedonian dan merupakan poros Pasukan Bela Diri Kerajaan Friednian. Sama seperti 
namanya, itu adalah kota yang dibangun di atas air di laguna. Penampilan kota itu 
sepertiVeneziaVenesiaItalia dengan saluran air yang mengalir di seluruh itu. Melihat 
pemandangan kota ini membuat saya teringat manga yang pernah saya baca di masa lalu, 
tapi sayangnya tidak ada gadis pendayung gondola yang lucu. [1] 

Sebagai gantinya, saya bisa melihat pemandangan di mana pria berotot memuat dan 
menurunkan muatan dari kapal. Karena sekarang adalah musim dingin, para lelaki itu 
mengenakan pakaian tebal yang layak, tetapi jika ini adalah musim panas (di benua ini, itu 
menjadi lebih hangat ketika seseorang pindah ke utara, jadi Lagoon City berada di daerah 
yang panas dan lembab), penampilan para lelaki akan menjadi kebanyakan "telanjang". 
Membayangkannya saja melipat gandakan kesultanan. Saya menyaksikan pemandangan 
Lagoon City dari dalam gerbong yang saya tumpangi bersama Juna. 

「Apakah Juna-san lahir di kota ini? 」(Souma) 「Tidak, saya dilahirkan di kota pelabuhan 

kecil agak barat laut dari kota ini, dekat dengan perbatasan dengan Aliansi Bangsa-Bangsa 
Timur. Tidak semeriah kota ini, tetapi mereka menangkap banyak ikan lezat. 」(Juna) 「

Begitukah ? Saya ingin pergi ke tempat itu suatu hari nanti. 」(Souma) 「Ya, silakan 

lakukan. 」(Juna) 

Sementara memiliki percakapan yang sepele seperti ini, kereta tiba di Excel 『Mansion 』. 

Atau lebih tepatnya, meskipun kota ini berfungsi sebagai markas besar angkatan laut, 
meskipun ada pangkalan angkatan laut, tidak ada 『Kastil 』. Itu karena kota ini tidak 

dimaksudkan untuk menjadi tempat untuk pertempuran darat. Karena Angkatan Laut 
menunjukkan kemampuan penuhnya hanya ketika berperang di laut, mereka menerapkan 
konsep di mana jika daratan diserang oleh musuh, mereka akan naik ke kapal dan 
memusnahkan mereka sepenuhnya, bersama dengan kota melalui pemboman laut. Karena 
mereka mencintai tanah ini lebih dari siapa pun, mereka tidak akan menyerahkannya 
kepada orang lain. Kasih sayang dari Suku Naga Laut ke tanah ini cukup banyak Yandere-
ish. [2] 

Ketika kereta kuda memasuki rumah mansion, saya melihat Excel berdiri menunggu saya 
di depan pintu masuk utama mansion. Rambut birunya bersinar di bawah sinar matahari 
dan wajahnya yang cantik mengintip dari rambutnya. Seperti biasa, Excel sangat indah 
sehingga Anda bisa melihatnya bahkan dari kejauhan. Seperti yang diharapkan dari nenek 
Juna-san (walaupun aku percaya bahwa kata nenek tidak cocok untuknya). 
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Dia mengenakan pakaian berwarna biru, yang terlihat seperti kombinasi kimono dan gaun, 
yang benar-benar cocok untuknya. Ketika aku memikirkan hal seperti itu, aku menyadari 
bahwa ekspresi Juna-san menjadi sedikit keras. 

「Ju-Juna-san? Apakah ada yang salah? 」(Souma) 「Kimono itu ...... 」(Juna) 「Kimono? 

」(Souma) 「Itu adalah pakaian favorit Bunda Agung. Ini ...... Kita harus serius mewaspadai 

dia. 」(Juna) 「Umm ~, lebih atau kurang, tujuan kunjungan ini adalah semata-mata untuk 

memeriksa militer ...... 」(souma) 

Aku menjawab seperti itu selama suasana hati yang luar biasa, jadi Juna-san berbicara 
padaku sambil menatapku dengan serius. 

「Yang Mulia. Jangan tunjukkan titik lemah di depan ular laut ...... atau yang lain ...... 」

(Juna) 「Atau yang lain? 」(Souma) 「Kamu akan dimakan. 」(Juna) 「......... 」(Souma) 

...... Umm. Saya tidak benar-benar mengerti arti di balik kata-katanya, tetapi saya percaya 
bahwa saya harus berhati-hati. 

◇ ◇ ◇ 

「Sudah beberapa saat, Yang Mulia. Selamat datang di Lagoon City. 」(Excel) 

Saya turun dari kereta dan Excel datang untuk menyambut saya sambil tersenyum. 
Memang seperti apa yang dikatakan Juna-san kepadaku, tapi untuk saat ini, aku belum 
melihat penampilan yang tidak biasa. 

「Sudah lama sejak Anda ditunjuk sebagai Jenderal Tertinggi Pasukan Bela Diri. Saya 

senang melihat Anda sehat. 」(Souma) 「Fufu, Yang Mulia, Anda bercanda. Untuk 

mendorong tanggung jawab yang begitu berat kepada saya yang sudah lanjut usia ( karena 
dia mengatakannya sendiri, itu baik-baik saja ). Meski begitu, saya bersyukur. Juna, kamu 
juga. Apa kabar? 」(Excel) 「Sudah lama, Putri Laut. 」(Juna) 

Juna-san dengan tenang menundukkan kepalanya. Di bekas Angkatan Laut, Excel disebut 
『Sea Princess 』. Mungkin itu adalah istilah yang mirip dengan istilah angkatan laut 『

Nyonya 』. Namun, Excel menggelengkan kepalanya. 

「Juna, kamu bukan anggota Angkatan Laut lagi dan kamu akan menikahi Yang Mulia 

sebagai Permaisuri. Apa yang tersisa di antara kita hanyalah ikatan keluarga. 」(Excel) 「

Laut- ...... Ibu Besar ...... 」(Juna) 

Mata Juna-san agak basah. Adegan keluarga yang bagus ...... Hanya ketika saya memikirkan 
hal ini. 

「Itu sebabnya Anda dan saya memiliki alasan" sama ". 」(Excel) 
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......Apa ini? Baru saja, untuk beberapa alasan Excel menekankan bagian 『sama 』. Saat 

Juna-san mendengar kata 『sama 』, sebuah nadi muncul di dahinya ...... 

「...... Apa maksudmu, Ibu Hebat? 」(Juna) 「Yah, kemampuan untuk tidak bosan dalam 

hidup Anda yang sangat panjang adalah untuk selalu memiliki minat pada seseorang. 」

(Excel) 「Maksudmu ...... Yang Mulia? 」(Juna) 「Karena dia adalah Pahlawan setelah Raja 

Pendiri, aku benar-benar tertarik padanya. 」(Excel) 

Excel tertawa dengan senyum manis. Namun, aku hanya bisa melihat tekanan aneh dalam 
senyum itu. Sebagai tanggapan, Juna-san juga menghadapinya dengan senyum yang sangat 
mirip ........ Ada apa dengan situasi ini? Saya benar-benar ingin melarikan diri dari tempat 
ini. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah salam (?), Kami dipandu masuk ke mansion. Dekorasi interiornya anggun dan 
bergaya Barat dalam desain dan furnitur yang ditempatkan di dalamnya juga tidak terlalu 
mencolok, yang menyatu dengan suasana yang menenangkan. Bahkan orang yang buta 
huruf seni tahu bahwa pemilik rumah besar ini memiliki selera seni yang bagus. Akhirnya, 
kami memasuki sebuah ruangan dengan kata "ruang tamu" tertulis di papan namanya. 

Kemudian, di ruang tamu itu, satu orang sudah menunggu di tempat. Dia adalah seorang 
pria jangkung mengenakan seragam perwira Angkatan Laut Friedonian, dengan sayap 
seperti kelelawar dan ekor seperti kadal. Pria itu memberi hormat ke arahku dan mulai 
menyeduh teh. Setelah kami duduk di sofa, dia membagikan teh, dan kemudian pria itu 
berdiri di belakang Excel. Saya menggosok pelipis saya. 

「...... Aku tidak bisa menahannya, tetapi merasa terganggu karena dia berdiri di 

belakangmu. 」(Souma) Though Tapi aku sudah memberitahunya untuk bersikap normal 

saja. 」(Excel) 

Excel tersenyum kecut. Nama pria itu adalah Castor Vargas. Dia adalah salah satu dari Tiga 
Dukes sebelumnya dan Marshall Angkatan Udara. Dia juga ayah Carla. Dia dihukum karena 
memberontak terhadap Kerajaan, diberhentikan dari jabatannya, dan dibuat untuk 
menyerahkan kekepalaan Vargas House kepada putranya yang masih muda Carl (wali Carl 
adalah Angkatan Udara Bela Diri Marshall sekarang, Torman), sementara Castor sendiri 
dimasukkan ke dalam Excel tahanan. Dari ceritanya, tampaknya ia memasuki Angkatan 
Laut Bela Diri sebagai tentara biasa dan bekerja sebagai pembantu pribadi Excel. 

Karena Castor telah menjadi komandan pasukan yang kalah, mungkin karena dia ingin 
menghancurkan keangkuhannya sampai sekarang atau itu hanya karena kepribadiannya 
yang keras kepala, dia melakukan tugasnya sebagai seorang prajurit biasa dari Angkatan 
Pertahanan Diri secara menyeluruh. Tampaknya dia menundukkan kepalanya ketika dia 
bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya memiliki peringkat lebih rendah darinya 
dan bahwa dia membersihkan semua toilet di dalam kapal perang pada hari-hari tugasnya 
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...... Ini membuatku ingat Carla, sepertinya itu adalah milik keluarga ini kecenderungan 
untuk melakukan hal-hal yang ekstrem. 

「...... Ini adalah perintah. Duduk, Kastor. 」(Souma) 「Ya, Yang Mulia! Permisi! 」(Jarak) 

Ketika saya memesannya, akhirnya Castor duduk. Duka yang bagus. 

「Juga karena rasanya tidak menyenangkan, tolong hentikan formalitas itu. Tidak 

termasuk ruang publik atau ketika bawahan lainnya hadir, ketika itu adalah percakapan 
pribadi, silakan berbicara dengan saya dengan santai. Ini juga merupakan perintah. 」

(Souma) 「Ya, Yang Mulia ...... Namun ...... 」(Kastor) 「Kastor. Apakah seorang petugas 

berani menentang perintah Yang Mulia? 」(Excel) 「...... Saya mengerti. 」(Jarak) 

Ketika Excel menegurnya, Castor mengalah dan mengangguk. Fiuh , akhirnya kami bisa 
berbicara dengan tenang. 

「Yah, sudah lama, Castor. Bagaimana hari-harimu di angkatan laut? 」(Souma) 「Ya! Saya 

menjadi sangat akrab -- ...... Saya terbiasa. Tapi, itu ...... 」(Kastor) 「Hmm? Apa itu? 」

(Souma) 「Apakah Carla baik-baik saja? 」(Jarak) 

Jadi dia khawatir dengan kondisi putrinya? Yah, dia memang seorang ayah. 

「Jangan khawatir, Carla adalah ........................... ah ...... Dia baik-baik saja. 」(Souma) 「Ada 

apa dengan jeda yang panjang itu !? Dan, apa maksud dari kata tengah "Ah" itu ?! 」(Jarak) 

「Yah, dia memang baik-baik saja ...... 」(Souma) 

Saya yakin bahwa untuk jadwal hari ini, Carla sekarang ...... 

◇ ◇ ◇ 

――― Pada saat itu, di Studio Parnam Castle's ...... 

「Fuhahahaha ―――! Silvan, hari ini adalah hari kau berhenti bernapas! Bunuh dia! 

Monster Roda 『Tiregon 』! 」(Nona Dran  Carla) 『Tirego ~ n! 』( Orang di dalamnya 

telah diubah dari Aisha ke Moltov ) 「Terkutuklah kamu, Nona Doran dan Tiregon! Saya 

akan melindungi perdamaian negara ini! 」(Silvan  Ivan) 

◇ ◇ ◇ 

「...... Ya, aku percaya dia baik-baik saja ( mungkin ) 」(Souma) 「Saya mengerti ...... 」

(Kastor) 「Dia sehat secara fisik ( secara mental, saya tidak yakin, Serina ada di sana 

setelah semua ). Dia adalah seorang budak tetapi saya tidak akan menumpangkan tangan 
padanya. 」(Souma) 「...... Balasan itu membuatku khawatir. 」(Jarak) 「? Kenapa kamu 

khawatir seperti itu? 」(Souma) 「Saya pikir akan lebih baik bagi Carla jika Anda 

menumpangkan tangan padanya. 」(Jarak) 
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Setelah Castor berbicara, dia mendesah kecil. 

「Saya telah mendengar dari Duchess Excel bahwa Yang Mulia adalah orang yang 

menghargai keluarga dan melindunginya tidak peduli apa yang terjadi. Dari rumor yang 
kudengar ketika dalam tahanan ...... aku juga punya pendapat yang sama. Jadi, saya berpikir 
bahwa jika Anda meletakkan tangan Anda pada Carla dan mengenalinya sebagai keluarga 
Anda, maka dia akan benar-benar aman. 」(Jarak) 

Jadi dia tidak bertujuan untuk menjadi kerabat Raja, tetapi karena khawatir akan 
keselamatan putrinya ...... 

「Saya tidak berencana untuk membuat Carla menjadi pendamping. 」(Souma) 「...... 」

(Kastor) 「Namun, jika sesuatu terjadi pada Carla, Liscia akan berduka. Saya tidak akan 

melakukan sesuatu yang membuat keluarga saya berduka. 」(Souma) 「Saya mengerti ...... 

Saya senang mendengar kata-kata itu. Kemudian dengan rendah hati saya memohon Yang 
Mulia untuk merawat putri saya dengan baik. 」(Jarak) 

Saat dia mengatakan ini, Castor menundukkan kepalanya. Alasan mengapa dia berbicara 
secara formal pada akhirnya adalah karena itu adalah keinginannya yang tulus. Aku ingin 
tahu apakah dia telah tumbuh sedikit sebagai manusia ( ia dragonewt , meskipun ) setelah 
bekerja di bawah Excel ...... aku berpaling ke Excel. 

「Jadi Excel, sudahkah ini menjadi" bermanfaat "? 」(Souma) 「Fufu , aku telah dengan 

kuat" mendidik "dia. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memimpin pasukan, 
kemampuan belajarnya bagus. Dalam kondisi ini, maka ...... Itu mungkin. 」(Excel) 「Begitu 

........ Kalau begitu, akankah kita pindah? 」(Souma) 

Setelah kami berbincang dengan topik yang hanya bisa dipahami oleh kami berdua, Excel 
dan saya berdiri. Juna-san dan Castor bingung dengan tindakan kami yang tiba-tiba. 

「Umm, Yang Mulia. Kemana kamu pergi? 」(Juna) 

Juna-san bertanya dan aku tersenyum masam. 

「Apakah kamu tidak lupa? Jadwal hari ini adalah melakukan inspeksi militer. 」(Souma) 

「Oh, sekarang kamu menyebutkannya ...... Itu benar. 」(Juna) 

Pipi Juna-san memerah seolah dia malu. Mungkin dia terlalu asyik untuk berhati-hati 
terhadap Excel. Keadaannya yang malu adalah sesuatu yang sesuai dengan usianya, jadi itu 
sangat lucu. Saya ingin terus melihat ini selamanya, tetapi saya juga harus bekerja dengan 
baik sebagai Raja. 

「Nah, hal pertama yang akan ...... 」(souma) 
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Aku menoleh ke arah Castor yang memiliki ekspresi "Aku tidak bisa mengerti satu hal pun" 
terpampang di wajahnya. 

「Mari kita menutup mata pada Castor. 」(Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya: Kembalinya wajah yang akrab. Petunjuk: NANODESU! Ngomong-
ngomong, saya memposting ini sambil mendengarkan sampul medley orkestra Active 
NEETS Touhou. Saya akan memposting Skylines Kota Yukkuriburg saya nanti (tidak bisa 
memainkannya lagi, kehabisan RAM), menggunakan terlalu banyak aset gedung. Saya suka 
memainkan permainan pelukis kota. 

[1] [E  N] Saya pikir dia berbicara tentang manga ini: 
https:/en.wikipedia.org/wiki/Aria_(manga). Ini adalah manga tentang pendayung gondola 
di kota terraform di Mars. [2] Jika saya tidak dapat memiliki Anda, maka tidak ada yang 
akan ‼! (* masukkan wajah Yuno yang wajib *) 
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Arc Pencerahan Bab 4 FDF C 

「Anda dapat membuka penutup mata Anda sekarang 」(Souma) 「...... Ada apa dengan 

tindakan sewenang-wenang ini? 」(Jarak) 

Castor menggerutu ketika dia membuka penutup matanya, dan dia tahu bahwa dia ada di 
hutan. Hanya ada empat orang di tempat ini, Juna-san, Castor dan Excel dan aku. Di sekitar 
kami, hanya ada pohon. 「Di mana tempat ini ......? 」, Kata Castor sambil membuat 

ekspresi bingung, tapi dia tiba-tiba merajut alisnya seolah dia melihat sesuatu. Kemudian 
dia mengajukan pertanyaan kepada saya. 

「Apakah tempat ini ...... pulau? 」(Jarak) 「Oh ...... Kenapa menurutmu begitu? 」(Souma) 

「Ada aroma garam dari semua sisi, jadi lautan harus dekat. 」(Jarak) 「...... Bagaimana 

perseptif. 」(Souma) 

Castor ditutup matanya sepanjang waktu dan kami juga bepergian dengan menggunakan 
Royal Wyvern Gondola, jadi dia seharusnya tidak tahu ke mana dia pergi. Terlepas dari 
semua itu, ia dapat menebak bahwa tempat ini dikelilingi oleh lautan dari semua sisi. Ini 
mungkin karena hasil dari pengalamannya di Angkatan Laut. Kemudian, saya perhatikan 
bahwa Juna-san dalam kebingungan tertegun. 

「Apakah ada yang salah? 」(Souma) 「Ah, tidak ...... Hanya saja, saya telah melihat 

beberapa hal luar biasa dalam perjalanan ...... 」(Juna) 

Juna-san, yang menyadari bahwa kondisinya yang terkejut itu kulihat, menjawab dengan 
sikap sedikit malu-malu. Ah, itu mengingatkan saya, saya belum memberi tahu Juna-san 
tentang 「tempat ini 」sampai sekarang. Bagaimanapun, saya telah mempercayakan hal ini 

ke grup Excel selama ini. Melihat reaksi Juna-san, Castor bertanya padaku dengan wajah 
yang bahkan lebih bingung. 

「Saya Raja, hanya apa jenis tempat ini? 」(Jarak) 「Hmm? Singkatnya ... tempat ini adalah 

senjata rahasia dan fasilitas pengujian militer? 」(Souma) 「Senjata rahasia? 」(Jarak) 「

Akan lebih cepat bagi Anda untuk melihatnya sendiri. Silakan ikuti saya. 」(Souma) 

Di bawah bimbingan saya, kami mulai berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, hutan 
berakhir dan kami tiba di lokasi terbuka. Itu adalah dataran kosong yang ditutupi dengan 
rumput pendek. Tidak ada yang tinggi di sekitar kami, jadi langit biru terbentang di atas 
kepala kami. Ketika kami melihat langit biru, ada Wyvern Knight yang terbang dalam 
formasi. Saya menunjuk Wyvern itu. 

「Kastor. Coba lihat itu, bagaimana menurutmu? 」(Souma) 「Jadi ...... cepat ...... 」(Kastor) 
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Castor berkata sambil menyipitkan matanya. 

「Atau lebih tepatnya, mereka terlalu cepat. Itu bukan kecepatan yang bisa dibuat oleh 

seorang wyvern. Apakah mereka menggunakan sihir? 」(Jarak) 「Tidak, mereka tidak 

melakukannya. Maksudku, jika mereka menggunakan sihir untuk membuat pukulan 
penarik, apakah Anda pikir mereka bisa terbang dalam formasi seperti itu? 」(Souma) 「

...... Itu tidak mungkin. Jika mereka melaju karena sihir, formasi mereka seharusnya lebih 
tidak teratur. 」(Jarak) 

Seperti yang dikatakan Castor, ada perbedaan individu dalam kemampuan sihir. Bahkan 
jika mereka dapat menggunakan jenis sihir yang sama, kekuatan, jangkauan dan 
konsumsinya akan tergantung pada orang tersebut. Jadi bahkan jika kami berkumpul 
orang-orang yang memiliki sama 『angin manipulasi 』kemampuan, mereka tidak akan 

mampu terbang dalam formasi seperti memerintahkan seperti itu jika mereka dipercepat 
menggunakan sihir. Itu sebabnya kecepatan itu bukan karena 『sihir 』, melainkan karena 

『teknologi 』. 

「Lihatlah tempat di belakang sadel wyvern 」(Souma) 「...... Ada sesuatu yang melekat. 

Apakah itu ...... Cincin? 」(Jarak) 

Seperti yang dia katakan, di belakang sadel Dragoon, ada dua cincin di kedua sisi. Saya 
menjawab sambil menatap langit. 

「Hal yang melekat pada bagian belakang sadel adalah versi modifikasi yang ringkas dan 

ringan dari 『Susumu-kun · Baling-baling bertipe Mark V Maxwell 』. Dengan melengkapi 

cincin ini, naga terbang mampu mencapai kecepatan dan jangkauan yang lebih tinggi dari 
sebelumnya. 」 

◇ ◇ ◇ 

Itu adalah hari ketika saya, dibimbing oleh Ludwin, mengunjungi Workshop Dungeon 
Ginya. Saya telah ditunjukkan dengan penemuan seperti 『Susumu-kun Mark V 』dan 『

Mechadora 』. Meskipun ada beberapa kegelisahan yang tersisa (terutama tentang 

bagaimana menghadapi 『Mechadora 』), saya memiliki keyakinan bahwa kita dapat 

mereformasi negara ini, dan ketika saya hendak kembali ke rumah dengan puas, saya 
menemukan sesuatu. 

「...... Hei Ginya. Apakah mungkin untuk memproduksi secara massal 『Susumu-kun Mark 

V 』? Lalu bisakah Anda memodifikasinya untuk mengurangi ukuran dan beratnya? 」

(Souma) 「Ya ...... Mari kita lihat ...... Satu-satunya masalah adalah apakah kita dapat 

mengamankan logam khusus atau tidak, tetapi jika kita bisa, maka dimungkinkan untuk 
memproduksinya secara massal. Mengurangi ukuran dan beratnya ...... Bukan mustahil, tapi 
kemudian hasilnya akan menurun, Anda tahu? 」(G) 
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Setelah Ginya memikirkannya sebentar, dia menjawab. Jadi, logam khusus, bukan? Output 
sumber daya mineral negara kita sangat kecil. Kalau begitu, itu mungkin sulit ...... 
Sementara aku memikirkan hal ini, Ginya memiringkan kepalanya dengan bingung. 

「Untuk apa Anda menggunakannya? 」(G) 「Nah, jika itu bisa menyedot dan 

mengeluarkan udara, maka saya berpikir jika kita bisa meletakkannya di bawah perut 
wanita muda atau di belakang sadel. 」(Souma) 「!? Saya melihat! Saya tidak pernah 

memikirkan hal itu! 」(G) 

Ada 3 makhluk yang diperlakukan sebagai pesawat di dunia ini: wyvern yang umum dan 
banyak digunakan, gryphons, yang hanya berhasil dibiakkan oleh Kekaisaran, dan naga 
dari Star Dragon Mountains. Jika kecepatan terbang, kemampuan belok, dan jarak jelajah 
mereka dimasukkan ke dalam statistik, maka itu akan menjadi sebagai berikut. 

【Wyvern 】 Kecepatan penerbangan B Kemampuan belok C Kisaran jelajah A 【Griffon 】 

Kecepatan penerbangan A Kemampuan belok Kisaran jelajah C 【Naga 】 Kecepatan 

penerbangan S Kemampuan belok Kisaran jelajah S 

...... Ini kira-kira akan seperti ini. Melihat statistik ini, Wyvern dapat terbang jarak jauh, 
tetapi kecakapan tempur udara mereka tidak begitu kuat, seperti pesawat pembom, 
sementara Griffon tidak bisa terbang jarak jauh, tetapi kecakapan tempur udara mereka 
kuat, seperti pesawat tempur. Naga adalah tipe "Mahakuasa", tetapi jumlahnya sangat kecil 
dibandingkan dengan dua spesies lainnya dan mereka juga sapi, sehingga mereka tidak 
bisa diperbudak / dijinakkan (meskipun ada negara tertentu di mana naga dan ksatria 
dibatasi oleh kontrak, tetapi ini merupakan pengecualian yang sangat luar biasa). 

Dengan kata lain, jika kita bertarung dengan Kekaisaran, maka Wyver kita tidak akan bisa 
berurusan dengan skuadron griffon. Tetapi bagaimana jika kita dapat mengurangi ukuran 
dan berat perangkat propulsi yang dikembangkan Ginya dan melengkapi para wanita 
dengan itu? Mungkin, selain kemampuan beloknya, bukankah statistik mereka yang lain 
akan meningkat? 

【Wyvern (dengan peralatan) 】 Kecepatan penerbangan B (S) Kemampuan putar C (C) 

Daya jelajah A (S +) 

...... Mungkin, jika kita bisa melakukan ini, maka bahkan jika kita tidak bisa berhadapan 
dengan skuadron gryphon, kita mungkin bisa mundur setelah menyerang. Jadi saya sudah 
berpikir. Namun, karena sepertinya tidak ada prospek untuk mengamankan logam khusus 
untuk produksi massal, kasus ini ditangguhkan, tetapi situasinya berubah ketika Roroa 
mendorong Amidonia kepada saya. 

Amidonia memiliki tingkat swasembada pangan yang rendah, tetapi memiliki sumber daya 
mineral yang melimpah. Sumber daya itu juga termasuk logam khusus yang kami 
butuhkan. Karena ada kemungkinan bahwa kita bisa memiliki pasokan yang stabil dari 
logam khusus yang menjadi penyebab kekhawatiran, sekali lagi saya meminta Ginya untuk 
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mengembangkan 「Susumu-kun / Mark V 」versi ringan yang bisa dilengkapi oleh Wyvern 

dan sebagainya produksi massal itu dimulai. 

◇ ◇ ◇ 

「Begitulah 『Susumu-kun Mark V -- Lite 』dikembangkan. 」(Souma) 

Itu adalah versi modifikasi dari 「Susumu-kun · Mark V 」agar lebih kompak dan ringan, 

sehingga dapat dilengkapi di belakang sadel wyvern. Alasan mengapa ada dua cincin adalah 
karena jika itu hanya satu cincin maka itu akan menyedot pengendara yang terletak di 
depannya, sehingga cincin itu diletakkan di samping untuk mencegah situasi itu. Ngomong-
ngomong, ketika itu tidak digunakan (di mana tikungan penting, atau ketika wyvern 
mengepakkan sayapnya sendiri), kedua cincin akan saling menutup seperti kerang. 
Sebaliknya, ketika perangkat ini digunakan (saat melakukan penerbangan kecepatan tinggi 
/ jarak jauh), wyvern hanya perlu berkonsentrasi dalam menjaga sayapnya tetap terbuka 
lebar untuk menghasilkan gaya angkat. 

Dengan penemuan penemuan 「Susumu-kun Mark V -- Lite 」 ini , seperti yang 

diharapkan, negara-negara kita dapat melampaui skuadron gryphon Kekaisaran di setiap 
bidang selain dari kemampuan memutar. Setelah mendengarkan penjelasan saya, mantan 
Angkatan Udara Marshall, Castor terkesan. 

「Tentunya, saya percaya bahwa ini adalah penemuan hebat ...... tapi bisakah Anda 

melakukan sesuatu tentang nama itu? 」(Jarak) 

Poin itu adalah satu-satunya bagian yang mengecewakan ...... Yah, aku bisa mengerti 
perasaannya. 

「Untuk saat ini, saya mendaftarkannya sebagai 『baling-baling tipe Maxwell -- versi 

ringan 』」(Souma) 「Ah, saya pikir itu nama yang lebih baik. 」(Jarak) 

Ketika kami berbicara tentang masalah ini, saya perhatikan bahwa Juna-san memiliki 
ekspresi suram. 

「Um, apa ada yang salah, Juna-san? 」(Souma) 「Hanya ...... Yang Mulia ...... Apakah Anda 

akan bertarung dengan Kekaisaran? 」(Juna) 

Juna-san bertanya dengan wajah cemas. Ah ...... Penjelasan saya sejauh ini menyebabkan dia 
berpikir seperti ini, kan? Memang, dalam mengembangkan senjata, ada poin yang 
mempekerjakan Tentara Kekaisaran sebagai musuh potensial. Dalam sebuah hipotesis, kita 
harus selalu berpikir tentang apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi seseorang 
yang lebih kuat dari kita. Namun, 

「Selama Permaisuri Kekaisaran Kekacauan Besar Maria tidak meninggalkan cita-citanya 

dan berdiri teguh pada mereka, maka itu akan baik-baik saja. Saya tidak punya niat untuk 
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mengambil posisi agresif melawan Kekaisaran untuk saat ini. 」(Souma) 「......... 」(Juna) 

「Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak ada jaminan 

bahwa Kekaisaran akan melanjutkan kebijakannya saat ini tanpa akhir, dan mungkin suatu 
hari Kekaisaran akan berdiri di depan negara kita sebagai musuh yang tangguh. Kita harus 
selalu siap menghadapi yang terburuk, jadi semoga saat itu tiba, kita tidak akan lengah. 」 

Kita mungkin terlalu berhati-hati dalam menyeberangi jembatan yang rusak, tetapi itu juga 
saat yang tepat untuk membangun kembali jembatan itu dengan teknologi canggih. Setelah 
semua, Machiavelli pernah mengatakan, 『A Pangeran harus selalu siap untuk perubahan 

nasib 』. 

「Saya ...... saya mengerti. 」(Juna) 

Juna-san tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia masih cemas, tetapi pada akhirnya, tampaknya 
dia memilih untuk percaya padaku. Dalam hal ini, dia mirip dengan Liscia dan Aisha. Yah, 
hanya Roroa yang tidak merasa cemas sama sekali, dan itu malah membuatnya 
bersemangat kembali. Sungguh ...... tunangan saya terlalu baik untuk seseorang seperti 
saya. Kemudian, Castor bertanya kepada saya. 

「Sebelumnya, Yang Mulia menyebutkan bahwa ini adalah senjata rahasia dan fasilitas 

pengujian militer, benar? Saya mengerti masalah ini dengan senjatanya, tetapi apa 
sebenarnya arti pengujian rahasia militer? 」 「...... Jika Anda ingin tahu tentang itu, maka 

kita perlu berjalan kaki singkat. 」 

Semua orang mulai berjalan keluar dengan bantuan saya sekali lagi. Ketika kami 
melakukan perjalanan melalui ladang terbuka, padang rumput berakhir dan kami bisa 
melihat tanah kosong. Tempat itu ditutupi dengan tanah liat merah seperti tanah olahraga. 
Tetapi tidak ada pangkalan bisbol atau gol sepak bola, hanya dua tenda (tentu saja itu 
bukan tenda tipe berkemah, tetapi tenda tipe terbuka yang biasa Anda saksikan di festival 
atletik di mana peralatan siaran berada) [1] dan satu balista anti-udara. 

Ketika kami mendekati tenda, kami bisa melihat ajudan Ludwin saat ini, Kaede Foxia, sang 
bertelinga rubahkitsunemimi pesulap, bercakap-cakap dengan orang-orang yang tampak 
seperti peneliti dan insinyur, di bawah tenda. 

「Ya ampun, Yang Mulia, dan Duchess Excel juga. Saya menawar Anda berdua menyambut 

nanodesu. 」(Kaede) 

Dia menyambut kami dengan senyum yang sangat lebar. 

「Lama tidak bertemu, Kaede. Apa kabar? 」(Souma) 「Hebat! Baik Kaede dan Hal baik 

nanodesu . Apakah , hari ini Anda tidak bersama putri nanodesu ? 」(Kaede) 「(Ah ...... 

Mitra saya untuk hari ini adalah orang ini.) 」(Souma) 
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Aku menjawab dengan suara rendah, aku dengan lembut mendorong pinggang Juna-san. 
Juna-san melangkah maju dan dengan ringan menundukkan kepalanya ke Kaede. 

「Sudah lama. Saya adalah mantan anggota Angkatan Laut, Juna Dohma. 」(Juna) 「

Hawawa ! Bukankah kau Café Lorelei ini 『Prima Lorelei 』-san !? Sudah lama! 」(Kaede) 

Jawab Kaede sambil memegang tangan Juna-san dengan kedua tangannya dan 
mengocoknya dengan kuat. 

「Tidak mungkin! Jadi kamu adalah anggota Angkatan Laut ...... .Apa ? Tapi Anda sekarang 

adalah mitra Yang Mulia, jadi itu berarti ...... 」(Kaede) 

Kaede berkedip karena terkejut sambil melihat ke arahku. Saya pikir karena itu Kaede, 
maka tidak masalah jika dia tahu tentang pertunangan. Aku sudah menyebut Juna-san 
sebagai rekanku, tapi untuk menjelaskannya sekali lagi ... agak memalukan. Saya melihat 
Juna-san dan dia juga sedikit memerah. 

「Ah, yah kamu tahu ...... begitulah adanya. 」(Souma) 「...... Begitu . Jadi begitulah adanya. 

」(Kaede) 

Dari ekspresi Juna-san dan wajahku, sepertinya gadis pintar yang Kaede tebak semuanya. 
Kemudian dia sedikit menurunkan volume suaranya. 

「(Belum diumumkan, jadi masih rahasia untuk saat ini, benarkah nanodesu ?) 」(Kaede) 

「(Sangat bagus kamu tajam. Itu karena popularitas Juna-san terlalu besar.) 」(Souma) 「

(Ah itu benar. Jika diumumkan sekarang, maka akan ada nanodesu kerusuhan .) 」(Kaede) 

Kaede mengatakan ini dengan serius. Yah karena saya sudah tahu tentang itu, saya 
mencoba mengubah popularitasnya dari menjadi idola menjadi lagu onee-san. 

「Baiklah, mari kita tinggalkan itu untuk saat ini. Saya ingin menunjukkan kepada Excel 

dan yang lainnya cabang tentara yang baru, jadi? 」(Souma) See Saya mengerti. Dalam hal 

itu, kita sekarang akan melakukan latihan nanodesu . 」(Kaede) 

Kaede menjawab dan kemudian memerintahkan para insinyur terdekat. Dengan kapur, 
mereka membuat lingkaran ganda besar di tengah tanah. Kemudian, di pusat lingkaran itu, 
Kaede membawa balista anti-pesawat dengan sihir Bumi (manipulasi gravitasi). Setelah 
selesai menempatkan balista anti-pesawat, Kaede kembali ke tenda. 

「Fui ~, kami siap nanodesu . 」(Kaede) 「Hei ...... Apa yang akan dimulai di dunia ini? 」

(Jarak) 

Castor bertanya padaku dan aku menunjuk ke langit. 

「Jika Anda melihat ke atas, Anda akan mengerti. 」(Souma) 「Naik? 」(Jarak) 
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Dia mendongak dan di langit di depannya, ada formasi wyvern lain yang lewat. Itu adalah 
adegan yang mirip dengan yang sebelumnya, tapi kali ini, para wyvern membawa "sesuatu" 
di kaki belakang mereka (wyvern berbeda dari naga, seperti burung, kaki depan mereka 
menjadi sayap). Tepat ketika formasi wyvern melewati kami di atas kepala, mereka secara 
bersamaan menjatuhkan "sesuatu" itu. 

"Sesuatu" yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di udara, sedang menuju langsung ke 
arah kami. Ketika "sesuatu" itu mendekati permukaan, penampilannya secara bertahap 
dikenali. Mereka adalah orang-orang. Banyak orang jatuh dari langit. Selain itu, jelas bahwa 
masing-masing dari mereka membawa senjata di tangan mereka. Itu samar, tapi aku bisa 
mendengar sesuatu seperti teriakan mereka. 

「Ooooooooooooooooo! 」 

――― Di antara orang-orang yang berteriak itu, ada sosok Halberd. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Hujan, Halleluyah. 

[1] Baca saja manga dengan latar sekolah, jika Anda tidak tahu seperti apa tenda itu. Saya 
ingin memberi contoh dari manga di sini. Tapi, itu menyebalkan ... Aku akan meletakkan 
sesuatu yang mirip dari City Skylines sebagai gantinya. Ini alat peraga ini: 
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Vol. 4 - 4.4 
Arc Pencerahan Bab 4 FDF D 

「He-hei! Ada orang yang jatuh! 」(Jarak) 

Castor berteriak dengan bingung... Bagi mereka yang "tidak tahu", ini akan menjadi reaksi 
alami. 

「Mereka akan baik-baik saja. Tolong lihat itu. 」(Souma) 

Ketika saya mengatakan ini, parasut bundar mekar terbuka dari punggung orang-orang 
yang jatuh di udara hampir secara bersamaan. Mungkin, mereka sudah mengalami ini 
berkali-kali. Kelompok Hal membuka parasut mereka tanpa panik. Ketika dilihat dari 
tanah, mereka tampak seperti layar kembang api. Meskipun ...... Jika parasut menghilang 
seperti kembang api, Hal dan yang lainnya akan jungkir balik, dalam arti harfiah. Ketika dia 
melihat bahwa tentara yang jatuh itu tampak melambat, Castor tertegun. 

「Apa ...... apa itu? 」(Jarak) 「Apakah maksud Anda peralatan itu? Atau para prajurit? 」

(Souma) 「...... Keduanya. 」(Jarak) 「Peralatan itu disebut parasut. Ketika digunakan, itu 

akan mengurangi kecepatan jatuh sehingga memungkinkan untuk mendarat dengan aman. 
Itu adalah sesuatu yang diciptakan setelah saya menjelaskan 『hal semacam ini 』kepada 

Departemen Litbang. Adapun para prajurit ..... Mereka adalah pasukan terjun payung Flying 
Dragon, disingkat Dratroopers. 」(Souma) 「Dratroopers? 」(Jarak) 「Ini adalah cabang 

tentara di mana tentara dijatuhkan dari langit untuk melakukan serangan mendadak pada 
musuh, menyebabkan gangguan pada garis belakang musuh, atau untuk mengambil posisi. 
Meskipun, pada awalnya itu adalah jenis cabang militer yang pertama kali dibuat dengan 
menggunakan pesawat terbang, dunia ini memiliki banyak wyvern, jadi saya menilai bahwa 
sudah ada kerangka kerja yang cocok untuk mengembangkan dan mengaturnya. 」

(Souma) 

Ketika saya berpikir tentang apakah mungkin untuk memperkenalkan organisasi militer 
dari dunia saya sebelumnya ke dunia ini, hal pertama yang terlintas di benak saya adalah 
menggunakan pasukan terjun payung. Para prajurit ini, terutama Fallschirmjager di 
Jerman, telah dipekerjakan sejak Perang Dunia 2. Fungsi utama mereka sama seperti yang 
saya sebutkan: serangan mendadak, gangguan, dan mengamankan posisi. Para anggotanya 
sering pria macho berotot, saya dapat menyebutkan karakter-karakter novel dari Brigade 
Lintas Udara Pertama Jepang dan ada banyak anekdot tentang mereka (contoh: mereka 
dapat memotong kawat 2mm dengan tangan kosong). 

Prajurit di udara awal memiliki peralatan mereka dijatuhkan dalam wadah, jadi sepertinya 
jika mereka menjatuhkan pada posisi yang jauh dari wadah, mereka akhirnya harus 
bertarung hanya dengan pistol. Karena dunia ini adalah dunia pedang dan sihir, jika 
mereka bisa membawa senjata yang menjadi spesialisasi mereka, maka mereka dapat 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



masuk ke dalam pertempuran segera. Dalam hal Hal, selama dia memiliki satu tombak, 
maka dia bisa melakukan Musou di garis musuh ketika dia mendarat. [1] Parasut itu sendiri 
dapat diperkuat dengan sihir pendukung. Jadi dari sudut pandang ini, cabang tentara ini 
kompatibel dengan dunia ini. Namun, Castor memiringkan kepalanya. 

「Meskipun mereka dijatuhkan dari Wyvern, mengapa mereka disebut Dratroopers? 」

(Jarak) 「I-itu terdengar lebih baik, kan ?! Dratrooper jauh lebih keren daripada 

Wyvtrooper. 」[2] (Souma) 「...... Ah, itu benar. 」(Jarak) 

Ya, kedengarannya keren itu penting. Karena mereka juga bisa dijatuhkan oleh naga yang 
sebenarnya juga. 

「Mengesampingkan hal itu ...... Ada tujuan lain untuk mengatur para Dratroopers ini. 」

(Souma) 「? Masih ada hal lain? 」(Jarak) 「Kamu akan mengerti ketika melihatnya ...... 

Kaede-chan. 」(Souma) 「Ya nanodesu . 」(Kaede) 

Di dunia paralel LN, garis Kaede adalah: ATTACK! nanodesu Ketika saya memberi sinyal, 
Kaede mengangkat tangan kanannya dan balista anti-udara yang terletak di tengah 
lingkaran ganda kapur segera menembakkan panahnya. Panah, yang ditingkatkan dengan 
sihir untuk meningkatkan jangkauan dan akurasi mereka, terbang ke arah Hal dan yang 
lainnya. Untuk jaga-jaga, ujung panah tidak mengarah tajam, melainkan bola yang 
dibungkus kain. Namun, dengan momentum pada kecepatan itu, jika mereka mengenai, 
akan menyakitkan apa pun yang terjadi. 

「Sialan, oraaaaaaaaaaaaaaa !! 」(Tombak) 

Kemudian, Hal meneriakkan raungan yang tidak dapat dimengerti, ketika dia mulai 
menjatuhkan panah yang terbang ke arahnya dengan tombak di tangannya. Yang lain juga 
memotong hujan panah dengan pedang mereka, memblokirnya dengan perisai besar, atau 
menangkisnya dengan buckler. Begitu mereka mendekati tanah, Hal mengenakan tombak 
di tangannya dengan api ...... atau tidak, dia meluncurkan tombak di balista anti-udara 
sebagai gantinya. 

Blam! 

Tombak menusuk balista anti-pesawat. Jika Hal memakai tombak dengan api, balista anti-
udara yang tertusuk akan sepenuhnya dibungkam. Dengan kata lain ...... Ini adalah akhir 
pelatihan. 

「Bagus 」(Souma) 

Dengan sinyal saya, balista anti-udara berhenti. Di dalam lingkaran ganda, Hal dan para 
Dratrooper lainnya mendarat satu demi satu. Saya menjelaskan kepada Castor yang 
mengamati adegan itu. 

「Ini adalah tujuan lain, untuk melayani sebagai pembunuh balista anti-udara. 」(Souma) 
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Balista anti-udara dikembangkan untuk menentang elemen angkatan udara yang kuat, 
seperti Wyvern Knights, Griffons, dan Dragon Knights. Busur panah berulang yang memiliki 
jangkauan dan kemampuan beranda sangat meningkat dengan sihir dukungan adalah 
musuh alami unit angkatan udara seperti Wyvern Knight. Karena ini, unit angkatan udara 
tidak bisa begitu saja melakukan pemboman di sebuah kota. Jika angkatan udara ingin 
membombardir sebuah kota, pertama-tama perlu untuk menghancurkan balista anti-udara 
yang dipasang di atas tembok. 

Untuk melakukan ini, perlu untuk melakukan pengepungan dengan tentara atau pasukan 
darat lainnya. Hanya setelah tentara menguasai tembok atau menghancurkan balista anti-
udara dengan senjata pengepungan, maka angkatan udara akhirnya bisa melakukan 
pemboman kota yang menentukan ...... Namun, jika kota itu jatuh ke dalam situasi di mana 
ia bisa dibombardir, Bek sudah "dicek", jadi mereka kemungkinan akan segera menyerah 
jika kemungkinan serangan udara menjadi jelas. Karenanya dalam pertempuran 
pengepungan, peran angkatan udara adalah sebagian besar untuk mengalahkan unit udara 
lawan sendiri sehingga mereka tidak akan menyerang pasukan darat. 

Kemudian, saya berpikir: Jika ada cara yang lebih sederhana untuk menyerang balada anti-
udara, tidakkah mungkin untuk mengerahkan unit angkatan udara lebih cepat dan 
kemudian segera menyelesaikan pertempuran? 

「Jadi yang saya selenggarakan adalah ini, penerjun payung Flying Dragon. Saya percaya 

bahwa Anda bisa memahami ini hanya dengan melihat kinerja Hal, karena tentara elit akan 
dapat melepaskan panah yang terbang ke arah mereka. Sementara menangkis panah hujan, 
mereka turun di dekat ballista anti-udara dan membuat mereka tidak berguna. 」(Souma) 

「Tsk ...... Jangan katakan itu hal yang sangat sederhana ...... 」(Halberd) 

Hal yang berwajah lelah, bergabung dengan kami sambil terengah-engah. Sepertinya 
pelatihan itu sangat sulit, dan bahkan mengira kami masih di Bulan Kedua tahun ini [3] , ia 
bermandikan keringat. Dia telah melepaskan parasutnya, dan mungkin karena dia merasa 
panas, dia hanya mengenakan tank top. 

「Ya ampun, aku sudah cukup jatuh dari langit berulang-ulang. 」(Tombak) 「Lebih 

kurang, kami benar-benar mempertimbangkan keselamatan Anda, Anda tahu. Jika parasut 
tidak terbuka saat mencapai ketinggian kritis, Wyvern Knight akan mengambilmu. 」

(Souma) 「Bukan itu masalahnya! Jatuh dari langit benar-benar menakutkan! Angin 

bahkan mengaum di telingaku! Ini terlalu cepat! 」(Tombak) 「Yup. Saya benar-benar 

tidak ingin mengalaminya. 」(Souma) 「Oi !? 」(Tombak) 

Hal dan aku memecahkan lelucon seperti ini dan kemudian Castor memberiku pertanyaan. 

「Tapi, untuk menjatuhkan Dratroopers, ada kebutuhan untuk mematahkan angkatan 

udara lawan sebelumnya, kan? Jika para Wyvern Knight juga menahan Dratroopers, maka 
bukankah mereka tidak bisa bertarung dengan baik? 」(Jarak) 
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...... Seperti yang diharapkan dari Angkatan Udara Marshall. Itu adalah poin bagus yang dia 
kemukakan. 

「Itu sebabnya kami memperkuat kemampuan penerbangan wyvern kami dengan 『

Susumu-kun · Mark V · Ringan 』...... Yah, karena kami masih belum bisa memproduksinya 

secara massal, kami hanya pada tahap di mana kami memprioritaskan penyebaran mereka 
terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah reformasi yang monumental, karena anggota 
Dratroopers berasal dari Angkatan Darat dan Wyvern Knight berasal dari Angkatan Udara. 
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan karena konsolidasi mereka ke dalam FDF. 」

(Souma) 「A-Aku mengerti ...... Aku mengerti ...... 」(Kastor) 

Castor mengangguk kagum. Lalu tiba-tiba, dia melihat formasi penerbangan para Ksatria 
Wyvern dan berbisik dengan nada yang agak kesepian. 

「Baru-baru ini ...... Saya tidak menyesal bahwa saya menjadi anggota Angkatan Laut ...... 」

(Kastor) 「Kastor? 」(Souma) 「Sigh ...... Pada saat yang sama, itu membuat saya pahit 

pada diri saya sebelumnya, yang menentang Anda karena kesombongan yang tidak 
signifikan. 」(Jarak) 「...... Aku tidak pernah berharap untuk mendengar kata-kata 

mengagumkan darimu. 」(Souma) 「Baiklah. Itu hanya omelan seorang pecundang, jadi 

abaikan saja. 」(Jarak) 「...... Begitukah . 」(Souma) 

Ini adalah pertukaran yang aneh jika Anda memikirkannya. Karena aku melihat ke langit di 
samping bekas musuhku. Excel menyaksikan percakapan kami sambil tersenyum masam. 

◇ ◇ ◇ 

「Sekarang, mari kita periksa bawah tanah. 」(Souma) 「Bawah Tanah? 」(Jarak) 

Kami berpisah dengan Hal dan Kaede dan berjalan kembali ke dataran. Sebagai jawaban 
untuk pertanyaan Castor, aku menunjuk ke sebuah gunung berbatu seukuran bukit, yang 
bisa kita lihat bahkan dari tempat ini. 

「Gunung berbatu itu. Harus dekat dari tempat ini. Baiklah, akankah kita mulai bergerak? 

」(Souma) 

Ketika kami sampai di kaki gunung berbatu, Ksatria Wyvern, yang baru saja menyelesaikan 
pelatihan, mendarat. Di kaki gunung berbatu itu, ada lubang gua besar yang bahkan bisa 
dilewati oleh rhinosaurus raksasa. Wyvern memasuki gua itu. Ketika dia melihat 
pemandangan ini, Castor bertanya padaku. 

「Apakah tempat itu stabil bagi para wanita itu? 」(Jarak) 「Ya ...... Pengamatan yang 

bagus. 」(Souma) 「Wyvern awalnya membuat sarang mereka di gua-gua di pegunungan 

berbatu. Bahkan di Red Dragon Castle, kami menciptakan fasilitas serupa, karena naga 
terbang dapat lebih bersantai di kandang dibandingkan dengan kandang buatan manusia 
biasa. 」 
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Saya melihat. Dia benar-benar tahu perdagangannya dengan baik. 

「Seperti yang kamu katakan. Gua itu terhubung ke tingkat yang lebih rendah, di mana 

sekitar 100 gua berukuran kecil berada, tempat peristirahatan bagi para wanita. Tetapi 
saat ini kami hanya memiliki sekitar dua puluh wyverns atau lebih. 」(Souma) 「Seratus !? 

Itu sepersepuluh dari kekuatan pada saat saya masih seorang Marshall! Apakah kita benar-
benar perlu mengerahkan sebanyak itu di pulau ini! Apakah ini basis garis depan !? 」

(Jarak) 「Sekarang, sekarang, kamu terlalu memikirkan hal-hal. 」(Souma) 

Sambil menenangkan Castor, kami memasuki gua. Ketika kami masuk, ada bau seperti 
peternakan (atau lebih tepatnya seperti kebun binatang). Saya telah menempatkan 
ventilasi pada pertimbangan saya, kurang lebih, tetapi ini adalah satu-satunya bagian yang 
tidak bisa saya lakukan. 

「Jadi, ini yang ingin ditunjukkan Raja saya kepada kita, sarang para wanita? 」(Jarak) 

Mungkin karena frustrasinya menumpuk karena ada berbagai rahasia yang tersembunyi 
darinya, Castor bertanya dengan sedih. 

「Tidak, lebih jauh ke bawah. Ayo, masuk ke sini. 」(Souma) 

Tepat di depan mata kami adalah pintu buatan manusia yang tidak cocok untuk interior 
gua. Ada hal-hal seperti pegangan di kedua sisi pintu dan ada tentara penjaga yang 
ditempatkan di samping masing-masing pegangan. Sisi lain dari pintu itu adalah sebuah 
ruangan persegi kecil. 

「Ano , Yang Mulia ...... bukankah ini kamar yang agak kecil? 」(Juna) 

Juna bertanya dengan tanda tanya di kepalanya. Ah, ini pengalaman pertama Juna-san dari 
"benda ini". Saya menikmati reaksinya. 

「Ayo, semuanya. Naiklah. 」(Souma) 「Mulai bergabung? Apakah ini kendaraan? 」

(Jarak) 「Jangan terlalu banyak bertanya. Kemudian, level terendah. 」(Souma) 

Saya memanggil kedua penjaga dan kemudian memberi hormat 「「Ya, Yang Mulia !. 」」

Setelah mereka memastikan bahwa semua orang telah memasuki ruangan kecil itu, para 
penjaga berteriak pada tabung suara, 「Ini adalah tingkat menengah, turun ke tingkat 

terendah 」, lalu ada balasan dari pipa suara 『Tingkat atas, diakui 』dan 『tingkat 

terendah, mengakui 』, setelah itu mereka berpaling kedua pegangan di samping pintu. 

Setelah itu, ruangan kecil itu dengan cepat turun ke bawah tanah. 

「Kya‼」(Juna) 

Karena perasaan jatuh tiba-tiba (meskipun sedikit sekali), Juna-san kehilangan 
keseimbangannya dan aku memeluknya. Sensasi lembutnya terasa agak menyenangkan. 
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「M-permintaan maaf, Yang Mulia. 」(Juna) 

Juna-san meminta maaf sambil memerah. 

「Ini bukan masalah, tapi apakah kamu baik-baik saja? 」(Souma) 「Y-ya, aku baik-baik 

saja ...... Tapi apakah kamar kecil ini turun? 」(Juna) 「Ya. Ada pegangan di samping pintu, 

kan? Anda dapat memutar pegangan itu untuk menaikkan atau menurunkan ruangan kecil 
ini. 」(Souma) 

Anda mungkin sudah menyadarinya, tetapi ruangan ini adalah lift yang dioperasikan secara 
manual sangat sederhana. Desainernya adalah Ginya Maxwell. Saya tidak benar-benar 
memahami prinsip-prinsip (karena saya lemah dengan fisika), tetapi dengan banyak katrol 
dan dengan memasang penyeimbang di sisi yang berlawanan, mereka dapat menaikkan 
dan menurunkan lift hanya dengan memutar pegangan seperti sepeda. 

Saya diberitahu bahwa Ginya bermaksud untuk menginstal ini di bengkel bawah tanahnya. 
Namun, mengingat bahwa Ginya yang tinggal di rumah tidak pergi ke luar (bahkan jika kita 
mengabaikan rintangan menaiki tangga), dia tidak membangunnya dan mengesampingkan 
rencana itu. Kemudian karena dia menyimpan barang-barang dengan cara yang tidak 
teratur, saya mengirim Korps Pengaturan Cetak Biru Ginya. Tentu saja, pemimpin korps ini 
adalah Ludwin. Kemudian mereka menemukan rencana ini, jadi saya mencoba 
menginstalnya di tempat ini sebagai percobaan. 

Karena itu bertenaga manusia, kecepatannya tidak banyak dan seorang personel selalu 
diperlukan untuk memutar pegangan. Namun, karena mereka berganti shift setiap jam, 
seharusnya tidak terlalu melelahkan. Untuk saat ini, hanya ada tiga titik keluar untuk lift, 『

Dekat Pintu Masuk Gua 』, 『Lapisan Terendah 』, dan 『Lapisan Atas 』, dan hanya ada 

enam prajurit yang perlu memutar pegangan dan menaiki lift. (Awalnya, saya berpikir 
bahwa jika penumpang menyampaikan pesanan dalam tabung suara, maka dua orang akan 
cukup. Namun, karena mereka akan bingung jika ada banyak pesanan, itu menjadi sistem 
enam orang saat ini, di mana penumpang memberikan perintah untuk prajurit yang 
kemudian menyebarkannya ......) 

Ada beberapa elevator jenis ini dipasang di tempat ini (hanya yang di gunung berbatu 
memiliki tiga lantai). Saya berencana untuk menginstal ini di Royal Castle dan tempat-
tempat lain, juga dalam waktu dekat. Karena itu menyebalkan untuk melakukan perjalanan 
ke Kastil Kerajaan yang luas hanya dengan memanjat tangga sendirian, setelah semua ...... 
Ketika dia mendengarkan penjelasan saya, Juna-san menghela nafas dengan asmara. 

「...... Aku merasa bahwa aku sekarang mengerti alasan mengapa Liscia-sama sesekali 

membuat ekspresi lelah. 」(Juna) 「Kenapa Liscia melakukan itu !? 」(Souma) 「Saya 

mengerti bahwa ini adalah hal yang luar biasa dan luar biasa, tetapi jika hal-hal yang 
melampaui pemahaman saya terus muncul satu demi satu, pemahaman saya tidak akan 
bisa mengikuti ,. 」(Juna) 「...... Tidak perlu berpikir sedalam itu, kan? Orang-orang di 
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tempat ini juga hanya berpikir, "hal yang nyaman", Anda tahu? 」(Souma) 「Kita tidak bisa 

melakukan itu. 」(Juna) 

Juna-san mengatakan ini dan sambil memegangi lenganku, dia tersenyum lembut. 

「Bahkan jika kami menjadi lelah ...... kami ingin memahami Anda. 」[4] 「A-aku mengerti 

...... 」 

Saat kami berbicara seperti ini, kami tiba di level terendah. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya: Laboratorium Rahasia. 

[1] referensi Dynasty Warrior? [2] Ini adalah ... Bagian yang agak sulit diterjemahkan. 
Soalnya, bahasa Jepang memiliki kekhasan di mana bacaan mungkin berbeda dari kata 
tertulis (jukujikun), misalnya:竜 挺 兵(Ryuuteihei -- Prajurit yang ditanggung Naga) dibaca 

oleh Souma sebagai ド ラ ト ル ル ル ー パ ー(Doratoruupaa --Dratrooper). Castor 

bertanya sejak 飛 竜(hiryuu, tetapi membaca ワ イバ ー ン-wyvern) dan tidak nyata 竜(ryu 

dibaca sebagai ド ラゴ ン-naga ), mereka harus dipanggil 飛 竜 挺 兵(Hiryuuteihei) dibaca 

sebagai ワ イ ブ ト ト ル パ パ oper upa upa upa ). Bagaimanapun, 竜 挺 兵 adalah 

singkatan untuk: 飛竜降下 式 空挺 兵 . Hanya sedikit perbedaan kata. [3] Februari dalam 

istilah Bumi. Bulan yang dingin. [4] Juna menggunakand"Anata-sama". Anata bisa berarti 
Anda, tetapi dalam kasus ini, ituberarti: Darling atau Kekasih, karena itu bagaimana 
istriwOuld memanggil suaminya dengan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Vol. 4 - 4.5 
Arc Pencerahan Bab 4 FDF E 

Pintu lift terbuka, dan tempat kami turun adalah ruangan yang agak besar dengan langit-
langit yang tinggi. Ada adegan yang sama seperti apa yang saya lihat di bengkel bawah 
tanah Ginya. Sejumlah besar peralatan, peralatan eksperimen yang tidak dapat dipahami, 
dan "benda" yang sepertinya sedang dibangun saat ini ...... Perbedaannya ada pada jumlah 
orang. Ada orang-orang mengenakan jubah putih, yang benar-benar tampak seperti 
peneliti, bolak-balik di ruangan ini. Saya mulai menjelaskan kepada tiga lainnya. 

「Tempat ini adalah tempat departemen penelitian dan pengembangan militer berada. Dan 

itu 『Susumu-kun Mark V -- Light 』untuk wyvern juga diproduksi di tempat ini. 」

(Souma) 「Jadi kita membuat mereka di pulau ini? Tapi saya percaya tempat ini akan 

menjadi tempat yang tidak nyaman untuk membangun sesuatu seperti gudang senjata 
militer ...... 」(Kastor) 

Castor mempertanyakan. Ya, sudut pandangnya tidak salah. 

「Itu memang benar, tetapi ini karena akan sangat buruk jika teknologi militer bocor ke 

negara lain. Lokasi yang dikelilingi oleh laut seperti tempat ini nyaman untuk 
menggagalkan invasi dari luar dan menyelundupkan barang-barang dari dalam. ...... 
Pokoknya, karena terlalu sempit di sini, aku berpikir akhirnya memindahkannya ke lokasi 
yang lebih besar. 」(Souma) 

Sementara kami berjalan dan berbicara seperti ini, kami tiba di sebuah ruangan kecil 
dengan kaca tempat kami bisa melihat. Di dalam, para peneliti sedang melakukan tes gerak 
untuk 『Susumu-kun Mark V -- Light 』. Kurang lebih, gelas ini adalah kaca tempered 

(diperkuat oleh sihir pendukung), jadi jika bahkan jika kebetulan, peralatan itu rusak atau 
peneliti itu dihirup dan kemudian diusir ke depan olehnya, tidak akan ada kerusakan di 
luar ( karena kita tidak tahu seberapa besar kerusakan pada interiornya, saya harap para 
peneliti membayar dengan sangat hati-hati ketika bereksperimen). 

「Ini adalah gudang serta lembaga penelitian. Meskipun, sebagian besar dari apa yang 

kami lakukan saat ini adalah memeriksa penemuan Ginya Maxwell. Pencipta 『Susumu-

Kun 』, Ginya, adalah orang yang mirip jenius, dia puas dengan hanya menciptakan sesuatu 

dan tidak meneliti lebih detail atau lebih memperbaikinya. Tampaknya, daripada 
melakukan hal seperti itu, dia lebih tertarik untuk menemukan objek baru. 」(Souma) 「

Itu tentu saja ...... terasa boros entah bagaimana. 」(Juna) 

Juna-san memberitahuku sambil memiringkan kepalanya. Ya, saya juga berpikir begitu. 
Sebagai fakta, kami telah berhasil mengembangkan ringan 『Lite 』versi dari 『Susumu-

kun · Mark V 』...... Namun, 
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「Mungkin ini tindakan yang efisien untuk Ginya. Karena itu wajar bagi orang untuk 

memiliki sesuatu yang mereka cocok atau tidak cocok. Sama seperti ada orang-orang tipe 
jenius seperti Ginya yang menemukan banyak hal tanpa terduga dan sembarangan, ada 
juga orang-orang tipe pengrajin seperti peneliti di tempat ini yang mempelajari berbagai 
hal dengan seksama. Saya menghargai kedua orang ini dengan cara yang sama. 」(Souma) 

「Fufu , saya pikir itu adalah cara berpikir yang luar biasa, Yang Mulia 」(Kel) 

Excel berbicara kepada saya sambil tersenyum. Berlawanan dengan penampilannya yang 
seorang wanita berusia pertengahan 20-an, dia adalah wanitawan senior yang telah 
mendukung negara ini selama hampir 500 tahun. Mendengar kata-kata pujian yang 
dilepaskannya, karena suatu alasan, aku menjadi malu. 

「...... Yah ...... Semuanya dipertimbangkan, bukan seperti ini akan efektif. 」(Souma) 「Hm? 

Maksud kamu apa? 」(Jarak) 「Untuk menjelaskan itu ...... Hmmm, mungkin arah ini? 」

(Souma) 「Mengapa kamu tidak begitu yakin? 」(Jarak) 「Ini pertama kalinya aku berada 

di tempat ini walaupun aku telah memeriksanya di cetak biru. Bahkan jika saya memiliki 
pemahaman yang baik tentang lokasi permukaan, bagian interiornya adalah tumpukan hal-
hal dan agak sulit diingat. 」(Souma) 

Mengandalkan peta di dalam ingatanku yang samar-samar, kami berjalan sebentar sebelum 
mencapai tujuan. Itu adalah bidang yang dikelilingi oleh dinding dan jaring. Ada busur yang 
tergantung di dinding, tetapi ada dua pelindung kulit yang diletakkan pada target karena 
suatu alasan. Panjang kamar kira-kira hanya 10 meter. 

「Jadi ada rentang memanah. Namun, jika targetnya terlalu dekat seperti ini, itu tidak akan 

menjadi pelatihan yang baik. 」(Jarak) 

Castor mengatakan ini ketika dia mengamati area target. Saya juga mengangguk. 

「Yah ruangan ini bukan untuk pelatihan. Jika itu pelatihan, maka itu bisa dilakukan di 

lokasi permukaan. 」(Souma) 「Itu benar ...... 」(Kastor) 「Tempat ini adalah tempat 

untuk menguji ketahanan busur, panah, atau armor. 」(Souma) 

Sambil menjelaskan dengan cara ini, aku menyerahkan busur dan anak panah kepada 
Castor. 

「Castor, bagaimana keterampilan busur Anda? 」(Souma) 「Jangan meremehkan saya, 

saya telah mempelajari semua jenis seni bela diri. 」(Jarak) 「Maka itu bagus. Pertama, 

cobalah untuk menembakkan baju besi yang tepat. 」(Souma) 「Memotret bukan? Baiklah 

kalau begitu. 」(Jarak) 

Castor menarik busur dan melepaskan panah. Tepat saat busur mengeluarkan bunyi 
"dentingan", panah itu melesat ke arah baju besi kulit dan menusuknya. Tapi itu tidak 
menembusnya. Castor memiringkan kepalanya. 
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「Armor kulit itu ...... Apakah kamu memasukkan sesuatu ke sana? 」(Jarak) 「Ah, ada plat 

besi tipis di balik kulitnya. Nah, kali ini, tolong tembak panah yang sarat dengan kekuatan 
sihir, seperti dalam pertarungan sungguhan. 」(Souma) 「...... Baiklah. 」(Jarak) 

Castor menarik busur lagi. Tidak ada perubahan dalam penampilannya, tapi kali ini panah 
yang dia tembak menembus baju kulit sebelumnya. Sihir dengan Atribut Sihir selain Air 
akan melemah ketika dekat lautan, tetapi itu tampak seperti mempesona Atribut Sihir ke 
dalam senjata seperti ini bisa dilakukan secara normal (yang dilemahkan adalah sihir 
seperti meluncurkan api atau menembakkan bilah angin). Apakah ada alasan khusus untuk 
perbedaan ini? 

Bagaimanapun, jika itu adalah panah yang terpesona dengan Atribut Sihir, itu normal 
bahwa itu dapat menembus bahkan baju besi yang diperkuat besi. 

「Sekarang, selanjutnya, cobalah menembakkan armor kiri dengan cara yang sama dengan 

kekuatan sihir 」(Souma) 「Dipahami. 」(Jarak) 

Castor menembakkan panah dengan cara yang sama. Namun, dengan suara "denting", 
panah itu disentakkan. Tidak ada chip pada baju kulit itu. 

「Armor Korps Lapis Baja Sihir dari Kekaisaran ...... tiruan. 」(Souma) 「Imitasi? 」(Jarak) 

「Sepertinya teknologi kami tidak dapat mereproduksi sejauh itu. Namun, baju besi ini 

telah dijejali dengan lapisan sihir tipe pertahanan. Dalam praktiknya, sihir yang memegang 
panah akan dinegasikan dan panah itu akan dibalik sebagai balasan, bukan? ...... Dan 
kemudian, dirancang untuk melawan jenis armor ini dan kemudian gagal melakukannya, 
apakah panah ini. 」(Souma) 

Saya memberi Castor panah dengan panah hitam. 

「Ada apa dengan panah ini? 」(Jarak) 「Saya menyebutnya 『Panah Magicbane 』[1] . 

Panah dibuat dari Kutukan Bijih. 」(Souma) 「Kutukan Bijih! 」(Jarak) 

Castor tampak terpesona pada panah itu. Yah, bagaimanapun juga, itu adalah sesuatu yang 
disebut "bijih terkutuk". 

「Kutukan Bijih memiliki efek penyerapan mana, jadi saya pikir kita bisa menyerap 

kekuatan sihir yang terpesona ke peralatan dari sihir dukungan. Jadi kami bereksperimen 
...... dan panah ini adalah hasilnya. 」(Souma) 「Bukankah ini luar biasa! Jika ini benar, 

maka kita tidak perlu takut dengan Korps Lapis Baja Sihir! 」(Jarak) 

Castor berbicara dengan penuh semangat, tetapi aku dengan lemah menggelengkan kepala. 

「Saya sudah mengatakan ini sebelumnya bahwa ini adalah ciptaan yang gagal, ingat? Bijih 

Kutukan tidak hanya menyerap kekuatan sihir musuh. Anda juga tidak dapat mempesona 
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panah ini dengan sihir atribut apa pun. 」(Souma) 「Hei, kalau begitu itu berarti ...... 」

(Kastor) 「Cobalah memotret dengan ini. 」(Souma) 「Baiklah. 」(Jarak) 

Castor menembak 『Panah Magicbane 』. Kemudian Panah Magicbane sedikit menggaruk 

permukaan baju zirah sihir yang disihir, tetapi saat itu mengenainya, panah itu hancur 
berkeping-keping. Kastor dan yang lainnya tercengang dan aku mengangkat bahu. 

「Sederhananya, itu akan kembali ke situasi yang sama ketika Anda menembakkan panah 

normal pada baju besi normal yang telah Anda lakukan di awal. Tidak hanya itu, Bijih 
Kutukan ini cukup rapuh. Itu tidak bisa berguna sebagai panah sendiri. Tetapi jika kita 
melelehkannya dan mencampurnya dalam sebuah panah logam, efeknya akan berkurang 
ketika kita mengurangi proporsi Bijih Kutukan. Namun, jika kita meningkatkan 
proporsinya, itu akan menjadi terlalu berat dan besar sehingga itu akan berhenti berfungsi 
sebagai panah. Jujur saja, ini jalan buntu. 」(Souma) 「...... Jadi, itu sebabnya ini adalah 

ciptaan yang gagal? 」(Jarak) 「Ya ...... 」(Souma) 

...... Yah, meskipun hampir tidak ada hasil dari penciptaannya, itu juga tidak sepenuhnya 
nol. Panah itu bisa sedikit menggores baju zirah sihir tersihir pendukung. Potongan Bijih 
Kutukan hancur menempel pada baju besi dan menyebabkannya kehilangan pesona sihir 
dukungan. Dalam keadaan ini, jika kita bisa menembak sesuatu dengan daya tembus tinggi, 
bahkan tanpa kekuatan sihir, seperti peluru, kita bisa menembus baju besi itu. 

Ya, alasan mengapa saya berpikir untuk mengembangkan panah sihirbane ini adalah untuk 
pengenalan 『Senjata Api 』 yang tidak berkembang terlalu banyak karena itu tidak 

berguna di dunia ini. Ketika saya menyadari keberadaan Kutukan Bijih, saya berpikir 
bahwa mungkin kita bisa membuat peluru dari ini sehingga kita bahkan bisa menembak 
keluar dari Korps Lapis Baja Sihir. Namun, hasilnya seperti ini. 

Mungkin, untuk membuat senjata api memainkan peran yang lebih besar dalam 
pertempuran, maka para wyvern akan perlu menghancurkan Bijih Kutukan yang 
dihancurkan dari langit, atau kita membimbing musuh ke lokasi di mana Bijih Kutukan 
telah tersebar sebelumnya, tapi ...... Ini adalah upaya yang jelas tidak produktif. Bahkan jika 
kita bisa menambangnya dalam jumlah besar di Kerajaan, kita tidak seharusnya menyia-
nyiakannya dengan cara itu. Selanjutnya, setelah menyebarkan Bijih Kutukan, kita tidak 
akan bisa menggunakan sihir untuk sementara waktu di daerah itu. Untuk dunia ini di 
mana sihir digunakan dalam setiap segi kehidupan sehari-hari akan berarti bahwa tanah 
itu tidak lagi menjadi lingkungan yang layak huni bagi warga negara. 

Bahkan jika efek ini tidak mematikan, itu menyusahkan seperti bom curah atau putaran 
uranium yang habis, dalam arti bahwa mereka akan tetap setelah perang dan akan 
mempengaruhi kehidupan sipil. Karena itu perlu berhati-hati dalam menanganinya dan 
melakukan penelitian tambahan. 
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「...... Yah, sama seperti, kita mengulangi kesuksesan dan kegagalan setiap hari di tempat 

ini. Sekalipun itu hanya satu langkah dalam satu waktu, tetapi kita terus memajukan era ini. 
」(Souma) Like Seperti negara ini? 」(Jarak) 

Castor bertanya padaku dengan ekspresi yang sangat serius. Aku mengangguk dengan 
tegas. 

「Ya, sama seperti negara ini. 」(Souma) 「Saya mengerti ...... 」(Kastor) 「Ya. Nah, 

akankah kita naik kali ini? 」(Souma) 「...... Masih ada lagi? 」(Jarak) 

Castor kelihatan sedikit terkejut setelah melihat banyak hal sampai sekarang, jadi aku 
tertawa sambil membalasnya. 

「Apa yang kamu bicarakan? Yang berikutnya adalah hidangan utama untuk hari ini. 」

(Souma) 「Anda bilang kami akan naik? Akankah kita mendaki gunung berbatu kali ini? 」

(Jarak) 

Castor bertanya kepadaku jadi aku melambaikan jari telunjukku dan mengklik lidahku 
(apakah ini agak kuno?). 

「Tsk-tsk-tsk. Itu lebih "naik" dari itu. 」(Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Kami kembali ke lantai dasar dan naik ke Royal Gondola Wyvern yang kami gunakan ketika 
kami datang ke tempat ini. Kali ini Castor tidak ditutup matanya. Castor membuat ekspresi 
seolah bertanya "apa yang ada di dunia, apakah kamu ingin menunjukkan kepadaku", 
tetapi ketika ketinggian meningkat dan dia bisa melihat pemandangan dengan satu sapuan 
matanya, dia tersentak. Pemandangan yang terbentang di bawah matanya adalah lautan 
dan 

――― Sebuah kapal besar yang mengambang di atasnya. 

Ada tanah yang menutupi permukaan dek kapal, dengan pegunungan berbatu, hutan, 
padang rumput, dan tanah liat merah. Dari atas, akan muncul sama seperti setiap pulau lain 
di lautan. Tetapi di bawah tanah itu ada banyak sekali logam. Diamati, ada jembatan untuk 
kapal ini di gunung berbatu. Iya. Lokasi kami berjalan sampai beberapa waktu lalu, bukan 
"pulau", tapi kapal itu. 

「Wyvern takut laut. 」(Souma) 

Saya mulai berbicara dengan Castor yang kehilangan kata-kata dari tontonan ini. 

「Ini karena para wyvern yang memiliki jarak jelajah yang lebih rendah dari Naga sejati 

tidak bisa menyeberangi lautan, kan? Untuk lebih tepatnya, apa yang dibenci oleh para istri 
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adalah "lautan di mana tanah tidak bisa dilihat". Untuk alasan ini, para istri tidak bisa 
menyerang kapal perang di lautan ...... bukan? 」(Souma) 「Y-Ya ...... 」(Kastor) 

Castor mengangguk. Untuk Naga sejati, jarak jelajah mereka luar biasa, mereka bisa 
menyeberangi lautan hanya dengan satu penerbangan, sehingga mereka tidak takut 
dengan lautan. Namun, jika wyvern dengan jarak jelajah rendah, mereka bisa 
menghabiskan seluruh energinya di tengah lautan. Karena itu, mereka takut akan "laut di 
mana daratan tidak bisa dilihat" yang tidak memiliki tempat bagi mereka untuk 
mengistirahatkan sayap mereka. Skuadron Gryphon dari Kekaisaran memiliki jarak jelajah 
yang lebih rendah daripada Wyvern dan karenanya mereka memiliki situasi yang sama 
(atau lebih tepatnya, mereka bahkan takut akan sungai besar di mana pantai yang 
berlawanan tidak dapat dilihat, sehingga mereka lebih parah dalam hal ini). ). 

「!? Itu mengingatkan saya, Wyvern terbang dalam formasi, kan !? Tidak, tunggu, bukankah 

Royal Gondola Wyverns ini juga terbang di tengah lautan tanpa takut !? 」(Jarak) 

Castor tampaknya akhirnya memahami situasinya, tetapi semakin dia memahami 
situasinya, semakin matanya terbuka karena terkejut. Mulutnya bergetar seluruh. 

「ANDA ...... apa yang telah Anda ciptakan ......? 」(Jarak) 「Sebuah kapal yang dapat 

mengangkut pasukan udara dan angkatan laut dan juga berfungsi sebagai pangkalan 
mereka. Di dunia tempat saya berasal, kapal jenis ini disebut 『Pengangkut Pesawat 』. 」

[2] (Souma) 

Iya. Kapal yang berbentuk pulau itu adalah kapal induk dengan Wyvern Knights sebagai 
pesawatnya. Ketika saya melihat peperangan dan kapal perang baja dunia ini, saya berpikir 
bahwa ini bisa digabungkan untuk membuat kapal induk. Tetapi untuk mencapai ini, saya 
perlu entah bagaimana membuat wyvern kehilangan sifat "benci laut" mereka. 

「Jadi saya berpikir, apa yang akan terjadi jika kita dapat membuat wanita-wanita itu 

selalu melihat tanah yang kering. Misalnya, jika kita dapat membuat "pulau yang bergerak", 
maka bukankah para wyvern akan bisa bertarung bahkan di tengah lautan? 」(Souma) 

Petunjuk untuk ini adalah dari yang pertama dari 36 Stratagems, 『瞞天過海 Mán tiān guò 

hǎi』,『Menipu Surga untuk Menyeberangi Laut 』[3] . Ini adalah strategi menyamar 

rencana agar terlihat seperti pemandangan normal untuk membujuk lawan agar lengah, 
hal ini didasarkan pada sejarah di mana: 『untuk membuat Kaisar Tang yang membenci 

laut naik ke kapal, punggawa menempatkan tanah di kapal agar terlihat seperti tanah 』. 

Saya pikir metode ini juga bisa diterapkan untuk para wanita. 

Pertama-tama, kami membangun kapal besar, menutupi permukaan geladak dengan tanah, 
menanam rumput dan menanam pohon untuk menciptakan kembali hutan dan padang 
rumput (meskipun kami meninggalkan beberapa permukaan sebagai tempat latihan). 
Jembatan itu dikelilingi oleh beton kuno dan disamarkan seperti gunung berbatu dengan 
cat. Kemudian, untuk mengurangi tekanan naga, kandang wyvern di bawah dek 
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direproduksi sebagai gua dan tempat tidur mereka dibangun kembali sebagai sarang. 
Dengan kata lain, para wyvern telah mengakui Carrier ini sebagai "pulau". 

Masalahnya adalah: bagaimana cara mendapatkan tenaga penggerak untuk memindahkan 
"Island Carrier" ini. Namun, masalah ini diselesaikan berkat Ginya ini 『Susumu -- Mark V 

』. Meskipun mereka tidak bisa dilihat dari permukaan, ada empat 『Susumu-kun · Mark V 

』dipasang di sisi yang terendam dari Island Carrier ini. Alasan mengapa kemajuan 

peralatan 『Lite 』wyvern tidak terlalu jauh juga karena kami memprioritaskan 

pembangunan yang besar ini. 

Namun, Operator ini masih 『tidak lengkap 』. Butuh waktu yang cukup lama untuk 

membiasakan wanita-wanita itu dengan kapal induk, jadi fokus pertama kami adalah 
menetapkan fungsi minimum sebagai kapal, membuat lambung eksterior menjadi seperti 
pulau dan membentuk kandang menjadi seperti gua. Karena alasan ini, bagian-bagian lain 
masih belum lengkap. Sebenarnya, saat ini diinstal 『Susumu-kun · Mark V 』karena 

propulsi adalah setengah dari jumlah yang direncanakan (output saat ini tidak mencukupi 
dan hanya bisa bergerak lamban, tetapi kami menempatkan prioritas bagi kapal untuk 
berada di laut untuk pelatihan wanita). Bahkan ruang yang saat ini digunakan untuk 
pengembangan dan penelitian teknologi militer, pada akhirnya direncanakan untuk 
menjadi pegangan kapal dan ruang hidup bagi para pelaut (saat ini, mereka ditempatkan di 
tenda-tenda di permukaan geladak). 

Castor, yang tampak tercengang pada Carrier yang dibangun dengan aneh itu, menatapku 
dengan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya. 

「...... Tapi, kapal sebesar ini ...... hanya- ...... berapa lama ANDA telah membangun ini? 」

(Jarak) 「Hm? Desain dan pengumpulan dana dan bahan-bahan dimulai segera setelah 

saya diberi tahta. 」(Souma) 「APA! Itu sebelum kamu bertarung dengan kami atau 

Amidonia! 」(Jarak) 「Ah, ini adalah bagian dari 『Kaya Negara, Kuat Tentara 』kebijakan 

...... sebagai kartu truf melawan Kekaisaran. 」(Souma) 

Aku menyilangkan tanganku sambil bersandar di kursi empuk. 

「Pada saat itu, saya tidak tahu pikiran Kekaisaran. Jadi saya memikirkan rencana kapan 

mereka akan memusuhi kita. Melawan lawan seperti Empire yang melampaui kita dalam 
kekuatan nasional dan populasi, kita tidak akan pernah bisa menang bahkan jika kita 
melakukan perlombaan senjata pasukan darat. Atau lebih tepatnya, mempertimbangkan 
teknologinya, saya percaya bahwa memperluas angkatan udara dan angkatan laut adalah 
cara bertahan hidup kita. Ya ...... pada masa itu, kami hanya menyiapkan desain, dana, dan 
material, konstruksi itu sendiri dimulai dengan sungguh-sungguh setelah pertempuran 
dengan Amidonia. 」(Souma) 

Selain itu, karena kami juga membangun kota baru pada saat yang sama, dana dan bahan 
yang kami siapkan tidak sedikit, tetapi juga tidak bisa dikatakan cukup. Ketika Roroa dan 
Colbert bergabung dengan kami, kami dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dan 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dengan pencaplokan Amidonia kami dapat mengamankan sumber daya yang diperlukan. 
Tanpa mereka, awal pembangunan akan tertunda lebih jauh dan laju pembangunan kapal 
akan lebih lambat. 

Begitu konstruksi dimulai, saya merasa bahwa kecepatan pembuatan kapal di dunia ini 
sangat cepat. Atau lebih tepatnya, saya juga merasakan ini selama pembangunan jaringan 
transportasi dan kota baru. Kecepatan konstruksi dunia ini luar biasa cepat. Karena ada 
keajaiban di dunia ini, tidak perlu untuk mesin besar. Misalnya, di Bumi, untuk membangun 
sebuah bangunan besar, ada kebutuhan untuk membangun mesin terlebih dahulu seperti 
crane. Dalam skenario terburuk, untuk membangun mesin itu, kita membutuhkan mesin 
yang berbeda untuk membangunnya, yang membutuhkan mesin lain untuk 
membangunnya ...... dan seterusnya. 

Namun, para penyihir Bumi di dunia ini bisa memanipulasi gravitasi, jadi tidak perlu alat 
seperti itu. Selain itu, seorang penyihir api berpengalaman bisa membentuk atau mengelas 
logam dalam sekejap mata. Jika saya harus mengatakan, di dunia ini, di mana hal-hal yang 
tidak mungkin dan tidak mungkin tidak seimbang, saya merasa bahwa alih-alih dana atau 
bahan, sudah saatnya kita dapat mengandalkan ........ Yah, kapal itu masih belum lengkap. 

Aku bangkit dari kursi dan berdiri di depan Kastor yang terpana. 

「Ya, Kastor. Ini kekuatan saya. 」(Souma) 

Aku menatap lurus ke mata Kastor dan berbicara. 

「Pada hari Penasihat Akhir itu, Anda berbicara dengan sungguh-sungguh kepada saya 

bahwa 『Naga hanya membiarkan mereka yang mereka percayai untuk naik di punggung 

mereka 』. 『Jika Anda ingin saya mengikuti Anda, maka tunjukkan kekuatan Anda 』, 

kan? 」(Souma) 

Ketika saya menyebutkan ini, Castor membuat ekspresi malu. 

「...... Tolong lupakan. Jika ini tentang kebodohanku, aku sudah diberi pelajaran tentang itu. 

」(Jarak) 「Tidak, saya tidak akan. Castor, sekarang, aku menunjukkan kekuatanku 

padamu. 」(Souma) 「Ya ...... Memang. Anda telah menciptakan hal-hal luar biasa. 」(Jarak) 

Castor menjawab begitu, tapi aku menggelengkan kepala. 

「Itu salah. Itu 『Pembawa 』sendiri tidak kuasa saya. Untuk mengumpulkan kawan-

kawan berbakat, untuk mengatur tempat-tempat di mana mereka dapat bekerja terbaik, 
dan untuk membangun karier, ini adalah 『Kekuatan untuk Membangun Negara 』, satu-

satunya kekuatan yang bisa aku banggakan. Bukankah kekuatan ini cukup layak untuk 
membuatmu mengakui aku? 」(Souma) 

Ketika saya menanyakan hal ini, Castor dengan lemah melihat ke bawah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「...... Aku benar-benar dikalahkan. Kenapa Raja Albert memberikan tahta ini kepadamu ...... 

Aku akhirnya bisa memahaminya, meskipun sudah terlambat ....... Namun, saya tidak lagi 
memiliki kemampuan untuk melayani Anda lagi. 」(Jarak) 「Fumu . Maka masalah 

"menunjukkan kekuatanku" sudah berakhir, kan? 」(Souma) 「? Ah, ya ...... 」(Kastor) 

Ketika saya bisa mendapatkan jawaban itu dari Castor, saya akhirnya merasa puas. Dengan 
ini ...... Aku bisa mempercayakan itu padanya. 

「Castor, 『Carrier 』ini adalah senjata yang sangat unik. Ini kapal perang namun juga 

sarat dengan kekuatan angkatan udara. Untuk mengoperasikan kapal ini dengan terampil, 
pengetahuan tentang navigasi kapal atau pertempuran laut saja tidak akan cukup, tetapi 
juga membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam memimpin angkatan udara. 」

(Souma) 「- !? 」(Jarak) 

Mungkin dia sudah menebak apa yang ingin saya katakan. Castor membuka matanya lebar-
lebar dan aku bertanya padanya sambil menyeringai. 

「Bahkan setelah Anda menjadi personil angkatan laut, Anda masih rajin belajar, bukan? 」

(Souma) 「...... Ya, Yang Mulia! Duchess Excel telah memalu mereka menjadi saya! 」(Jarak) 

Castor berdiri dan menjawab sambil memberi hormat. Meskipun dalam posisi tegak, dari 
kakinya atau pipinya yang memerah, sangat jelas bahwa dia tidak bisa menahan 
kegembiraannya. 

「Baiklah kalau begitu ...... Castor" hanya "tanpa nama keluarga! Saya menunjuk Anda 

sebagai kapten pertama dari kapal induk itu! 」(Souma) 「Saya dengan hormat menerima 

pesanan Anda! Tuanku! 」(Jarak) 

Tuanku, ya? ...... Itu cara yang agak memalukan untuk menyebutku, tapi ini adalah bukti 
bahwa Castor benar-benar mengakui diriku sebagai Tuannya, jadi aku dengan senang hati 
akan menerimanya. Sementara saya memikirkan hal ini, Excel yang telah menonton dalam 
diam sampai sekarang (saya telah memberitahunya sebelumnya bahwa saya ingin 
menunjuk Castor sebagai kapten kapal induk dan baginya untuk mendidiknya) mulai 
memanggil saya sambil tersenyum. 

「Kebetulan, Yang Mulia. Saya percaya bahwa Carrier adalah kapal yang luar biasa, tetapi 

kita harus menahan diri untuk tidak menyebutnya sebagai 『Carrier 』. Kita harus 

memberinya nama yang tepat. 」(Excel) 「Hmm? Ya itu benar. Aku ingin tahu nama apa 

yang akan bagus. 」(Souma) 「Mari kita lihat ...... Adalah umum untuk menganugerahkan 

nama tempat atau nama raja yang berkuasa, bagaimana dengan sesuatu seperti 『Aircraft 

Carrier Souma 』? Carrier yang dibangun setelah ini akan disebut kelas Souma. 」(Excel) 

「Tidak akan terjadi! 」(Souma) 

Untuk melampirkan namaku pada kapal induk, kekuatan utama angkatan laut mulai 
sekarang, seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan-
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wannabe, tidak, aku tidak suka itu. Juga, jika saya lampirkan nama saya ke kapal, maka 
mereka mungkin berkata, 「Souma,Pengaturan berlayarHasshin」[4] atau 「Souma akan 

mundur dari pertempuran! 」, Atau 「Souma tenggelam! 」Benar? ...... Tentu saja, tidak 

memiliki kucing di jalan kebetulan. Saya harus mengusulkan nama yang berbeda. 

「I-itu benar. Bagaimana kalau kita berikan nama kapal induk dari duniaku? 」(Souma) 「

Dari dunia Yang Mulia? 」(Excel) 

Tanda tanya mengambang melayang di atas Excel, jadi saya menjawab kembali 「Benar. 」. 

Saya akan memberikan nama kapal induk dari dunia saya sebelumnya yang tidak berkecil 
hati oleh kesulitan atau menyerah dalam pertempuran. Karena itu akan membawa wanita, 
itu nama yang sempurna. Sambil menatap kapal induk pulau di bawah mata kami, aku 
menyatakan namanya. 

「Nama operator itu adalah 『Hiryuu 』! 」[5] (Souma) 

◇ ◇ ◇ 

Setelah saya menunjuk Castor sebagai kapten kapal 『Hiryuu 』dan setelah kami 

menyelesaikan apa yang perlu kami lakukan, kami kembali ke Lagoon City di Walther 
Duchy. Kemudian di ruang resepsi di rumah Excel, Juna-san, Excel, Castor dan saya 
menikmati teh sore hari. Dalam suasana hati yang begitu santai, Excel tiba-tiba meletakkan 
cangkirnya dan bertanya kepada saya. 

「Itu mengingatkan saya, Yang Mulia. Berapa lama Yang Mulia akan tinggal di tempat ini? 

」(Excel) 「Ibu Besar? 」(Juna) 

Karena itu adalah pertanyaan yang entah dari mana, Juna-san memiringkan kepalanya 
dengan bingung. 

「...... Akan larut malam jika aku kembali ke Ibu Kota sekarang, jadi aku berencana untuk 

tinggal di sini malam ini dan pulang besok pagi. 」(Souma) See Saya mengerti. Lalu, akan 

ada "cukup waktu", kan? 」(Excel) 

Pada saat itu, mata Excel bersinar menakutkan. Aku segera merasakan hawa dingin yang 
mengalir di punggungku. Ada kulit merinding di kulit saya saat insting saya mengatakan 
kepada saya untuk berjaga-jaga. Apakah ini ...... krisis akal sehat? Tepat ketika aku secara 
tidak sadar akan berdiri dari sofa, 

gedebuk 

「Juna-san! 」(Souma) 

Juna-san, yang seharusnya duduk di sampingku, jatuh dengan bunyi gedebuk. Sementara 
masih bersandar di sandaran tangan sofa, dia mulai tidur. Sosok tidurnya juga sangat indah 
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...... Eh? Ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakan ini! Saya melihat Excel dan dia 
tersenyum dengan botol kecil di tangannya. 

「Jangan khawatir, dia tidak terluka. Saya hanya membuatnya tertidur dengan "ini" 」

(Excel) 「Obat tidur !? Mengapa Anda "membius" cucu Anda sendiri? 」(Souma) 「Karena 

tampaknya jika anak ini bangun, dia akan menghalangi. 」(Excel) 

Tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-tidak-‼ Dia membuat 「Aku sangat bermasalah 」-seperti 

wajah, tapi metodenya agak terlalu licik! 

「Tidak ada jalan lain. Karena saya telah diminta oleh Perdana Menteri Jubah Hitam-dono 

dan Chamberlain Marx-dono untuk 'mengajar' Yang Mulia. 」(Excel) 「Dengan mengajar, 

Anda tidak bermaksud ...... 」(Souma) 「Itu yang disebut pendidikan seks. Anda akan 

senang dikawal oleh wanita yang lebih tua. 」(Excel) 「Tapi, ini jauh di atas level" wanita 

yang lebih tua "lagi! 」(Souma) 「Ara , sekarang-sekarang, itu agak kasar. Tubuh saya 

masih primitif dan awet muda. 」(Excel) 「Bukankah itu seharusnya menjadi 'Hati' kamu 

!? 」(Souma) 

Excel kemudian berdiri dan perlahan mendekati saya. 

「Mempelai pewaris raja adalah masalah serius bagi bangsa. Meskipun Chamberlain Marx 

berulang kali mendesak Anda untuk segera menjadi ahli waris, sampai sekarang Anda 
belum menumpangkan Putri, Juna, atau Aisha-dono. Jadi tidak heran kalau keduanya 
khawatir. 」(Excel) 「T-Tunggu ...... hal semacam itu akan terjadi setelah menikah ...... 」

(Souma) 「Lalu, itu mengkhawatirkan. Meskipun, Anda mungkin masih penuh semangat 

muda sekarang, tetapi jika setelah secara resmi menjadi pasangan Anda tidak kompeten 
saat melakukan "itu", maka itu mungkin mempengaruhi hubungan perkawinan. Dan 
kemudian jika perselisihan antara Pasangan Kerajaan berlanjut, itu bisa menyebabkan 
konflik Rumah Kerajaan di masa depan. 」(Excel) 

Excel duduk di belakang sofa dan melingkarkan lengannya di leherku. Apa ini! Ini seperti 
katak yang dilotot oleh ular, tubuhku tidak bisa bergerak! 

「Itulah mengapa saya yang sangat berpengalaman diminta oleh Marcus untuk mengajar 

Yang Mulia. Sekarang, Yang Mulia, mari kita pindah ke kamar. Saya akan memberi Anda 
pendidikan ketat sampai besok pagi. Mari kita mulai dengan kuliah dulu. 」(Excel) 

Dengan ceramah, apakah maksudnya kita akan memiliki kelas pendidikan kesehatan dan 
jasmani sekarang !? 

「Tu-tunggu sebentar! Baru saja, Anda mengatakan "pertama", kan? 」(Souma) 「Ufufu , 

tidak peduli bidang studi apa pun itu, apakah tidak ada cara belajar yang lebih unggul 
daripada praktik yang sebenarnya. 」(Excel) 
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Excel tersenyum dengan senyuman yang menyenangkan. Saya meminta Castor, yang 
minum teh sambil berpura-pura tidak melihat apa yang terjadi pada saya, untuk bantuan. 

「Kastor! Anda mengakui saya sebagai Tuhanmu! Tuanmu sekarang dalam kesulitan besar! 

Tolong bantu aku! 」(Souma) 「...... Memang, aku telah berjanji kesetiaanku kepadamu, 

Tuanku. 」(Jarak) 

Saat menjawab, Castor dengan sepenuh hati memalingkan wajahnya. 

「Namun, saya juga berharap untuk keabadian keturunan dari Tuhan yang saya 

persembahkan kesetiaan saya kepada. Saya tidak dapat memanfaatkan diri saya untuk 
menghalangi Duchess Excel. Sambil menahan kesedihanku, aku harus mengabaikan 
permintaan Tuanku. 」(Jarak) 「Ya benar! Anda hanya tidak ingin terseret oleh ini! 」

(Souma) 「...... 」(Kastor) 「Sekarang-sekarang, Yang Mulia, akankah kita mulai? 」(Excel) 

Excel dengan cepat menyambar kerahku, dan dengan cara itu, aku diseret keluar dari pintu 
ruang tamu. Saya bertanya-tanya dari mana kekuatan seperti itu berasal dari tubuh mungil 
seperti itu. Meskipun aku menopang kakiku untuk mencoba melarikan diri, aku benar-
benar tidak bisa menahannya. 

「Tidak, tunggu. Harap tunggu, Excel. Hei. 」(Souma) 「Ya-ya. Tidak apa-apa. Anda bisa 

menyerahkan semuanya pada onee-san. Anda akan memiliki banyak studi. 」(Excel) 「

Tunggu, itu sebabnya ...... Demi Tuhan, aku hanya akan menerima kuliah kelas !! 」(Souma) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Souma dimakan .... 

[1] Saya bersumpah bahwa penulisnya benar-benar seorang master penjara bawah tanah. 
Dalam RAW ini adalah 破 魔 矢, Hamaya, atau flèches tueuses de démons. Ups, maafkan 

bahasa Prancis saya. Panah Demonbane (Dämonenbann-Pfeil) dalam bahasa Inggris / 
Jerman. Hamaya adalah panah dekoratif yang dijual di tempat-tempat suci di Tahun Baru 
untuk menangkal kemalangan dan untuk menarik keberuntungan. Hamaya populer di 
kalangan pengunjung Tahun Baru ke kuil sebagai salah satu jenis pesona keberuntungan 
atau engimono. Mereka berasal dari tradisi Samurai yang memberi anak laki-laki panah 
keberuntungan tetapi di zaman modern mereka juga populer di kalangan anak perempuan. 
Genius jenius berasal dari namanya. Lihat 魔 di 破 魔 矢? Itu 魔 berarti: Setan, Jahat. Jadi 

'sihir' apa yang disebut dalam bahasa Jepang? " 魔法" Mahou. Jadi 魔 juga bisa berarti 

"Terkait sihir", terutama dalam genre Isekai. Jadi ya ... [2] Dalam Pembawa Pesawat Jepang 
disebut:航空母艦.航空 berarti Pesawat.母艦 berarti Mothership. Ini sering disingkat 

menjadi 空 母, yang secara kasar berarti: Ibu Langit. Souma pada dasarnya menggunakan 

akronim "Ibu Langit" untuk merujuk Carrier. [3] Di sini, "surga" pada awalnya berarti 
"kaisar," karena seorang penguasa kekaisaran selalu disebut sebagai "Putra Surga" dalam 
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sejarah Tiongkok. Asal: Kaisar Taizong dari Tang atau Li Shimin (28 Januari 598 -- 10 Juli 
649) pernah memimpin 300.000 pasukan untuk menaklukkan Pyongyang dari Goguryeo. 
Tetapi untuk melakukannya, dia harus menyeberangi Laut Kuning. Namun, ombak yang 
mengepul membuat Kaisar takut akan laut dan dia enggan menyeberangi lautan. Jadi 
jendralnya Xue Rengui, menipu dia dengan membuatnya berpikir bahwa dia menghadiri 
pesta di sebuah rumah di tepi pantai, padahal sebenarnya rumah itu adalah kapal yang 
disamarkan. [4] Kemudian BGM ini mulai bermain: 

[5] Wyvern ditulis sebagai: 飛龍ワ イ バ ー ン(Flying Dragon) di RAW. Coba tebak apa yang 

dibaca orang Jepang untuk karakter ini? Ya. Hiryuu. Ngomong-ngomong, Hiryuu adalah 
salah satu kapal induk yang menyerang Pearl Harbor dan tenggelam di Midway. 
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Vol. 4 - 4.5.1 - Interlude 6 
Arc Pencerahan Interlude 6 -- Investigasi Penelitian Tertentu 

Lembaga akademik 『Sekolah Pelatihan Ginger 』 yang terletak di bekas daerah kumuh 

Parnam, ibu kota Kerajaan Friedonia, dimulai di bawah sponsor dari Raja Souma sebagai 
bagian dari rencana untuk mengamankan orang-orang berbakat dan untuk mengurangi 
sistem perbudakan. Saat itu ukuran dan ruang lingkup ditingkatkan menjadi apa yang 
sekarang disebut 『Ginger Keterampilan Academy 』. Sementara masih mempertahankan 

lembaga pendidikan dasarnya, berbagai fakultas telah diciptakan untuk studi berbagai 
disiplin ilmu khusus. Fakultas yang dianggap berhasil di tempat ini akan didirikan di 
sekolah kejuruan lain di kota-kota lain. 

Sudah ada beberapa fakultas yang telah menjadi independen dan mulai didirikan pada 
sekolah kejuruan di kota-kota lain, tetapi 『Pertanian 』dan 『Medis 』fakultas masih 

tetap di akademi kejuruan ini. Ini karena Menteri Pertanian dan Kehutanan Poncho 
Ishidzuka Pannacotta, dan dokter Hilde Nouge dan Brad Joker mengambil tempat tinggal 
mereka di Parnam. Ini menunjukkan bagaimana Souma, yang menyadari bahwa 
peningkatan pasokan makanan dan perawatan medis terkait langsung dengan peningkatan 
dan pertumbuhan populasi, sangat menghargai kedua bidang ini. 

Sekarang dua pasangan pria dan wanita saling berhadapan di gerbang utama 『Akademi 

Kejuruan Ginger 』. Satu pasangan adalah kombinasi dari seorang pria berusia hampir tiga 

puluh tahun dengan perut bundar dan seorang wanita cantik yang elegan dan cerdas. 
Pasangan lainnya adalah kombinasi dari seorang bocah lelaki yang tampak lembut yang 
terlihat seperti seorang gadis pada pandangan pertama dan seorang yang sedikit lebih tua, 
mata yang berkemauan keras yang kuat dan gadis Suku Rakun yang cantik. Yang aneh 
adalah bahwa kedua wanita itu mengenakan gaun pembantu rok panjang klasik. 

Pria dan wanita yang akan memasuki premis Akademi adalah Menteri Pertanian dan 
Kehutanan Kerajaan saat ini -- Ponco, dan Kepala Pembantu Kastil Parnam dan Pembantu 
Pribadi Putri Liscia -- Serina. Pasangan yang menyambut mereka di tempat itu Kepala 
Sekolah ini 『Ginger Vocational Academy 』- Jahe Camus dan Sekretaris nya ditambah 

Pembantu -- Sandria. Ponco dan Ginger menyalami tangan masing-masing sambil 
tersenyum. 

「Kami menyambut kunjungan Anda ke tempat kami, Poncho-dono. 」(Jahe) 「Gi-Ginger-

dono juga tampak sehat-sehat saja. 」(Ponco) 「Um ...... Tidak perlu berbicara secara 

formal dengan saya. Bukankah Poncho-dono lebih senior dariku dan juga menteri negara 
ini? 」(Jahe) 「I-Ini kebiasaan, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa soal ini, ya. 」

(Ponco) 「Saya adalah orang yang pengecut, jadi tolong jangan bicara seperti itu. 」(Jahe) 

Ketika Poncho berkeringat dalam percakapan itu, Serina menyela. 
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「Kesedihan yang bagus ...... Meskipun pengetahuan Anda telah menyelamatkan nyawa 

orang yang tak terhitung jumlahnya, mengapa Anda tidak memiliki sedikit kepercayaan 
pada diri sendiri. 」(Serina) 「Umm, kamu? 」(Jahe) 「Maafkan saya untuk menyela. Saya 

bekerja sebagai Kepala Pembantu Kastil. Nama saya Serina. 」(Serina) 

Sambil memperkenalkan dirinya, Serina membungkuk dengan gerakan halus. 

「S-sangat sopan. Saya orang yang telah dipercayakan dengan posisi kepala sekolah 

akademi ini, Ginger. 」(Jahe) 

Ketika Serina membungkuk padanya, kali ini Ginger yang panik. Melihat reaksi Ginger, 
Serina tersenyum. 

「Karena Ginger-sama adalah kepala sekolah dari institusi akademis ini, tidak perlu 

berbicara formal dengan pelayan seperti saya, bukan? 」(Serina) 「Nah, itu ...... 」(Jahe) 「

Jadi Tuan lemah terhadap onee-sama yang cantik. 」(Sandria) 

Kali ini, Sandria menyela. 

「San-san !? Apa yang tiba-tiba kamu katakan seperti itu !? 」(Jahe) 「Karena itu adalah 

fakta. Bukankah kamu selalu gugup di depan orang cantik seperti Hilde-sama? 」(Sandria) 

Sandria mengambil ujung gaun celemek dan membungkuk sambil melontarkan ucapan 
kasar pada Ginger. 

「Senang bertemu denganmu. Nama saya adalah Sandria, sekretaris, pelayan, dan budak 

cinta-kasih dari Ginger-sama. 」(Sandria) 「Berhenti! Itu akan merusak reputasi saya! 

Saya hanya mempekerjakan Anda sebagai sekretaris. Bukankah pelayan itu melakukan 
sesuatu yang San-san lakukan sendiri, kan? Juga, apa yang kamu maksud dengan yang 
terakhir !? 」(Jahe) 

Jahe memprotes seperti ini, tetapi Sandria menyikatnya seperti angin yang tidak diganggu. 

「Saya kira Anda adalah Poncho-dono? Saya telah mendengar banyak desas-desus tentang 

Anda. Saya mendengar bahwa resolusi kelaparan parah rekan-rekan saya semua berkat 
tindakan Anda. Atas nama semua orang, izinkan saya menyampaikan terima kasih. 」

(Sandria) 「Tidak perlu! Tolong jangan menyebutkannya, ya! 」(Ponco) 

Poncho buru-buru menjawab ketika Sandria membungkuk ke arahnya. Melihat 
tindakannya, Serina menatapnya dengan mata yang agak dingin. 

「Poncho-dono. Bahkan jika Anda dipuji oleh "gadis di bawah umur" yang sangat Anda 

sukai, jangan kehilangan ketenangan Anda seperti ini. 」(Serina) 「T-tolong jangan beri 

label aneh itu pada saya, ya! 」(Ponco) 「Label aneh? ...... Tapi, aku tahu itu, kau tahu? 」

(Serina) 
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Serina menjawab sambil tersenyum, tetapi matanya tidak tertawa sama sekali. 

「Makanan" roti lapis panas " [1] yang Anda kembangkan bersama Yang Mulia belum lama 

ini; Anda hanya berbagi dengan Tomoe-sama, bukan? Anda tidak pernah berbicara sedikit 
pun tentang hal itu dengan saya. 」(Serina) 「Apakah ini mungkin, penyebab mood 

burukmu akhir-akhir ini !? 」(Ponco) 

Jika ada yang ditanya "Siapa orang yang paling rakus di Parnam Castle?", Mereka akan 
menjawab, "Tanpa keraguan, itu akan menjadi Aisha". Kemudian jika mereka ditanya, 
"Siapa tempat kedua?", Jawabannya adalah, "Serina". Namun, ada perbedaan tipis dalam 
judul pelahap mereka. Tidak seperti Aisha yang lebih suka, 「Saya akan makan apa pun jika 

itu lezat (terutama jika itu manis)! 」, 「Harap lebih banyak makanan! 」, Serina tidak 

meminta kuantitas, melainkan dia menyatakan minat yang kuat, terutama, pada apa yang 
disebut junk food atau masakan gourmet kelas B [2] yang dibuat oleh Souma dan Poncho. 

Souma dan Poncho telah menciptakan banyak hidangan sampai sekarang. Meskipun 
akurat, hidangan itu hanya merupakan reproduksi masakan dari dunia Souma, di antara 
hidangan itu, ada hidangan yang tidak dapat ditemukan di restoran mewah seperti roti 
Napolitan atau roti yakisoba, yang benar-benar memikat Serina. 

Sebenarnya, Rumah Serina adalah Rumah terkenal yang telah menghasilkan banyak kepala 
pelayan dan pelayan pribadi untuk Keluarga Kerajaan. Karena itu, mereka menerima 
pendidikan etika dan estetika sejak kecil agar tidak tercela di depan Keluarga Kerajaan. 
Bahkan di meja, mereka akan selalu mengejar untuk makan makanan enak dengan cara 
yang baik. Tentu saja, membeli dan makan makanan dari warung pinggir jalan belaka tidak 
akan dianggap dapat diterima. Untuk Serina yang dibawa dalam lingkungan seperti itu, 
hidangan yang dibuat oleh Souma dan Poncho mengejutkan. 

(Untuk menaruh makanan pokok di atas makanan pokok!) [3] 

Serina, yang terpapar dengan roti Napolitan untuk pertama kalinya, merasa bahwa 
anggapan yang sejauh ini ia miliki benar-benar hancur begitu ia merasakan sedikit. 
Bagaimana makanan vulgar ini terasa begitu lezat? Sejak saat itu, Serina sering menemani 
Poncho. Lagi pula, jika dia nongkrong di sekitarnya, dia bisa berpartisipasi dalam uji coba 
makan hidangan prototipe lezat. Piring-piring yang dibuat oleh Poncho adalah satu-
satunya hal yang Serina minati-- selain gadis-gadis manis -- ...... Karenanya alasan dia 
menyimpan dendam pada Poncho karena dia membuat dia tidak mau makan hidangan 
baru. 

「I-Itu masih hidangan sampel, jadi jumlahnya tidak banyak ...... 」(Ponco) 「Saya telah 

menerima perintah dari Yang Mulia dan Putri untuk menemani Anda yang tidak terbiasa 
berurusan dengan publik, jadi saya berupaya sepenuh hati membantu Anda. Meski begitu, 
Anda tidak memberi saya kesempatan untuk mencicipi makanan, apakah karena saya 
sudah menjadi wanita dewasa? 」(Serina) 「Saat kami kembali! Ketika kami kembali, saya 

akan memperlakukan Anda dengan benar, ya! 」(Ponco) 
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Ponco panik ketika Serina membuat ekspresi sedih. Kemudian, 

「Itu janji. 」(Serina) 

Serina mengatakan itu dengan wajah yang benar-benar acuh tak acuh. Rupanya, dia hanya 
bertindak untuk mendapatkan janji Poncho. Poncho menjatuhkan dadanya dengan sedih. 
Melihat interaksi keduanya, Ginger tercengang, tetapi Sandria berulang kali mengangguk 
karena suatu alasan. 

「Sepertinya hubungan mereka mirip seperti yang terjadi antara Guru dan saya. 」

(Sandria) 「? Namun majikan saya adalah sang Putri. 」(Serina) 「Tidak dalam arti itu ...... 

」(Sandria) 

Sandria menunjukkan senyum bermasalah pada Serina yang memberi judul pada lehernya 
dengan kebingungan. Sementara itu, kedua pria itu menyaksikan percakapan mereka 
sementara tanda tanya melayang di atas kepala mereka. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah sapaan selesai, Ginger mengambil Sandria, Poncho, dan Serina dan meninggalkan 
『Akademi Kejuruan Ginger 』untuk menuju "Luar". Di 『Akademi Kejuruan 』, ada 

gedung penelitian untuk teknologi pertanian, di mana penelitian tentang tanaman dan 
kompos atau pemuliaan selektif dilakukan. Namun, tidak ada bidang di dalam Akademi 
Kejuruan di mana hasil penelitian itu dapat dilihat. Bekas daerah kumuh terletak dekat 
dengan Tembok Kota, jadi mereka mendirikan ladang di luar Tembok Kota. Bangunan 
penelitian dan lapangan dipisahkan oleh dinding kastil, tetapi jaraknya sangat pendek 
sehingga mudah untuk melakukan perjalanan antara bangunan dan lapangan. 

Melewati gerbang kota, Ginger membimbing Poncho dan yang lainnya ke ladang milik 『

Akademi Kejuruan 』. Sambil menyapa Pengawal yang menyaksikan ladang, keempat 

orang itu tiba di depan dua ladang. Tampaknya tidak ada satu pun dari dua ladang yang 
ditanami dengan tanaman, tetapi tanah ladang pertama tampak seperti tanah hitam normal 
[4] , sementara permukaan ladang kedua dikeringkan dan retak. Setelah menunjukkan 
bidang ini, Ginger kemudian bertanya pada Poncho. 

「Alasan kunjungan Poncho-dono hari ini terkait dengan penelitian" itu ", benar? 」(Jahe) 

「Ya. Karena Yang Mulia dan saya juga memiliki harapan besar untuk hasil penelitian "itu". 

」(Ponco) 

Setelah mendengar jawaban Poncho, Ginger menggelengkan kepalanya dengan ekspresi 
minta maaf. 

「...... Biarkan aku mengawali jawabanku dengan permintaan maaf. Kami tidak 

mendapatkan hasil yang Anda harapkan. 」(Jahe) 
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Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Souma atau Poncho. Itu adalah penelitian tentang 
Cre Gagal Penciptaan 』yang telah ditemukan oleh Over-Scientist Ginya Maxwell. Pada 

masa pemerintahan Raja Albert sebelumnya, Ginya mengembangkan panah tanaman yang 
disisipkan sehingga sebuah medan perang bisa penuh dengan tanaman hijau. Namun, 
karena efek dari pesona sihir cahaya yang diberikan pada panah itu, tanaman tumbuh dan 
berkembang biak dengan kecepatan yang sangat cepat dan hampir menelan setengah dari 
bangunan penelitian dengan vegetasi. Jadi itu adalah ciptaan kegagalan dengan cacat besar. 

Ginya dipindahkan ke Angkatan Darat Kerajaan dan penelitiannya dibekukan. Namun, Raja 
Souma, dalam interaksinya dengan dia, menjadi sadar akan penelitiannya dan 
memerhatikan kegunaannya, dan karenanya dia memerintahkan dimulainya kembali 
penelitian itu. Mengabaikan bagian panah, jika mereka meneliti tentang bagaimana 
vegetasi tumbuh dengan kecepatan yang dapat menelan bangunan, maka mungkin berguna 
untuk penghijauan padang pasir [5] dan peningkatan produktivitas pangan. Namun, karena 
si jenius Ginya tidak lagi tertarik pada penelitian itu, Souma memerintahkan Departemen 
Penelitian Teknologi Pertanian di Akademi Kejuruan Ginger sebagai gantinya. 

Namun ...... Ginger mengatakan bahwa mereka tidak dapat menunjukkan hasil yang sukses. 

「Tentu saja kami mencapai pertumbuhan tanaman yang cepat. Antara sifat pertumbuhan 

dan proliferasi tanaman, kami telah berhasil menghilangkan bagian proliferasi, sehingga 
ditelan oleh vegetasi tidak akan terjadi lagi. 」(Jahe) 「Jadi itu bisa dikontrol? Bukankah ini 

sukses, ya? 」(Ponco) 「Tidak, tidak sama sekali. Meskipun penelitian ini dilakukan 

dengan harapan untuk dipekerjakan dalam peningkatan produktivitas pangan dan 
penghijauan gurun ...... Penelitian menemukan bahwa itu akan berguna untuk tujuan itu. 
Seni sihir Ginya-dono "hanya" mempercepat pertumbuhan tanaman. Poncho-dono, apakah 
Anda tahu tanaman apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya? 」(Jahe) 

Setelah berpikir sebentar, Poncho menjawab, 

「Itu seharusnya tanah dan air yang subur ...... dan, sinar matahari, ya? 」(Ponco) 

Ginger mengangguk. 

「Ya. Tidak ada masalah dengan sinar matahari. Untuk air, kita bisa mengelola satu atau 

lain cara. Masalahnya adalah tanah yang subur. Bahkan ketika tanaman mengalami 
percepatan pertumbuhannya, jumlah air dan nutrisi yang diserap dari tanah tidak berubah. 
Ginya-dono juga mengenali hal ini, jadi dalam seni sihirnya, dia juga memasukkan fungsi 
untuk menyerap nutrisi dan air dari tanah. 」(Jahe) 

Ginger mengucapkan kata ini sambil menunjuk ke bidang kering yang retak. 

「Ladang ini merupakan hasil dari panen gandum yang dipercepat. 」(Jahe) 「...... Ini 

benar-benar mirip dengan pasir gurun, ya. 」(Ponco) 「Bahkan jika kita dapat 

mempercepat pertumbuhan tanaman, pemupukan tanah akan membutuhkan banyak 
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waktu. Akibatnya, tanaman akan menyerap kelembaban dan nutrisi dari tanah dan 
mengakhirinya dengan bidang yang mengering ini. Dalam keadaan ini, tidak ada yang bisa 
ditanam lagi. 」(Jahe) 「Tidak bisakah Anda terus menerus memberikan nutrisi ke bumi 

dengan satu atau lain cara? 」(Ponco) 「Tidak mungkin. Tidak seperti air, menyediakan 

nutrisi berkelanjutan untuk menyamai kecepatan pertumbuhan itu sendiri tidak mungkin 
secara realistis. Pertama, pupuk itu sendiri terbatas. Jika pupuk habis karena peningkatan 
kecepatan pertumbuhan, akibatnya, peningkatan produktivitas mungkin tidak terjadi sama 
sekali. 」(Jahe) 「Jadi itu ...... tidak mungkin. 」(Ponco) 

Ketika tanaman membusuk, itu akan mengembalikan nutrisi kembali ke tanah, tetapi itu 
tidak akan terjadi dengan tanaman pangan. Memang, tidak mungkin mengembalikan setiap 
bagian makanan yang telah dikonsumsi manusia kembali ke ladang. 

「Inilah alasan mengapa kami menilai bahwa metode ini tidak cocok untuk menanam 

tanaman pangan. Tujuan lain, penghijauan padang pasir, juga tidak mungkin karena tidak 
ada air sejak awal. Bahkan jika kita bisa menyediakannya dengan saluran air, kali ini laju 
pertumbuhan yang cepat akan menjadi masalah kemacetan. Bagaimanapun, tanaman juga 
membusuk dengan kecepatan tinggi. 」(Jahe) 「Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan 

dengan cara lain, ya ...... 」(Ponco) 

Poncho menurunkan bahunya dengan sedih. Sangat mengecewakan bahwa penelitian yang 
ia harapkan tidak membuahkan hasil. Namun, Ginger menggelengkan kepalanya lagi. 

「Itu tidak berarti bahwa itu sepenuhnya tanpa hasil. Silakan lihat bidang tetangga. 」

(Jahe) 「...... Tapi, hanya ada lapangan yang tertutup tanah? 」(Ponco) 「Ya, tanah di 

bidang ini hanya tanah biasa. A menciptakan "tanah normal". 」(Jahe) 

Sambil mengatakan ini, Ginger mengambil segenggam tanah. 

「Tanah di bidang ini dibawa dari ruang bawah tanah yang dihuni oleh banyak monster 

tipe undead. Tentu saja, ketika pertama kali dibawa ke sini, itu terkontaminasi oleh racun 
yang dikeluarkan oleh monster tipe undead. 」(Jahe) 「Miasma !? 」(Ponco) 

Ponco tanpa sadar berteriak. Monster tipe undead seperti Skull Dragon, racun yang 
tersebar yang membahayakan makhluk hidup hanya dengan hadir di lingkungan. Miasma 
menyebarkan penyakit, merusak benda-benda, dan mencegah makhluk hidup berada di 
lokasi itu. Selain itu, ia memiliki karakteristik tetap di tanah untuk jangka waktu yang lama. 
Akibatnya, tanah di mana Naga Tengkorak pernah mengamuk atau di mana ada wabah 
besar zombie dan sebagainya, akan berakhir sebagai tanah tandus di mana tidak ada 
tanaman akan tumbuh di lokasi itu untuk jangka waktu yang lama. 

Namun, Ginger mengambil tanah yang seharusnya berbahaya di tangannya tanpa ragu-
ragu. Ponco memeriksa tanah itu dengan seksama. 
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「Apakah tanah ini ...... aman? 」(Ponco) 「Ya. Itu benar-benar dibersihkan dari racun. 」

(Jahe) 「Apa yang telah kamu lakukan, ya? 」(Ponco) 「Dengan menggunakan metode 

yang sama. Ada bunga yang mekar hanya di ruang bawah tanah di mana banyak monster 
tipe undead tinggal. 」 

Ketika Ginger mengatakan kata ini, dia meminta Sandria mengeluarkan sebatang bunga. 
Bunga itu berwarna ungu kemerahan diwarnai dengan bintik-bintik hitam kehijauan, jelas, 
ini adalah kombinasi warna yang tampak beracun. Bunga yang tidak ingin Anda berikan 
sebagai hadiah untuk perayaan keberuntungan bahkan sebagai kesalahan. 

「Bunga ini disebut 『Miasma Bunga 』antara petualang yang pergi ke ruang bawah tanah. 

Lokasi di mana bunga ini mekar menunjukkan bahwa itu adalah domain aktif dari monster 
tipe undead. Itu sebabnya ketika mereka menemukan bunga ini, mereka akan 
mempersiapkan penanggulangan racun. 」(Jahe) 「Jadi ada bunga seperti ini. Wow, untuk 

berpikir bahwa saya tidak tahu tentang ini. 」(Ponco) 

Ponco memiliki banyak informasi tentang tanaman yang dapat dimakan. Tidak hanya 
tentang bahan yang bisa dimakan, tetapi juga bahan yang tidak bisa dimakan. Karena 
pengetahuan Poncho berakar dari nafsu makannya. Oleh karena itu, ia tidak begitu tahu 
tentang tanaman yang tidak bisa dimakan hanya dengan melihat dari penampilannya atau 
tanaman yang hampir tidak bisa dimakan, yang tidak menyurutkan minatnya. Jahe 
terkekeh tanpa sengaja. 

「Seperti namanya, Bunga Miasma ini tumbuh dengan racun sebagai nutrisi. Ini adalah 

alasan mengapa ia tumbuh di kerumunan di dalam ruang bawah tanah dengan sejumlah 
besar monster tipe undead. Jika kita menanam Bunga Miasma menggabungkan seni sihir 
Ginya-dono untuk mempercepat pertumbuhan tanaman di tanah yang terkontaminasi 
seperti ini, maka ...... 」(Jahe) 「!? Saya melihat! Tingkat pertumbuhan yang luar biasa 

cepat akan menyerap racun dari tanah! 」(Ponco) 

 pon  Ponco memukul tangannya. Jika mereka menggunakan metode ini pada tanaman 
normal, mereka akan menyerap unsur hara tanah dan membiarkannya mandul. Namun 
dalam kasus Miasma Flower, hanya racun yang akan diserap. Ginger mengangguk. 

「Setelah itu, kita bisa memanen bunga dan membakar mereka. Karena racun telah 

digunakan untuk pertumbuhannya, hanya abu yang tersisa setelah dibakar. Jika kita 
mengulangi proses ini dua kali, tanah yang terkontaminasi akan kembali ke tanah normal 
seperti ini. 」(Jahe) 「Bukankah ini-bukankah ini penemuan yang benar-benar luar biasa! 

Itu bisa menangkal efek monster tipe undead pada ladang dan tanaman, ya! 」(Ponco) 

Ponco sangat senang. Penerapannya tidak banyak, tetapi karena penelitian yang 
diantisipasi tidak tanpa hasil apa pun, ia sangat senang. Ponco tiba-tiba punya pikiran. 

(Ini mengingatkanku ...... Ketika mengumpulkan orang-orang berbakat, Yang Mulia telah 
mengucapkan kata-kata ini, 『Aku akan memutuskan apakah ini berguna atau tidak. 』
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Mungkin kata-katanya berarti bahwa tidak ada hal yang tidak berguna di dunia ini. Bahkan 
aku yang tidak tidak memiliki bakat selain makan ...... dapat membantu negara ini bahkan 
hanya sedikit.) 

Poncho, yang berpikir seperti ini, merasa sedikit lebih percaya diri. 

Serina dan Sandria memperhatikan para pria yang asyik mengobrol dengan serius dari 
kejauhan dengan ekspresi yang sedikit kecewa. Tanpa melirik mereka, kedua lelaki itu 
saling bertukar pendapat tentang penelitian. Seolah-olah di kepala laki-laki, keberadaan 
perempuan telah menghilang. Melihat tuannya bertingkah seperti ini, Sandria bertanya 
pada Serina. 

「...... Apakah setiap pria selalu berperilaku seperti ini? 」(Sandria) 「Mungkin begitu. 

Putri seringkali tampak cemburu ketika menonton Yang Mulia [6] . Saya merasa bahwa 
bahkan jika dia memercayai Yang Mulia yang bekerja keras menjalankan negara, dalam 
beberapa hal, dia terlihat frustrasi. 」(Serina) 「Bagaimana dengan Serina-sama? 」

(Sandria) 「Aku? Dari apa? 」(Serina) 「Apakah Anda saat ini merasa cemburu? 」

(Sandria) 「Tidak sama sekali? Majikan saya adalah Putri. Tentu saja, saya telah diberi hak 

istimewa untuk berada di sisi Poncho-dono, namun, untuk merasa cemburu ketika 
melihatnya berbicara dengan orang lain adalah sesuatu yang mungkin tidak akan terjadi. 
」(Serina) 

Serina menjawab dengan ekspresi serius, dan setelah Sandria memikirkannya sebentar, dia 
menatap lurus ke mata Serina dan bertanya, 

「Nah, bagaimana jika Ginger-sama adalah seorang wanita? Dalam hal ini, apakah Anda 

masih tidak merasa cemburu? 」(Sandria) 

Serina memandang Poncho dan Ginger yang tengah mengobrol. Jika yang Poncho bicarakan 
adalah seorang wanita, maka ...... Setelah merenung sejenak, Serina akhirnya memberikan 
jawabannya. 

「Siapa pun yang dia ajak bicara, aku tidak merasakan apa-apa. 」(Serina) 「Saya 

mengerti ...... 」(Sandria) 「............ Namun, jika Poncho hanya memberi orang itu untuk 

mencicipi masakan barunya ...... Lalu ...... Aku tidak ...... menyukainya. Bahkan jika makan 
bersama dengan orang itu bukanlah sesuatu yang salah baginya ...... 」(Serina) 

Serina menjawab dengan ekspresi tidak mengerti mengapa dia berpikir seperti ini. Sandria 
membuat wajah yang sedikit terkejut, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. 

Serina sendiri tidak benar-benar mengerti jika kata-katanya "hanya" berasal dari 
kerakusannya. Namun, dia memperkirakan bahwa perasaan 'kabur' ini akan hilang setelah 
dia kembali ke kastil dan makan sandwich panas yang dijanjikan. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Jalan menuju hati wanita adalah melalui perutnya. Itu sebabnya jangan murah dan 
membawanya ke restoran mewah! 

Juga ... Semua naik! Kapal sedang berlayar! 

[1] Sandwich panggang untuk orang non-Barat. [2] Masakan gourmet B-class adalah istilah 
Jepang untuk makanan masakan 'sehari-hari' murah yang biasa disajikan di izakaya atau 
famires (フ ァ ミ レ ス) seperti ramen, yakisoba, okonomiyaki, dll, dibandingkan dengan 

masakan gourmet kelas A yang disajikan di restoran mewah yang mewah . [3] Carbo di atas 
carbo di parley modern. [4] Tidak mungkin ... Jadi maksud Anda, tanah di sekitar Parnam 
adalah Chernozem? Jenis tanah ini memiliki kandungan humus yang tinggi dan sangat 
subur sehingga bisa memiliki hasil yang tinggi. [5] Penghijauan gurun adalah proses 
reklamasi gurun buatan manusia. Pada dasarnya mengubah gurun menjadi kurang dari 
gurun. [6] Situasi klasik "pria menikah dengan pekerjaannya". Harapkan anggota harem 
yang cemburu. 
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Volume 2 
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Vol. 4 - 4.5.2 - Interlude 7 
Arc Pencerahan Interlude 7 -- A Northern Encounter 

Terletak di utara dari Kerajaan Friedonia adalah kumpulan negara-negara menengah 
hingga kecil, 『Aliansi Bangsa-Bangsa Timur 』[1] . Di masa lalu, berbagai bangsa 

menengah hingga kecil yang memadati tanah ini terkadang bersekutu satu sama lain, 
namun terkadang mereka saling bertarung. Ini terjadi berulang kali. Negeri tanpa kesatuan 
atau ketertiban. Namun, beberapa sepuluh tahun yang lalu Wilayah Demon Lord muncul, 
dan ketika ancaman ini mendekati perbatasan mereka, mereka bersatu dan membentuk 『

Timur Nations Alliance 』. 

Meskipun masing-masing negara di dalam aliansi mengatur diri mereka sendiri seperti 
mereka, masing-masing negara berkewajiban menyediakan kekuatan militer sesuai dengan 
kekuatan nasional mereka. Standar adalah untuk negara-negara kecil untuk menyediakan 
10% dari tentara mereka dan untuk negara-negara menengah 30%. Pasukan militer yang 
mereka kirim diorganisasikan ke dalam transnasional lintas batas 『Pasukan Sekutu 

Bangsa-Bangsa Timur (disingkat Angkatan Sekutu) 』. Jika ancaman dari negara lain atau 

Wilayah Setan Lord mendekati negara anggota penandatangan Aliansi, Tentara Sekutu itu 
akan dikirim ke negara itu. 

Di sudut barat laut yang bersebelahan dengan Aliansi Bangsa-Bangsa Timur dan Wilayah 
Demon Lord adalah negara berukuran kecil dari Ksatria Naga, 『Kerajaan Ksatria Naga 

Nothun. 』[2] 

『Kerajaan Lastania 』 

Ini adalah monarki kecil dengan total populasi sekitar 20.000. Meskipun itu adalah negara 
kecil yang tidak penting, perbatasannya menyentuh Kerajaan Ksatria Nothun Naga dan 
Wilayah Raja Iblis, jadi pasti warga negara akan takut akan nyala perang yang tidak 
diketahui kapan akan memicu ...... atau jadi apa yang biasanya dipikirkan orang . Tetapi 
situasi sebenarnya sedikit berbeda. Tentu saja, ada kecemasan mengenai Wilayah Demon 
Lord, tetapi fakta bahwa negara yang berdekatan dengan Ksatria Naga membuat mereka 
merasa lega. 

Meskipun Kerajaan Lastania adalah anggota Aliansi Bangsa-Bangsa Timur, Kerajaan itu 
telah lama bersekutu dengan Kerajaan Ksatria Naga. Dengan menandatangani kontrak 
dengan Dragons of the Star Dragon Mountains, Nothun Dragon Knights Kingdom diberkahi 
dengan Dragon Knight yang kuat yang bahkan memiliki kemampuan untuk bersaing 
dengan GranChaos Empire dalam pertempuran defensif. Namun, mereka tidak 
menggunakan kekuatan ini untuk memperbesar wilayah mereka. Ini juga karena kontrak 
dengan Star Dragon Mountains. 
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Naga menjadi teman ksatria, dan sebagai naga kesayangannya, mereka turun bersama di 
medan perang. Ksatria menerima naga sebagai temannya dan bekerja sama untuk 
mengabadikan keturunan mereka. Namun, jika ksatria menggunakan kekuatan naga untuk 
alasan egoisnya, kontrak ini akan dibatalkan. 

Ini adalah kontrak antara Kerajaan Ksatria Naga dan Gunung Naga Star. Singkatnya, itu 
adalah kontrak di mana sebagai imbalan atas naga yang meminjamkan kekuatan mereka 
kepada ksatria, ksatria mengambil naga sebagai istrinya dan memiliki anak bersama 
mereka [3] . Ini adalah kontrak yang hanya dapat dilakukan karena naga dari Pegunungan 
Star Dragon dapat mengambil bentuk humanoid. Dan jika mereka menggunakan kekuatan 
naga untuk keuntungan egois dan upaya untuk menyerang negara lain, kontrak ini akan 
dibatalkan dan Kerajaan Ksatria Naga akan kehilangan perlindungan Pegunungan Star 
Dragon. Karena alasan ini, Kerajaan Ksatria Naga adalah negara dengan kebijakan 
pertahanan yang tidak agresif. Bahkan di Pasukan Penguasa Wilayah Iblis Lord yang 
dipelopori oleh Kekaisaran, negara ini berdiri sebagai pengamat. 

Dasar dari ketenangan pikiran Kerajaan Lastania adalah karena negara semacam itu 
terletak di dekat perbatasannya. Singkatnya, bahkan jika ancaman Demon Lord Territory 
sudah dekat, karena wilayah Lastania sangat kecil, Dragon Knight juga bisa melindunginya. 
Mungkin inilah alasan mengapa Raja dan sebagian besar warga Kerajaan Lastania memiliki 
sikap acuh tak acuh. Karena mereka lebih baik daripada orang-orang ambisius yang 
mengatur negara-negara tetangga, Kerajaan Ksatria Naga menghargai sikap nasional 
Lastania. Bahkan di Aliansi Bangsa-Bangsa Timur, Lastania juga berfungsi sebagai jendela 
diplomatik dengan Kerajaan Ksatria Naga. 

Sekarang di Istana Kerajaan Kerajaan Lastania, seorang anak muda bersujud di depan Raja 
Lastania. Pria yang berlutut di ruangan takhta itu berkulit gelap dan berusia sekitar tiga 
puluh tahun. Ada cat di wajahnya dan mengenakan pakaian yang mirip dengan orang 
Amerika asli. 

「Saya mendengar bahwa Anda ...... ingin bergabung dengan tentara kami? 」(Raja 

Lastania) 

Raja Lastania yang memiliki wajah yang terlihat baik hati memanggil dari singgasananya. 
Pria itu menjawab sambil masih menundukkan kepalanya. 

「Ya, Yang Mulia. Saya memimpin para pejuang orang utara. Nama saya Jirukoma. 」

(Jirukoma) 「Jirukoma-dono. Tolong angkat wajahmu. 」(Raja Lastania) 

Ketika Jirukoma mengangkat wajahnya, Raja Lastania membuat ekspresi yang benar-benar 
baik. Di sebelahnya adalah Ratu yang memiliki ekspresi baik hati yang sama dan putri yang 
manis, mungil, dan cantik tersenyum padanya. Raja Lastania memandang Jirukoma dengan 
mata lembut. 

「Kami menyambut Anda. Negara ini kecil. Jumlah prajurit juga kecil, bahwa jika ada 

perang, warga negara biasa perlu mengambil senjata. Saya mendengar tentang betapa 
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pemberani para pejuang orang utara. Bahkan jika itu hanya sampai Anda kembali ke 
negara Anda, saya merasa yakin bahwa Anda meminjamkan kekuatan Anda kepada kami. 
」(Raja Lastania) 「Terima kasih, Yang Mulia. Sampai suatu hari ketika kami akan kembali 

ke kota asal kami, kami akan mengembalikan bantuan yang diberikan negara ini kepada 
kami dengan berjuang demi negara ini. 」(Jirukoma) 

Pada hari itu, Jirukoma memberikan posisinya sebagai kepala komunitas pengungsi yang 
melarikan diri ke Kerajaan Friedonia kepada saudara perempuannya Komayin dan 
kemudian memimpin faksi diehard, yang memiliki niat kuat untuk kembali ke negara asal 
mereka, yang membawa mereka ke Kerajaan Lastania. Menerapkan diri untuk menjadi 
prajurit Kerajaan Lastania, untuk menunggu hari mereka bisa merebut kembali kota asal 
mereka. Raja Lastania berdiri dan berjalan ke sisi Jirukoma. Raja meletakkan tangannya di 
bahu Jirukoma. 

See Saya mengerti. Tidak ada banyak hal di negara ini, tetapi saya akan senang jika Anda 
dapat menganggap negara ini sebagai kota kelahiran kedua Anda sampai hari keinginan 
Anda terwujud. Saya akan memperkenalkan komandan yang akan memimpin Anda dan 
orang-orang Anda besok. Untuk hari ini Anda akan memiliki istirahat yang baik. 」(Raja 

Lastania) 

Jirukoma bersujud. Dari pandangan Jirukoma, Raja Lastania tidak memiliki rasa stabilitas 
sebagai negarawan, tidak seperti Souma, tetapi ia adalah orang yang baik hati. Setidaknya 
dia tidak tampak seperti seseorang yang akan menyalahgunakan Jirukoma dan orang-
orangnya karena status pengungsi mereka dan mengusahakan mereka sampai mati. 
Sementara merasa lega dengan kenyataan ini, audiensi Jirukoma dengan Raja Lastania 
berakhir. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah audiensi dengan Raja berakhir, Jirukoma berjalan di koridor istana kerajaan, dia 
melihat seseorang bersandar di pilar. Sosoknya ramping, tetapi orang itu kemungkinan 
besar adalah pria. Pria itu menutupi dirinya dengan tudung putih, jadi Jirukoma tidak bisa 
melihat ekspresinya. Dan ketika Jirukoma mencoba melewatinya, pria itu memanggilnya. 

「Apakah Anda yang memimpin tentara pengungsi? 」(Pria Misterius) 

Jirukoma mengangkat alisnya. 

「Benar ...... apa yang kamu inginkan? 」(Jirukoma) 

Raja sepertinya orang yang baik hati, tetapi mungkin bawahannya berbeda? Mungkin dia 
punggawa yang tidak terhibur bahwa para pengungsi bergabung dengan militer dan 
sekarang dia datang untuk mengendarai paku di Jirukoma. Atau begitulah yang dia 
pikirkan. 
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「Kalian berasal dari Elfrieden ...... Tidak, ini Friedonia sekarang, kan? Saya mendengar 

bahwa Anda berasal dari Kerajaan Friedonia. Apakah itu salah?? 」(Pria Misterius) 「...... 

Ya, kami dari Friedonia. 」(Jirukoma) 

Tampaknya orang ini sebenarnya tidak peduli dengan kelompok Jirukoma. Selain itu, 
sepertinya dia lebih ingin tahu tentang Kerajaan Friedonia. Siapa dia? Tepat ketika 
Jirukoma berpikir seperti ini, pria dengan tudung itu tertawa setengah mengejek pada 
dirinya sendiri. 「Tapi Anda juga banyak yang penasaran. Negara itu ....... meskipun aku 

jengkel mengatakan ini, harusnya stabil saat ini, kan? Meskipun Anda telah melarikan diri 
ke Kerajaan Friedonia, mengapa Anda dengan sengaja menjadi seorang prajurit dari negara 
garis depan yang kecil ini? Saya tidak bisa mengerti ini. 」(Pria Misterius) 「...... Bukankah 

ini sesuatu yang warga negara dari bangsa ini tidak akan katakan? 」(Jirukoma) 「Saya 

hanya seorang tamu umum. Saya bukan warga negara ini, jadi saya hanya jujur mengatakan 
apa yang ada dalam pikiran saya. 」(Pria Misterius) 

Sambil memberikan jawabannya, Jirukoma berpikir bahwa dia telah bertemu dengan orang 
yang agak merepotkan. 

「...... Tentu saja, Raja Souma telah menunjukkan cara untuk menjadi warga negara 

Friedonia sebagai ganti dari menyerah sementara untuk kembali ke kampung halaman 
kami. Tetapi beberapa pengungsi tidak dapat menerima rencana itu. Mereka adalah orang-
orang yang ingin kembali ke tanah air dan melakukan perjalanan ke utara tidak peduli apa. 
Meninggalkan orang-orang semacam ini di Kerajaan bisa menjadi penghalang bagi para 
pengungsi lain yang berusaha mendapatkan kehidupan yang damai sebagai Warga 
Kerajaan. Karena itu, saya memimpin mereka dan kembali ke utara. 」(Jirukoma) 「Saya 

mengerti alasan dan kesulitan Anda dengan sengaja membuang kesempatan untuk hidup 
damai ...... Tapi, mengapa Anda memilih negara ini? Ini adalah negara kecil. Bayarannya 
tidak bisa dikatakan baik, Anda tahu? Selain itu, meskipun Raja Lastania adalah orang yang 
baik hati, dia tidak memiliki ambisi. Seseorang yang biasa-biasa saja mengingatkan pada 
Raja Elfrieden sebelumnya. Bahkan jika Anda menunggu di negara ini, hari untuk 
menyerang Wilayah Demon Lord tidak akan datang. 」(Pria Misterius) 「...... Saat ini, tidak 

ada negara yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang Wilayah Setan Lord. 
Tidak peduli negara mana yang kita pilih, kita akan tetap menjadi kekuatan pertahanan 
sampai kita mati. Maka dalam hal itu, paling tidak, kami memilih negara yang paling dekat 
dengan kampung halaman kami. 」(Jirukoma) 「Kampung halaman ...... Kampung halaman, 

bukan? 」(Pria Misterius) 

Pria berkerudung itu mengerang sambil menyilangkan tangan. 

「Apakah itu ...... cukup layak untuk dikejar sehingga Anda meninggalkan kesempatan 

untuk kehidupan yang damai? 」(Pria Misterius) 「? Apa yang kau bicarakan? Apakah 

Anda sendiri tidak memiliki kota asal juga? 」(Jirukoma) 「Saya sudah ...... ...... Tidak, saya 

masih punya satu, tapi ...... Saya seseorang yang telah ditinggalkan oleh kampung halaman 
saya ...... 」(Manusia Misterius) 
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Lelaki yang mengenakan tudung berkata dengan nada dingin. Tidak ada sedikit pun 
kesedihan dalam suaranya, tetapi kebingungan dan perasaan kehilangan bisa dirasakan. 
Kemudian pria berkerudung itu menggumamkan sesuatu ketika dia jatuh ke pikirannya 
sendiri. 

「Tentunya, kami telah melakukan segalanya untuk kota asal kami ....... Meski begitu, 

kampung halaman saya telah meninggalkan saya ...... Tidak, apakah itu berbeda? Bukankah 
kami telah mengabdikan diri demi kampung halaman kami? Tentunya, kami telah 
bertindak seperti apa yang diinginkan kota asal kami. Atau mungkin ...... keinginan itu, 
sebenarnya adalah sesuatu yang lain? Sebenarnya, apa yang orang-orang di kota kami 
harapkan? Apakah itu sesuatu yang kita harapkan? Karena kami tidak tahu ini, itu 
sebabnya ...... Itu sebabnya kami kehilangan ......? 」(Pria Misterius) 

Jirukoma benar-benar tidak mengerti apa yang dikatakan pria itu, tetapi dia mengerti 
bahwa pria itu hanya menginginkan semacam jawaban ketika dia mengulangi pertanyaan 
itu dan menjawabnya sendiri. 

「Kamu ...... kamu cukup terguncang. Apakah Anda tidak memiliki kepercayaan diri pada 

diri sendiri? 」(Jirukoma) 「...... Keyakinan? Hal seperti itu sudah lama rusak. 」(Pria 

Misterius) 

Saat dia mengatakan ini, pria berkerudung itu membuat senyum mencela diri. 

「Saya pernah penuh percaya diri. Namun, kepercayaan itu hancur berkeping-keping 

ketika saya ditinggalkan oleh kampung halaman saya. Apa yang saya pikirkan adalah demi 
kota asal saya, kota asal saya tidak diinginkan, orang-orang yang saya cintai dan sayangi 
telah mengkhianati saya. Pada awalnya, saya membenci ...... orang-orang dan kota asal yang 
mengkhianati saya. Namun, saat saya terus menerus bertanya dan menjawabnya sendiri, 
saya tidak tahu apa-apa lagi. Saya tidak tahu apakah yang saya yakini benar. Saya 
kehilangan kepercayaan diri. Apa itu bangsa? Apa itu Raja? Bukankah Raja adalah 
kehendak bangsa? Apa itu warga negara? Apa kehendak warga negara? Apakah warga 
negara dan warga negara akan berbeda? Mengapa kehendak Raja dan warga negara tidak 
sama? 」(Pria Misterius) 

Saat dia melihat pria berkerudung itu mengulangi pertanyaan dan jawabannya sendiri, 
Jirukoma merasa seolah dia adalah seseorang yang mencari jalan. Seseorang yang 
kehilangan arah dan mencari jalan. Dari isi kata-kata yang dia ucapkan, dia menyadari 
bahwa dia bukan hanya seseorang yang mencari jalan. Seorang pria yang bisa memikirkan 
bahkan hal-hal seperti 『Raja 』atau 『Warga Negara 』...... Mungkin, dia awalnya 

seseorang dari stasiun tinggi. 

「Hanya ...... apa sih kamu? 」(Jirukoma) 

Ketika Jirukoma yang bingung bertanya, pria itu menggerakkan tudung menutupi 
wajahnya. 
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「...... Meskipun nama keluargaku telah kehilangan arti sekarang. Seorang pria idiot yang 

dikalahkan oleh Raja Friedonian Souma dan negaranya direnggut oleh imouto-nya. Saya 
Julius Amidonia. 」(Julius) 

CATATAN PENULIS: Gerakan Julius. Melarikan diri dari pemberontakan ke Kekaisaran → 
Bahkan ketika dia ingin kembali ke negara asalnya, dia tidak bisa karena Kekaisaran 
membentuk aliansi rahasia dengan Kerajaan → kehilangan kesabaran dan melarikan diri, 
datang ke Aliansi Bangsa-Bangsa Timur untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi 
kehilangan dirinya setelah melihat berbagai bangsa → saat kehilangan arah hidupnya, ia 
berada di Kerajaan Lastania. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Bab selanjutnya: Bab 100 SPESIAL! 

[1] Ingin mengetik: Asosiasi Bangsa-Bangsa Timur. Tapi antara AEN dan ENA dan 
singkatan vs Alliance mereka. Saya lebih suka, Aliansi, karena ENA adalah nama gadis yang 
valid. (Saya tahu logika saya miring) [2]騎士 王国 Kerajaan Ksatria. [3] Saya benci 

bagaimana bahasa Inggris tidak memiliki kata ganti orang ketiga jenis kelamin netral. 
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Vol. 4 - 4.5.3 - Ss 
Arc Pencerahan Bab Selamat Ke-100. Kursus Pengantin Fiancées 

――― Hari Tertentu pada Bulan Ketiga Tahun 1547 Kalender Kontinental 

Kami berkumpul di sebuah ruangan di dalam Istana Parnam Kerajaan Friedonia. Orang-
orang di sini adalah Dame of East WInd, Aisha Utgard; Putri Song, Juna Dohma-san, Putri 
Amidonia, Roroa Amidonia; dan kemudian diriku sendiri, Liscia Elfrieden, jadi hanya 
tunangan Souma yang berkumpul di sini. Souma tidak ada di sini dan pelayan yang selalu 
menunggu di sudut ruangan juga telah diberhentikan untuk hari ini. 

Selanjutnya, ruangan ini memiliki pengaturan yang aneh. Ada papan tulis, meja guru, empat 
meja dan kursi siswa. Meja siswa berbaris berdampingan. Ini seperti ruang kelas di 
akademi militer. 

「Nee Liscia-nee. Mengapa kami dipanggil ke sini hari ini? 」(Roroa) 「Saya ingin 

mengajukan pertanyaan itu sendiri ...... 」(Liscia) 

Roroa bertanya padaku, jadi aku melirik Juna. Tapi Juna-san yang tertunduk hanya 
menggelengkan kepalanya perlahan. 

「Baru-baru ini, sulit bagiku untuk memahami apa yang ada dalam pikiran orang itu. 」

(Juna) 「Jika Juna-dono tidak tahu, kita tidak akan tahu lebih banyak. 」(Aisha) 

Aisha menggaruk kepalanya dan berbicara. Saya percaya pendapatnya bisa dimengerti. 
Hanya ...... apa yang dipikirkan orang itu? Kemudian pintu kamar terbuka dan penggagas 
pertemuan ini masuk. 

「Jadi sepertinya semua orang hadir. 」(Excel) 

Orang yang tiba di kamar itu dan mengatakan ini adalah Excel Walther. Dia adalah Jenderal 
Tertinggi Pasukan Pertahanan Friedonia, seorang wanita yang sangat cantik dengan 
penampilan berusia 25 tahun. Sosoknya yang berjalan dengan rambut birunya yang 
berkibar-kibar di antara tanduk-tanduknya yang seperti rusa kecil sangat sempurna 
seperti biasanya. Tapi kali ini, dia memegang sesuatu di tangannya. Dua bundel dengan 
ukuran sebesar kamus. Satu dibungkus kain putih dan satu dibungkus kain hitam. Duchess 
Walther meletakkan bundel di atas meja, dia mengeluarkan kacamata dari sakunya. 

「Kalau begitu, semua orang punya tempat duduk. 」(Excel) 「A-ano ...... Ibu yang Hebat? 

」(Juna) 

Juna-san mengangkat tangannya dengan gugup. 
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「Ya, apa itu? 」(Excel) 「Ano ...... Bukankah seharusnya tidak ada masalah dalam 

penglihatan Ibu Besar? 」(Juna) 「Ah, maksudmu kacamata ini. Itu palsu. 」(Excel) 「Jadi, 

untuk apa kamu memakainya? 」(Juna) 「Untuk mengatur suasana hati. 」(Excel) 

Jadi ini masalah mood !? Atau lebih tepatnya, apa yang dia rencanakan untuk dimulai! 
Tanpa mengetahui alasannya, kami mengambil kursi terdekat seperti yang diminta. Dari 
sudut pandang guru Duchess Walther, pengaturan kami dari kiri ke kanan adalah Aisha, 
Roroa, aku, dan Juna-san. Kemudian Duchess Walther mulai menulis sepatah kata dengan 
huruf besar di papan tulis. Kata itu berbunyi: 

『Kursus Pelatihan Pengantin Wanita Pertama. 』 

...... Aku tidak tahu bagaimana cara memberikan tsukkomi untuk ini. Pertama, "The 1st", 
jadi maksudmu kau berniat melakukan pertemuan ini lagi !? Selanjutnya, apa yang Anda 
maksud dengan Kursus Pelatihan Pengantin !? Kemudian Duchess Walther dengan ringan 
membanting meja guru. 

「Sekarang, kalian akan menjadi istri Yang Mulia Souma tahun ini. 」(Excel) 「「 「「......... 

」」 」」(Haruma Souma) 「Ada perbedaan antara Permaisuri Ratu dan Permaisuri 

Kerajaan, tetapi pada dasarnya, mereka sama. Seorang suami dan istri yang membangun 
rumah tangga, akhirnya memiliki anak dan menjadi keluarga. Rumah tangga yang harmonis 
beruntung, jika tidak, akan mengalami nasib buruk. Masalahnya adalah bahwa kemalangan 
Keluarga Kerajaan secara langsung terkait dengan kemalangan rakyat. Putri Liscia! 」

(Excel) 「Y-ya! 」(Liscia) 

Tanpa sadar aku berdiri dan menjawab. Itu benar-benar seperti ketika saya masih di 
akademi militer. Kemudian Duchess Walther melontarkan pertanyaan kepada saya. 

「Puteri Liscia, selain ayah dan ibumu, kamu tidak memiliki kerabat darah yang tersisa, 

benar? 」(Excel) 「Etto ...... Ya, atau begitulah yang saya katakan. 」(Liscia) 「Dan alasan 

untuk ini? 」(Excel) 「Itu karena konflik pewarisan tahta setelah ayah Ibu ...... Raja dari 2 

generasi lalu meninggal. Jadi selain Ibu, Keluarga Kerajaan praktis dibasmi. 」(Liscia) 「Ya. 

Itu adalah peristiwa yang tragis. 」(Excel) 

Duchess Walter mengatakan ini dengan ekspresi serius. 

「The Three Dukes pada waktu itu, termasuk saya, menjauhkan diri dari perjuangan itu. 

Lagi pula, jika kita orang militer melibatkan diri kita sendiri, maka itu akan menjadi perang 
saudara. Kami masing-masing mati-matian menahan pasukan di bawah kendali kami. 
Sebagai gantinya, sesama kerabat, orang tua dan anak mereka, atau saudara kandung saling 
bertengkar satu sama lain dan peristiwa tragis itu terjadi ...... 」(Excel) 「Ano ...... 

Pertengkaran itu pada akhirnya, adalah tentang pertanyaan tentang siapa yang akan 
mewarisi tahta, bukan? 」(Aisha) 
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Aisha mengangkat tangannya dan bertanya. Namun, Duchess Walter menggelengkan 
kepalanya. 

「Saya percaya itu hanya faktor sekunder. Penyebab utama adalah bahwa jalur ekspansi 

cepat yang diambil Raja dari 2 generasi yang lalu. 」(Excel) 「Ekspansi cepat? 」(Liscia) 「

Ya. Selama masa pemerintahan Raja dari 2 generasi yang lalu, negara kita sangat 
memperluas wilayahnya dengan banyak perang. Pada saat yang sama, wilayah yang 
diperluas menyebarkan benih perselisihan di dalam negeri. Mereka yang menduduki, 
mereka yang diduduki, mereka yang mendapatkan wilayah, mereka yang kehilangan 
wilayah, mereka yang membunuh keluarga mereka, mereka yang keluarga terbunuh ...... Itu 
akhirnya menciptakan banyak antagonisme seperti ini. Ada juga keterlibatan dari negara 
lain yang kehilangan wilayah mereka. 」(Excel) 「...... Ya. Saya pikir ayah dan kakek saya 

sama-sama memiliki dendam yang ekstrem. 」(Roroa) 

Roroa berbicara dan mengangkat bahu. Dia mengatakan ini seperti itu adalah masalah 
orang lain jadi aku sedikit lega. Amidonia telah berkali-kali terlibat dalam agitasi para 
bangsawan Kerajaan. Tindakan mereka mengganggu kami, tetapi bisa dikatakan itu berasal 
dari benih yang negara kami tabur sendiri. Roroa itu, sebagai Putri Amidonia sendiri, dapat 
mengambil sudut pandang 'tidak ada hubungannya denganku', membuatku senang. Jika 
Roroa yang memujaku sebagai 「Cia-nee 」, membenciku karena hal-hal yang terjadi di 

masa lalu ........ aku akan sangat sedih. Duchess Walther mengangguk dan melanjutkan 
pembicaraannya. 

「Bibit perselisihan seperti ini adalah sesuatu yang bisa menghilang seiring waktu berlalu, 

tetapi ekspansi yang cepat tidak dapat menyediakan waktu itu. Segera setelah Raja dari 2 
generasi yang lalu meninggal, benih perselisihan yang tertinggal, tumbuh sebagai sengketa 
suksesi tahta. Jika lawan yang Anda benci mendukung royalti tertentu, maka Anda akan 
mendukung royalti saingan lainnya ...... Dengan demikian, sengketa suksesi takhta tidak 
berbeda dari perang proksi perselisihan domestik Kerajaan. Itulah alasan mengapa 
perselisihan itu menjadi semacam masalah. 」(Excel) 

Duchess Walther mengatakan ini sambil mendesah sedih. 

「Untungnya, pemerintahan Yang Mulia Souma tidak memiliki risiko yang sama dengan 

Raja dari 2 generasi yang lalu. Terlepas dari aneksasi Amidonia, tidak ada ketidakstabilan 
rumah tangga, karena ia telah membangun sebuah yayasan yang tidak akan terguncang 
dari aneksasi itu. Meskipun dia tidak begitu cemerlang dibandingkan dengan Raja Pendiri, 
dapat dikatakan bahwa dalam stabilitas nasional, dia adalah yang terbaik di antara 
generasi Raja. Itu sebabnya, bahkan jika Yang Mulia Souma turun tahta, saya percaya 
bahwa sengketa suksesi takhta yang mengerikan seperti di masa lalu tidak akan terjadi. 」

(Excel) 

...... Iya. Saya juga berpikir begitu. Souma memerintah dengan hati-hati, hati-hati, dan 
kadang-kadang mengambil jalan tidak langsung, saat ia mengembangkan kebijakannya 
tentang Negara Kaya, Tentara Kuat. Seperti pahlawan yang dipanggil, tidak akan ada 
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pahlawan yang lebih polos seperti dia. Namun, saya merasakan rasa aman di Souma. 
Souma sendiri lemah, tapi aku merasa aman seolah dilindungi oleh raksasa. Kemudian, 
Duchess Walther membentur papan tulis. PANCI 

「Namun, jangan merasa lega hanya karena itu. Jangan lupa bahwa jika ada celah antara 

raja dan istri, atau antara istri, akan ada seseorang yang bisa memanfaatkannya. Demi 
negara ini, Anda harus membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan rumah 
tangga yang harmonis. Untuk alasan itu, kalian para gadis akan menerima 『Kursus 

Pelatihan Pengantin 』. 」(Excel) 

Duchess Walther menekankan kata itu. Kurang lebih, aku bisa mengerti alasannya di 
tengah-tengah ...... atau lebih tepatnya, di akhir penjelasannya, tapi apa yang dia maksud 
dengan 『Kursus Pelatihan Pengantin 』? 

「Ano ...... Kenapa Duchess Walther adalah orang yang melakukan kuliah? 」(Liscia) 「Saya 

telah hidup selama lima ratus tahun. Dalam kehidupan yang panjang itu, saya telah jatuh 
cinta dengan banyak pria, tetapi hubungan saya dengan mereka tidak pernah dipisahkan 
oleh apa pun selain oleh kematian. Juga, saya benar melahirkan anak untuk masing-masing. 
」(Excel) 

Itu ...... tentu saja merupakan prestasi yang luar biasa. Itu mengingatkan saya, meskipun 
penampilan luar Duchess Walther tampak seperti di pertengahan dua puluhan, dia adalah 
seorang wanita yang telah melahirkan banyak anak. Dia bahkan punya cucu perempuan 
seperti Juna-san. Duchess Walther membuang payudaranya dengan bangga. 

「Karenanya mengapa, semakin berpengalaman aku akan mengajarimu para gadis, teknik 

untuk pernikahan jangka panjang yang sempurna dengan pria yang kau cintai sebagai 
Permaisuri ....... tidak, sebagai seorang wanita! Dari aspek mental seperti bagaimana 
bertindak sebagai istri, psikologi pria, atau bagaimana memperlakukan suami, hingga 
"urusan" malam hari untuk memuluskan kehidupan pernikahan! 」(Excel) ((((Bisnis Ni-

night.))))) (Souma's Harem) 

Semua orang bereaksi sugestif, saat mereka mendengar kata itu. Mungkin, semua orang 
membayangkan "adegan itu" antara mereka dan Souma. Wajah Roroa memerah sambil 
membuat senyum tegang, pipi Juna-san memerah sambil memegang mulutnya dengan 
tangannya dan matanya tidak fokus. Meskipun kulit gelap Aisha membuatnya sulit untuk 
melihat apakah dia memerah, mudah untuk menebak apa yang dia pikirkan ketika dia 
membuat wajah ceroboh yang diliputi cinta itu. Sedangkan untuk diriku sendiri, pipiku 
menjadi panas. 

Melihat reaksi kami, Duchess Walther membuat batuk. 

「Mengesampingkan masalah itu, aku akan meminta kalian untuk mengambil pelajaran 

mulai sekarang. Bagaimanapun, bahkan Yang Mulia Souma telah menerima pelajaran 
terpisah. 」(Excel) 
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Saat dia mengatakan ini, Juna-san dan aku mendapatkan kembali ketenangan kami. 
Beberapa minggu yang lalu, Souma membawa Juna untuk perjalanan ke luar Ibukota. Pada 
saat itu, Duchess Walther menidurkan Juna-san, dan sendirian bersama Souma dan 
memiliki ...... itu ...... pelajaran seksual. Aisha dan Roroa tidak tahu tentang ini, Juna-san 
hanya memberitahuku. Dia menginginkan saya yang menghabiskan waktu paling lama 
dengan Souma untuk secara tidak langsung bertanya apa yang terjadi pada waktu itu. 

( 「Ano , Putri ...... 」) (Juna) 

Juna-san bertanya padaku dengan berbisik. 

( 「Tentang itu ...... itu penting ...... apa yang terjadi pada Yang Mulia waktu itu? 」) (Juna) ( 

「...... Tentang itu, Souma mengatakan bahwa dia juga tidak bisa mengingat 」) (Liscia) ( 「

Tidak ingat? 」) (Juna) ( 「Un . Dia ...... Dia ingat sampai pelajaran tentang membuat anak 

kecil, tetapi dia tidak memiliki ingatan setelah titik itu. 」) (Liscia) 

Ketika saya bertanya tentang masalah ini hari itu, Souma menjawab seperti ini. 

『Aku bisa mengingat sampai pelajaran yang sangat memalukan itu, tapi ...... aku tidak bisa 

mengingat apapun setelah itu ...... Tidak, daripada tidak bisa mengingatnya, rasanya lebih 
seperti pikiranku yang menolak untuk mengingatnya. Apa yang terjadi setelah itu? Saya 
yakin karena pelajaran yang saya dapat sangat memalukan, saya merasa sangat haus ...... 
Kemudian Excel memberi saya minuman ...... Tidak baik, saya tidak ingat apa yang terjadi 
setelah itu ...... Tidak, saya merasa itu lebih baik jika saya tidak dapat mengingatnya ...... 』 

Dia menjawab itu sambil memutar otak tentang hal itu. Dia sepertinya tidak 
menyembunyikan sesuatu atau menipu saya. Sepertinya dia benar-benar kehilangan 
ingatannya, atau lebih baik untuk mengatakan, ingatannya disegel. Apa yang sebenarnya 
terjadi pada Souma setelah pelajaran itu? Sementara saya memikirkan hal seperti itu, 

「Ya, baik dalam hubungan perang maupun hubungan suami istri, informasi itu penting. 

Jika Anda tahu apa yang dipikirkan pasangan Anda tentang Anda dan bagaimana dia 
melihat Anda, maka Anda bisa tahu dengan cara apa Anda harus bersikap. Kadang-kadang 
itu bisa digunakan untuk melawan kebiasaan hubungan dengan melakukan sesuatu yang 
tidak terduga oleh pasangan Anda -- tetapi tidak membuat tidak nyaman -- untuk 
menciptakan celah dalam kesan pasangan Anda tentang Anda. [1] Jika Anda lebih mengenal 
pasangan Anda dan bagaimana pasangan Anda melihat Anda, hubungan perkawinan Anda 
akan stabil. 」(Excel) 

Duchess Walther menjelaskan, dan kemudian Aisha mengangkat tangannya. 

「Tentu saja, saya prihatin dengan apa yang dipikirkan Yang Mulia tentang saya ...... Tetapi 

Yang Mulia tidak ada di sini, dan bahkan jika kita memanggilnya di sini, akankah dia 
dengan jujur memberi tahu kita tentang masalah ini? 」(Aisha) 「Jangan khawatir. Karena 

kita punya INI. 」(Excel) 
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Duchess Walter berbicara sambil membuka bungkusan pakaian putih. Di dalam bundel itu 
ada beberapa buku catatan putih. Duchess Walter mulai membagikan satu salinan buku 
catatan putih itu kepada kami. Ada 『Jangan Bawa Buku Ini Di Luar Ruang Kelas 』dan 『

Top Secret 』tertulis di halaman sampul. I-ini terlalu mencurigakan ...... 

「Ano , Duchess Walther? Tentang apa buku catatan ini ......? 」(Liscia) 

Saya mengajukan pertanyaan ini, dan Duchess Walther menjawab sambil memegang 
salinan buku catatannya. 

「Apa Yang Mulia Souma pikirkan tentang kalian ditulis dalam buku catatan ini. 」(Excel) 

「「 「「!? 」」 」」(Souma's Harem) 

Semua orang segera melihat buku catatan di tangan mereka. Tapi, tapi ...... bagaimana dia 
mendapatkan ini? Kemudian Duchess Walther berbicara dengan ekspresi aneh mengkilap 
dan berkilau. 

「Buku catatan ini berisi informasi yang saya batuk dari Yang Mulia Souma ketika saya 

melakukan" pelajaran pribadi "dengan Yang Mulia. Karena dia mengatakan kepada saya 
bahwa tenggorokannya haus setelah ceramah, jadi beri dia jus yang dicampur dengan 
Teqiuru [2] , dan lidahnya mulai mengendur. 」(Excel) ((Jadi ini alasannya !!)) (Juna) 

(Liscia) 

Juna-san dan aku saling memandang satu sama lain. Teqiuru adalah alkohol yang sangat 
kuat. Namun, rasanya masih ringan, jadi jika dicampur menjadi jus, itu akan sepenuhnya 
tidak terdeteksi. Tentunya Souma meminumnya tanpa memperhatikan, dan kemudian 
Duchess Walther dengan penuh rasa ingin tahu menggali informasi dari Souma tentang apa 
yang dia pikirkan tentang kita. Kemudian karena waktu itu terlalu memalukan, dia 
akhirnya menyegel ingatan ini. 

Sementara saya memikirkan hal ini, saya melihat notebook yang diletakkan di depan saya. 
Jika kisah Duchess Walther benar, maka itu artinya notebook ini berisi perasaan Souma 
yang sebenarnya bahwa ia biasanya berada di sudut terdalam hatinya. Uuh .... Ketika aku 
memikirkan ini, jantungku tiba-tiba berdetak kencang. Saya ingin tahu ...... Saya tidak ingin 
tahu ...... tapi tetap ...... Saya ingin tahu. Duchess Walter membuka buku catatan. 

「Nah, sama seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, rahasia untuk pernikahan yang 

bahagia adalah mengenal pasangan Anda dan untuk mengetahui bagaimana pasangan Anda 
melihat Anda. Jadi mari kita lihat bagaimana Yang Mulia Souma melihat pada Anda masing-
masing. Mari kita mulai. Pertama adalah ...... Roroa-san. 」(Excel) 「Nya! 」(Roroa) 

Ketika namanya tiba-tiba dipanggil, Roroa menjadi terkejut. 

「Mari kita mulai dengan evaluasi Roroa-san. 」(Excel) 「Kenapa saya? Bukankah kita 

harus mulai dengan Calon Permaisuri Ratu Pertama Sia-nee, kan? 」(Roroa) 「Tidak ada 
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arti khusus, tapi saya pikir kita harus mulai dengan yang terbaru. 」(Excel) 「Kalau begitu, 

maka aku akan menjadi pendatang baru, tapi ...... Oh well, itu lebih baik daripada menjadi 
yang terakhir. 」(Roroa) 

Roroa sepertinya setuju dengan ini ...... Apakah ? Lalu, itu berarti saya akan menjadi yang 
terakhir? Uuu ... itu sebabnya saya tidak ingin tegang untuk waktu yang lama. 

「Nah, ini adalah evaluasi Yang Mulia Souma tentang Roroa-san. 『Saya suka bagaimana 

Roroa ceria dan ramah. Saya pikir itu luar biasa bagaimana dia bisa dengan lancar 
mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dia memiliki beberapa poin buruk, tetapi saya 
pikir itu juga poin pesonanya. Mengagumkan bagaimana dia mengikuti Liscia dan yang 
lainnya sebagai kakak perempuannya. Selain itu, bakat finansial Roroa di atas segalanya. 
Jujur saja, keadaan ekonomi Kerajaan saat ini tidak akan berfungsi dengan baik jika bukan 
untuk Roroa dan Colbert. Saya benar-benar bersyukur dia bisa berada di sisi saya dan 
menjadi tunangan saya. 』」(Excel) 「O-ooph ....... 」(Roroa) 

Wajah Roroa terhempas ke meja. Tangannya memegangi pipinya yang memerah. 

「Ini ...... super-duper memalukan. 」(Roroa) 

Roroa berbicara, sambil sedikit menggeliat. Un , aku juga akan menjadi malu jika aku 
mendengar kata-kata itu sendiri. Souma bukanlah seseorang yang akan mengatakan hal-hal 
tedeng aling-aling, jadi jika dia mengatakan keluar perasaan benar unembellished nya, 
seperti 『aku mencintaimu 』atau 『Terima kasih untuk berada di sisi saya 』, kata-kata 

memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Ketika saya berpikir, "jika seperti ini", tiba-
tiba saya menjadi khawatir tentang bagaimana Souma memikirkan saya. Bahkan ketika 
sedang sedih tentang hal ini, Duchess Walther terus membaca dengan keras. 

「Ketika saya bertanya lagi kepada Yang Mulia Souma, 『Bagaimana perasaan Anda 

tentang Roroa-san? 』, Dia menjawab, 『...... Bahkan jika itu adalah perang, aku telah 

membunuh ayahnya, dan jadi ini sangat membebani pikiranku. 』」(Excel) 「Apa- !? 」

(Roroa) 「『Di matanya, aku mungkin musuh ayahnya. Roroa mengatakan bahwa dia telah 

diasingkan dari ayahnya, tapi mungkin bukan itu yang dia rasakan sebenarnya. Bukankah 
dia sebenarnya benci menikahiku? ...... Apa yang kadang-kadang kupikirkan 』」(Excel) 「

A -apakah dia aorang bodohAHO!? [3]」(Roroa) 

Teriak Roroa. Kami terkejut seolah-olah air dingin dibuang di atas kepala kami. Begitu ya, 
jadi mendengarkan perasaan sebenarnya Souma juga akan berarti bahwa kita juga akan 
mendengarkan kekhawatirannya yang biasanya tidak dia tunjukkan. Jadi dia telah 
memikirkan hal ini terhadap Roroa ...... Aku sama sekali tidak menyadarinya. Roroa juga 
tidak memperhatikan. 

「Sayang seperti ituorang bodohAHO! Dia terlalu banyak berpikir, demi Tuhan! Meskipun 

aku ingin tetap dengan kesayanganku sendiri, mengapa dia mengatakan hal seperti itu! 」

(Roroa) 「Roroa. 」(Liscia) 
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Aku berdiri dan memeluk Roroa yang menginjak kakinya dengan mata berkaca-kaca. Saya 
juga memahami rasa bersalah yang dirasakan Souma. Mungkin karena dia sangat 
menyayangi Roroa sehingga dia berpikir seperti itu. Namun, semua hal dipertimbangkan, 
untuk tidak langsung menerima kasih sayang gadis ini adalah salah. Roroa mengusap 
wajahnya di dadaku sambil menggerutu. 

「Uuuuu ...... Cia-nee. 」(Roroa) 「Saya tahu-saya tahu, kita harus memarahi Souma nanti. 

」(Liscia) 

Aisha dan Juna-san juga mengangguk. Itu mungkin sesuatu yang telah dia lakukan ketika 
tidak sadarkan diri, tetapi untuk membuat imouto kita menangis, dia akan membayar 
mahal untuk itu. Setelah menunggu Roroa tenang, Duchess Walther mulai berbicara 
dengan Roroa. 

「Yang Mulia Souma memiliki pemikiran seperti itu karena Anda penting baginya dan dia 

mencintaimu. Apakah kau mengerti ini? 」(Excel) 「Un . Itu sebabnya ketika saya merasa 

sedih setelah mengetahui perasaannya, tetapi di sisi lain, saya mengerti bahwa sayangku 
menghargai saya, jadi saya sedikit senang. 」(Roroa) 「Jika Anda tahu itu, Anda berdua 

akan baik-baik saja. 」(Excel) 

Duchess Walther berkata demikian sambil tersenyum pada Roroa. Un , saya juga berpikiran 
sama. Ada sedikit turbulensi di jalan, tetapi giliran Roroa telah berakhir. Selanjutnya, 
Duchess Walther memanggil nama Juna-san. 

「Juna. Evaluasi Souma tentang Anda adalah, 『Saya ingin menekankan bahwa dia cantik 

dan cantik. Tidak hanya dalam penampilan dan nyanyiannya, tetapi juga kepribadiannya. 
Saya merasa bahwa di antara rekan-rekan saya, dia selalu mengawasi semua orang dari 
luar. Benar-benar wanita yang ideal. Saya pikir, akankah diizinkan bagi wanita seperti ini 
untuk menjadi tunangan saya? Tapi, saya tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain. 
Saya mencoba untuk berperilaku sebagai suami Juna-san, tetapi frustasi karena tidak 
berjalan dengan baik. 』」(Excel) 「Yang Mulia, untuk merasa seperti itu ...... 」(Juna) 

Juna-san membuat senyum kecil tapi sangat senang. Yah, Souma bahkan berkata 「Aku 

tidak ingin menyerahkannya kepada orang lain 」tentang dia ...... Benar? 

「Lalu untuk pertanyaan 『Bagaimana perasaanmu tentang Juna-san? 』, Jawabannya 

adalah, 『Juna-san terlalu matang dan sulit untuk menjilatinya, tetapi kadang-kadang 

dimanjakan olehnya karena pria yang lebih muda adalah berkah. 』」(Excel) 「? Tapi 

bukankah Yang Mulia dan saya harus memiliki usia yang sama? 」(Juna) 「Yang Mulia juga 

sepertinya memperhatikan hal ini, tetapi di dunia Yang Mulia sebelumnya, satu tahun 
adalah 365 hari. Setahun di dunia ini adalah 384 hari, jadi dengan menghitung perbedaan 
itu, Anda akan satu tahun lebih tua di dunia Yang Mulia Souma sebelumnya. 」(Excel) 「J -

Jadi saya setahun lebih tua dari Yang Mulia Souma? Ano , apa yang dipikirkan Souma 
tentang situasi ini? Dia tidak membenci wanita yang lebih tua, kan? 」(Juna) 
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Juna-san, luar biasa, kehilangan ketenangannya. Sungguh tidak terpikirkan bahwa Souma 
tidak menyukai Juna-san, tetapi dia mungkin penasaran karena masalah ini berkaitan 
dengannya. Ngomong-ngomong, jika 「tidak suka wanita yang lebih tua 」bagian juga 

mengambil Aisha sebagai kerusakan jaminan. Usia sebenarnya dari ras berumur panjang 
adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dari penampilan mereka. Excel lalu tersenyum. 

「Yang Mulia Souma pernah berkata: 『Ada pepatah di negara saya yang dulu, 【Cari istri 

yang lebih tua satu tahun bahkan jika Anda harus memakai sandal logam. [4]】. Bahkan 

jika aku perlu mencari seluruh dunia untuk Juna-san, aku akan melakukannya dengan 
tekad yang tak tergoyahkan, seperti bagaimana sandal logam tidak akan mudah memburuk 
bahkan dari berjalan jauh, karena itu layak untuk membawanya sebagai seorang istri. Itu 
sebabnya, saya tidak punya masalah sama sekali dengan usianya 』...... 」(Excel) 「...... 

Syukurlah. 」(Juna) 

Juna tampaknya lega. Nah, selanjutnya giliran Aisha. 

「Sekarang adalah untuk evaluasi Yang Mulia Souma tentang Aisha ............ 」(Excel) 「? 

Ada apa dengan keheningan itu? 」(Aisha) 「Evaluasi ...... 『Seperti binatang peliharaan. 』

」(Excel) 「Apa yang kamu katakanyyyyy !? 」(Aisha) 「「 「Ah, ya ...... 」 」」(Liscia) 

(Juna) (Roroa) 「Tu-tunggu, mengapa semua orang sepertinya setuju !? 」(Aisha) 

Ya, itu kan ...... benar, kan? Ketika Aisha ada di sisi Souma, dia seperti anjing peliharaan, 
yang menangkap seekor binatang buruan dan melambaikan ekornya sambil mengharapkan 
「Pujilah aku, Pujilah aku 」 dari tuannya. 

「Yang Mulia Souma berkata: 『Aisha adalah prajurit yang kuat, mulia, dan cantik. 

Keterampilan bela dirinya bisa dikatakan yang terbaik di negara ini. Sungguh 
menggembirakan bahwa Aisha bisa berada di sisiku ...... atau seharusnya, tapi 
bagaimanapun, aku tidak bisa meninggalkannya karena satu dan lain alasan. Itu adalah 
tugasnya untuk melindungiku, tapi dia membuatku ingin melindunginya sebagai gantinya 
...... Yah, aku telah melihat sisi mentalnya yang rapuh selama insiden bencana di Hutan 
Lindung Dewa bagaimanapun juga 』. Ketika saya bertanya 『Bagaimana perasaan Anda 

Aisha? 』, Jawabannya adalah 『Akan menyenangkan jika kita selalu bisa makan bersama. 

』」(Excel) 「Uwaaaa! Saya gagal sebagai pengawal! Meski begitu, untuk diberitahu 『Aku 

tidak bisa meninggalkan dia 』atau 『Dia membuat saya ingin melindunginya 』, akhirnya 

aku sedikit bahagia. Saya seorang idiot‼ 」(Aisha) 

Roroa dengan ringan menepuk punggung Aisha yang jatuh mendatar di meja yang terbelah 
antara sukacita dan rasa malu. Sepertinya Aisha menerima syok, tapi aku ...... agak 
cemburu? Saya mengerti bahwa souma melindungi kita dengan caranya sendiri souma, 
tetapi meskipun demikian, baginya untuk jelas mengatakan, 「saya ingin melindungi Anda 

」untuk Aisha, seperti yang diharapkan, ini membuat saya cemburu. [5] 

(Tapi, kenapa aku sangat iri seperti ini?) (Liscia) 
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Ketika saya mendengar tunangan lain dipuji oleh Souma, saya melihat kecemburuan di 
dalam hati saya sendiri dan ini mengejutkan saya. Perasaan ini ...... adalah sesuatu yang 
seharusnya tidak aku pelukan. Saya Kandidat Pendamping Ratu Pertama Souma. Aku 
seharusnya memprioritaskan harmoni di antara sesama Queens lebih dari siapa pun di 
tempat ini. Aku mencengkeram kerah dengan kuat. Dan akhirnya, giliranku. 

「Sekarang, yang terakhir adalah Putri Liscia ...... Tapi kita harus berbicara dari jawaban 

Yang Mulia Souma untuk pertanyaan 『Bagaimana perasaanmu tentang Putri Liscia? 』. 」

(Excel) 「Eh, mengapa ......? 」(Liscia) 

Mengapa hanya saya, yang memulai dari pertanyaan 『Bagaimana perasaan Anda 』? 

Bagaimana dengan evaluasi Souma tentang saya? Tepat ketika aku berpikir begitu, Duchess 
Walther perlahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. 

「Saya pikir itu tidak perlu. Evaluasi Putri Liscia juga dirangkum dalam jawaban untuk 

pertanyaan ini. Jawaban Yang Mulia adalah ...... 『Tidak ada 』...... 」(Excel) 

......Tidak ada? Apakah ini berarti dia sama sekali tidak memikirkan saya? Tapi itu ... Tapi dia 
punya perasaan atau semacam dengan yang lain, kan? Meski begitu ...... meski begitu, 
mengapa bagi saya itu adalah 『Tidak ada 』......? 

「Putri. 」(Excel) 

Suara Duchess Walther mengembalikanku ke akal sehatku. 

「Deary saya ...... Tolong dengarkan sampai akhir. Yang Mulia melanjutkan jawabannya, 『

Saya sudah memberi tahu perasaan saya yang paling penting pada hari bersalju itu. Saya 
tidak punya hal lain untuk dikatakan selain ini. 』Aku ingin tahu apa yang terjadi pada hari 

bersalju itu ...... aku tidak bertanya lebih jauh, tapi kupikir Putri Liscia punya ide tentang 
apa yang dia maksud, benar? 」(Excel) 

Ketika Duchess Walther menunjukkan ini, saya ingat. Di antara waktu yang saya habiskan 
bersama Souma sejauh ini, hari bersalju itu meninggalkan kesan terbesar. Kalender 
Kontinental Tahun 1546, hari ke-31 Twelfthmonth. Itu adalah Malam Tahun Baru tahun 
lalu. 

『Sebenarnya ... ada sesuatu yang harus saya katakan kepada Anda sebelum Aisha, 

sebelum Juna-san, sebelum Roroa ....... 』 

Malam itu, Souma memberitahuku di balkon ruang kantornya. 

『Liscia ....... Aku cinta kamu. Tolong menikahi saya. 』 

Di tengah salju yang turun, Souma melamarku. Dia sudah mengatakan perasaannya yang 
paling penting ........ dia tak punya hal lain untuk dikatakan selain ini ....... Itulah yang 
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dikatakan Souma. Ah, begitu ........ aku sudah menerimanya. Perasaan Souma yang paling 
penting. Saat ini muncul di benak saya, dada saya menjadi hangat. Kemudian, 

 Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  Tepuk  ... 

「Sakit ...... Tunggu, gadis-gadis! Itu menyakitkan! 」(Liscia) 「「 「......... 」 」」(Juna) 

(Aisha) (Roroa) 

Roroa, Aisha, dan Juna-san menepuk punggungku tanpa mengatakan apa-apa. 

「Saya bertanya-tanya mengapa, saya merasa bahwa Cia-nee terlalu tidak adil. 」(Roroa) 

「Uuuh ...... Momen spesial hanya untuk kalian berdua. Sangat iri. 」(Aisha) 「Ke-mengapa 

saya melakukan perilaku yang tidak pantas ini ......? 」(Juna) 

Roroa dan Aisha menatapku dengan tatapan iri, sementara Juna-san memerah karena 
tindakannya sendiri. Melihat mereka membuat wajahku dipenuhi dengan senyum ...... Ya, 
mereka benar. Merasa bahwa itu tidak adil atau mengalami kecemburuan adalah emosi 
yang dimiliki siapa pun. Permaisuri Ratu Pertama atau bukan, itu tidak relevan, itu karena 
kami menghargai orang itu sehingga kami memiliki perasaan itu. Itu sebabnya ...... 

「...... Aku juga iri pada Roroa dan yang lainnya, kau tahu? 」(Liscia) 「Hm? Apakah begitu? 

」(Roroa) 「Ya, bahkan aku ingin dia memberitahuku 『Aku suka bagaimana dia ~ 』atau 

『Aku tidak ingin menyerahkannya kepada siapa pun 』atau 『Aku ingin melindungi 』. 」

(Liscia) 「Hmm ...... yah, itu normal. 」(Juna) 「Ya. 」(Aisha) 

... Saya akan menerima perasaan ini tanpa menyangkalnya. Saya pikir perasaan ini juga 
penting. 

◇ ◇ ◇ 

Setelah evaluasi kami selesai, Duchess Walther bertepuk tangan. 

「Nah, karena semua orang telah mengerti apa yang Mulia Souma pikirkan tentang Anda. 

Dari titik ini, saya akan mencoba mentransfer pengetahuan terperinci untuk menciptakan 
hubungan perkawinan yang baik. 」(Excel) 「Pengetahuan lengkap? 」(Liscia) 

Pada pertanyaan spontan saya, Duchess Walther mengangguk dengan senyum yang sangat 
menawan. 

「Bukankah aku sudah memberitahumu di awal kelas? Saya akan menginstruksikan Anda 

dari aspek mental seperti bagaimana bertindak sebagai seorang istri, psikologi pria, atau 
bagaimana memperlakukan suami, hingga "urusan" malam itu untuk memperlancar 
kehidupan pernikahan. 」(Excel) 「「 「「!? 」」 」」(Souma's Harem) 

Oh ya. Bagaimanapun, dia mengatakan bahwa ini adalah kursus untuk mengajarkan hal-hal 
itu. 
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「Ano , Ibu Hebat? Saya tidak keberatan dengan mata pelajaran lain, tapi ...... kuliah malam 

"bisnis", haruskah kita benar-benar mengambilnya? 」(Juna) 「Ju-seperti apa yang 

dikatakan Juna-dono ...... terlalu memalukan ...... 」(Aisha) 「Tapi aku agak penasaran? 」

(Roroa) 「Roroa! 」(Liscia) 「Eh? Bukankah Cia-nee juga tertarik? 」(Roroa) 「Yah, itu ...... 

aku agak tertarik, tapi ...... 」(Liscia) 

Karena kami enggan seperti ini, sama seperti jika Duchess Walter telah mengantisipasi 
bahwa kami akan bereaksi seperti ini, dia mengetuk bungkusan hitam berpakaian dengan 
ekspresi percaya diri. 

「Jika Anda menghadiri kuliah saya dengan benar sampai akhir, saya akan memberikan ini 

sebagai bukti kelulusan. 」(Excel) 

Sambil mengatakan ini, Duchess Walther membuka bundel berpakaian hitam, yang berisi 
notebook serupa seperti bundel berpakaian putih. Namun, catatan ini lebih tipis dan 
sampulnya hitam. Selain itu, halaman sampulnya ditulis dengan kata-kata yang 
mengganggu, seperti 『Dokumen Rahasia Mutlak 』, 『Buang dengan Insinerasi Setelah 

Penggunaan 』. Seolah-olah ini adalah buku terlarang, tetapi Duchess Walther mengambil 

salah satu buku catatan di tangannya dan kemudian melambaikannya di depan mata kami. 

「Buku catatan hitam ini berisi situasi ×^^ pikiran atau × × × yang Mulia" Souma inginkan 

dari Anda "atau" ingin lakukan dengan Anda. 」(Excel) 「「 「「!? 」」 」」(Souma's 

Harem) 

Mata semua orang dipenuhi dengan kegilaan yang berapi-api. Apa yang dia maksud dengan 

× Unduh ? ×♥♥ ...... Eh? Tidak mungkin? Benarkah? 

「Karena inilah yang saya dengar dari menawarkan sedikit lebih banyak jus teqiuru-laced, 

tidak ada kesalahan. Singkatnya, dalam catatan ini mengandung nya unembellished 『Lust 

』ke arah Anda gadis-gadis yang biasanya ia menekan dan menyembunyikan di dalam 

hatinya. 」(Excel) ((Jadi, inilah ini !!)) (Juna) (Liscia) 

Juna-san dan aku saling memandang lagi. Ini harus menjadi ingatannya yang tersegel. Jika 
dia ingat bagaimana dia mengatakan hal-hal yang memalukan, dia mungkin tidak bisa 
melihat wajah kita lagi. Semua orang menatap notebook itu, seolah-olah mereka akan 
melahap notebook itu. Seolah memamerkan konten, Duchess Walther membalik-balik 
halaman dan membacanya sendiri. 

「Sangat menarik. Jadi dia memiliki keinginan yang berbeda untuk setiap tunangan. 

Dengan Roroa-san ...... Ya ampun. Dengan Aisha-san ...... Ini adalah kesukaannya, begitu. 
Dengan Juna ...... Ara-ara , senang menjadi muda. Dengan Putri ...... Fufufufu . 」(Excel) 

Ada apa dengan fufufufu ! Apa yang tertulis di halaman itu !? Duchess Walter yang 
tersenyum memang, sangat cantik, tetapi dia juga tampak seperti Raja Iblis. Aku bertanya-
tanya mengapa ...... Aku merasa kasihan pada Souma. 
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「Ano ...... Duchess Walther? Seperti yang diduga notebook itu adalah ...... 」(Liscia) 「Oh, 

jadi kamu tidak membutuhkannya? Dalam hal ini, itu akan dibakar seperti yang tertulis di 
halaman sampul ...... 」(Excel) 「「 「「Kita membutuhkannya‼ 」」 」」(Souma's 

Harem) 

Empat suara kami serempak. Duchess Walther mengangguk puas. 

(... Maaf, Souma. Tapi ini pasti juga untukmu) (Liscia) 

◇ ◇ ◇ 

Ngomong-ngomong, di masa depan, notebook hitam ini "secara berkala" dikeluarkan oleh 
Excel ketika Consort secara resmi memintanya. Meskipun, pada awalnya, mereka 
membakar setelah selesai membacanya, akhirnya, mereka menyimpannya di tempat 
penyimpanan yang aman sehingga mungkin bisa digunakan lagi. Pada tahun-tahun 
berikutnya, seorang sejarawan menemukan sebuah kotak di mana beberapa masalah 
disimpan dan mencoba menyajikan isinya sebagai dokumen sejarah dari era yang relevan 
kepada komunitas historis, tetapi sesaat sebelum ia melakukannya, ia menyatakan bahan 
yang ia temukan sebagai 『Palsu Buku 』. Ada laporan bahwa beberapa pria misterius 

menghubunginya beberapa hari sebelumnya, tetapi kebenaran masalah ini masih tetap 
dalam kegelapan. 

◇ ◇ ◇ 

「Kalau begitu, biarkan kuliah dimulai. 」(Excel) 

Dengan demikian, 『Kursus Pelatihan Pengantin Pertama 』 yang diselenggarakan oleh 

Duchess Walther dimulai. Isi dari kuliah itu tentu saja, termasuk topik yang memalukan, 
tetapi tunangan, semua orang serius belajar. Tentu saja aku juga. Ya, Anda tahu ...... Saya 
ingin buku catatan hitam itu, tetapi ...... Saya juga berpikir bahwa perlu untuk membangun 
keluarga yang stabil, dan juga, sebuah bangsa yang stabil. 

(Souma, aku juga akan memberikan yang terbaik!) (Liscia) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

DI VINO VERITAS! 

Bab selanjutnya adalah akhir pekan depan! 

[1] Orang Jepang memiliki kecenderungan untuk mencintai sesuatu dengan 'celah' antara 
apa yang mereka harapkan dengan diri mereka yang sebenarnya, misalnya: presiden 
dewan siswa yang dingin dan tabah, tetapi dia sebenarnya sangat pemalu dan mudah malu. 
Gadis yang penurut dan tenang, sebenarnya sangat 'liar'. karenanya, mengapa istilah "Gap 
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Moe" ada. Menciptakan celah berarti wanita menciptakan kesan yang berbeda dari apa 
yang diharapkan pria dari Anda, yang jika digunakan dengan benar akan meningkatkan 
daya tarik Anda di depan mata mereka. Bahkan seorang wanita yang sudah menikah dapat 
'memainkan' kepribadian yang berbeda, untuk 'memperbarui' minat suaminya padanya. 
[2] Teekila versi Isekai tentu saja. [3] Saat Anda ingin mengatakan, BAKA, tetapi di Kansai-
ben. [4] Saya sedikit mengubah bagian ini, karena ungkapan itu tidak bisa bekerja dengan 
baik dalam bahasa Inggris. (pada dasarnya kata Souma: setiap alas kaki yang ia kenakan 
akan menjadi sandal logam) Setara dengan bahasa Cina adalah: 女 大三 、 抱 金磚

Mengapa versi Cina tiga tahun? Tidak tahu ... Juga, bagian terakhir ini mirip dengan 
peribahasa bahasa Inggris: Jangan biarkan batu terlewat. Sandal logam mewakili tekad 
yang teguh karena logam tidak akan semudah itu rusak daripada jerami yang digunakan 
dalam sandal. Dan sekarang kamu tahu. [5] "Saya ingin melindungi 
Anda",menyiratkansebuahmakna romantis yang sangat besar dan perasaan sopan dalam 
budaya Jepang. Itu adalah sesuatu seperti "Aku ingin menjadi malaikat pelindungmu atau 
ksatria berbaju zirah". 
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Vol. 4 - 5.1 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi A 

Kalender Kontinental Tahun 1547, pertengahan Thirdmonth 

Saat itu larut malam, kegelapan memerintah tertinggi di atas Ibu Kota Parnam, saat tiga 
bayangan melintas di jalan-jalannya. Seolah ingin menghindari cahaya, bayang-bayang 
melintas di gang-gang belakang tanpa lampu jalan lumut. Mereka berulang kali berbalik 
untuk melihat punggung mereka, seolah-olah mereka dikejar sesuatu. Lalu, 

 disiram  

「Kugh- 」(Bayangan 3) 「「! 」」(Bayangan 1 & 2) 

Saat mereka mendengar suara udara yang diaduk, salah satu bayangan jatuh ke depan. 
Menempel di punggungnya adalah Kukri Knife (pisau melengkung kecil). Para pengejar 
akan segera tiba! Saat bayangan menyadari ini, mereka memutuskan bahwa akan 
berbahaya jika mereka tetap di tempat ini dan segera berlari berpisah ke kiri dan ke kanan. 
Setiap kehadiran di belakang mereka tampaknya mengejar ke arah kiri. Bayangan yang 
berlari ke kanan merasa kasihan pada rekannya sementara pada saat yang sama, dia juga 
merasa lega bahwa dia bisa melarikan diri. Namun, 

「！？」(Bayangan 1) 

Bayangan itu berhenti. Itu karena ada kehadiran seorang pria yang tidak biasa berdiri di 
jalannya. Penampilan pria itu aneh. Dia mengenakan baju besi metalik hitam yang 
tampaknya ketat kulit dan topeng Sword Tiger hitam. 

「『Milik Parnam HitamKuro HarimauTora』...... 」(Bayangan 1) 

Bayangan itu tanpa sadar bergumam. Baru-baru ini, ada desas-desus di antara "gulma". Ada 
Macan Hitam di Kerajaan Friedonia, dan "rumput liar" yang melihatnya tidak pernah 
kembali. Mengapa, meski tidak ada saksi yang kembali, ada orang yang tahu tentang dia? 
Karena Black Tiger itu hanya membasmi "gulma", dia tidak menumpangkan pedagang 
tertentu yang melihat penampilannya secara kebetulan. Menilai dari kesaksian pedagang 
yang kabur dan informasi tentang keberadaan "gulma" pada waktu itu, "Di Ibukota ada 
Macan Hitam", menjadi pengetahuan umum di antara "gulma". 

Dan kemudian ada desas-desus ini. Jika saat memata-matai, Anda menemukan Black Tiger 
Parnam, hal pertama yang Anda lakukan adalah berlari. The Black Tiger bukanlah 
seseorang yang bisa dikalahkan. Tapi kemudian rumor itu ditutup dengan ucapan 「...... 

Yah, seolah-olah kamu bisa melarikan diri, itu. 」Ketika bayangan itu bertemu dengan 

Black Tiger yang dirumorkan sendiri, dia bisa setuju bahwa rumor itu benar. Meskipun 
Black Tiger hanya diam, bayang-bayang itu tidak bisa menemukan celah kelemahan di 
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dalam dirinya. Itu seperti seorang pejuang veteran yang telah memasang banyak medan 
perang. 

『Menyerah. Tuhanku adalah penyayang. Jika Anda tidak menolak, saya akan menjamin 

keselamatan Anda. 』(Black Tiger) 

Mungkin karena efek topeng itu, Macan Hitam berbicara dengan suara teredam. Kata-
katanya tidak seolah-olah dia peduli dengan lawannya. Dalam semua hal, tidak lebih dari 
ultimatum yang sangat formal. Namun, bayangan yang seharusnya terpojok, "tersenyum". 

「~~ sampah, kita tidak takut mati! 」(Bayangan 1) 

Setelah mengatakan ini, bayangan itu menarik keluar dua kata pendek dari pinggangnya 
dan melompat ke Black Tiger. Kedua pedang itu mendekati Harimau Hitam. Namun, Black 
Tiger menurunkan pinggangnya, menghunuskan "oodachi" -nya, dan menebas pria itu, 
membelahnya menjadi dua. [1] 

『!? 』(Black Tiger) 

Saat berikutnya, tubuh lelaki yang terbelah itu dibungkus dengan api. Sejak awal, 
sepertinya dia berniat menutup mulutnya sendiri dengan sekarat dan membakar tubuhnya 
sendiri untuk menghilangkan jejak bukti. Kesetiaan yang terpuji ...... Di masa lalu, The Black 
Tiger mungkin berpikir begitu. Namun, Black Tiger saat ini tidak memiliki pemikiran 
seperti itu. Jika ada makna kematian yang lahir dari kesetiaan, maka itu akan terjadi jika 
Tuhan bersedih untuknya. Mati untuk Tuhan yang menggunakan nyawa bawahannya 
sebagai aset sekali pakai, akan menjadi kematian sia-sia. 

『KagetoraShadow Tiger-sama. 』(Operatif Kucing Hitam) 

Ketika dia kembali dari pikirannya, Harimau Hitam ...... Kagetora dikelilingi oleh orang-
orang dengan topeng hitam. Mereka adalah anggota Pasukan Operasi Intelijen Khusus, 『

Kucing Hitam 』, di bawah kendali Raja Souma, yang melindungi Elfrieden dari bayang-

bayang. 

『...... Yang lainnya? 』(Kagetora) 「Keadaan yang sama seperti ini. 」(Operatif Kucing 

Hitam) 『Saya mengerti ...... 』(Kagetora) 

Kagetora merenung sejenak sebelum dia memberikan kepada bawahannya, 『Kucing 

Hitam 』. 

『Aku akan menyerahkan padamu. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Yang Mulia. 

』(Kagetora) 「「 「Ya, Tuan! 」」 」(Operatif Kucing Hitam) 

Setelah dia mengkonfirmasi bahwa Black Cat Squad telah bubar, Kagetora teringat kata 
bahwa bayangan itu mengatakan beberapa saat yang lalu. 
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――― Bajingan kafir! 

Jika bukan karena keahliannya, Kagetora hampir tidak bisa menangkap bisikan pria itu. 

(Kafir, kan? Maka ini adalah ...... satu lagi yang merepotkan.) 

Sambil berpikir begitu, Kagetora menghilang ke dalam kegelapan. 

◇ ◇ ◇ 

――― Kantor Pemerintah di Kastil Parnam 

Hari ini, seperti kemarin, saya mengerjakan dokumen sambil meminta Liscia membantu 
saya. Kemudian, pintu kaca di balkon di belakang saya tiba-tiba terbuka. Aku terkejut dan 
menoleh ke belakang, dan ada pemandangan armor logam hitam Kagetora yang diwarnai 
dengan darah ...... Aku senang bahwa kita adalah satu-satunya di ruangan itu. Para pelayan 
perempuan, yang kadang-kadang datang untuk melayani, pasti akan pingsan jika mereka 
melihat pemandangan ini. Yah, meskipun saya percaya dia akan menunggu saat ketika 
tidak ada orang lain. 

「- !? Darah! 」(Liscia) 

Liscia bergegas untuk mencoba menyeka darah yang menempel di baju besi dengan kain di 
dekatnya, tetapi dia dihentikan oleh tangan Kagetora. 

『Ini darah lawan. Itu bukan sesuatu yang seharusnya menodai tangan Putri. 』(Kagetora) 

「Saya ...... saya mengerti. 」(Liscia) 『Selanjutnya ...... oodachi ini dianugerahkan oleh Yang 

Mulia, ia memiliki ketajaman yang luar biasa. 』(Kagetora) 

Kagetora mengetuk pedang besar yang dipegang di pinggangnya. Ngomong-ngomong, aku 
memang membuat oodachi selama penelitianku tentang Katana Naga Sembilan-Kepala. Itu 
dibuat untuk meningkatkan jangkauan serangan tebasan + ketajaman, tetapi panjangnya 
adalah cacat utama dan itu adalah senjata yang sulit untuk ditangani oleh orang-orang 
dengan postur tubuh yang biasa-biasa saja (mereka tidak akan bisa melepaskannya). Aku 
memberinya pedang, berpikir bahwa tidak akan ada masalah bagi seseorang setinggi 
Kagetora, jadi aku senang pedang itu berubah baik-baik saja. 

「Nah, jika Anda baik-baik saja dengan itu, semuanya baik-baik saja. 」(Souma) 

Aku setengah kagum ketika aku memberikan jawaban ini, lalu aku mendengar tawa kecil 
dari dalam topeng. 

「...... Apakah ada yang salah? Apakah saya mengatakan sesuatu yang aneh? 」(Souma) 『

Fufu ...... Aku hanya berpikir bahwa aku diberkati dengan Tuhan yang baik. 』(Kagetora) 「

? Apakah itu sarkasme? 」(Souma) 『Tidak, ini pendapat saya yang sebenarnya. 』

(Kagetora) 
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Mungkin dia telah memikirkan sesuatu, Kagetora berbicara dengan suasana hati yang baik. 
Yah, saya tidak mengerti ...... Tapi, mari kita kesampingkan ini. Komandan Pasukan SIO 『

Kucing Hitam 』tidak akan hanya berkunjung untuk mengobrol ringan. 

「Lalu, mungkin Anda punya sesuatu untuk dilaporkan? 」(Souma) 『Ya, Yang Mulia. 

Baru-baru ini, "gulma" memiliki gerakan hidup. 』(Kagetora) 

Menyiangi ...... Jadi, mata-mata. Dengan kata lain, baru-baru ini, mata-mata asing sedang 
menyelinap di kota. 

「Kekaisaran Kekacauan Besar? 」(Souma) 『Jika itu adalah Kekaisaran, kita tidak akan 

bermasalah seperti ini. Karena kita memiliki "koneksi" sampai tingkat tertentu, kita akan 
mundur sebelum menjadi situasi membunuh atau terbunuh. 』(Kagetora) 「Dengan 

koneksi ...... Apakah maksud Anda perdagangan? 」(Souma) 『Kami sering bertukar 

informasi tentang negara lain. 』(Kagetora) 「Jadi, ada aturan bayangan di dunia bayangan 

...... 」(Souma) 

Ini adalah dunia yang tidak seharusnya aku campur tangan dengan bodoh, lebih baik 
serahkan pada Kagetora. 

「Dari negara mana mata-mata skulking ini berasal? 」(Souma) 『Tidak ada bukti sejak 

mereka dihancurkan, tapi ...... mungkin, mereka datang dari Kekaisaran Ortodoksi 』

(Kagetora) 「..., jadi, itu 『Negara Ortodoksi Lunaria 』...... 」(Souma) 

『Lunaria Ortodoks Negara 』.Ini adalah negara agama yang diperintah oleh Paus dari 

penduduk Bulan Ortodoks dan markas 『Lunaria Ortodoks 』, salah satu dari agama dua 

manusia di benua ini, mitra dari 『Ibu Naga Creed 』bahwa ibadah Mother Dragon di 

Pegunungan Star Dragon. Lunaria Ortodoks itu sendiri tidak berbahaya karena disebut-
sebut prinsip membantu yang lemah, tetapi ketika menjadi bangsa, yang 『Ortodoks 

Negara 』, ada banyak rumor gerakan teduh mereka. Belum lama ini, mereka menghasut 

orang percaya di Amidonia untuk melakukan pemberontakan dan kemudian campur 
tangan dengan menyerang Amidonia atas nama orang percaya. 

「Namun, negara kita tidak memusuhi 『Negara Ortodoksi 』, bukan? 」(Souma) 『Mata-

mata bukanlah sesuatu yang hanya dikirim ke negara-negara musuh. Bahkan di negara-
negara yang kami ingin berteman, kami akan mengirimkan mata-mata untuk 
mengumpulkan informasi atau kartu negosiasi. 』(Kagetora) 「Hmm ...... kalau begitu, 

gerakan aktif mereka berarti ...... 」(Souma) 『Mungkin, mungkin ada beberapa gerakan 

dalam waktu dekat. 』(Kagetora) 「Betapa merepotkannya ...... 」(Souma) 

Saya ingat apa yang saya katakan ketika pertama kali bertemu dengan Roroa. 

『Negara itu membenci Pegunungan Star Dragon dan Grand Chaos Empire. 』(Roroa) 『Di 

Lunaria Ortodoks, pengakuan 『Man Kudus 』atau 『Maiden Kudus 』 seharusnya 
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keputusan eksklusif Paus. Karena itu, bagi Negara Ortodoksi Lunaria, Maria-dono adalah 
wanita jahat yang tidak bisa diampuni yang menyamar sebagai Perawan Suci. 』(Roroa) 『

Tidak mungkin Negara Ortodoks akan meninggalkan Kerajaan Elfrieden setelah kekuatan 
nasionalnya meningkat dengan menganeksasi Amidonia. Mereka pasti akan membuat 
kontak suatu hari nanti. Maka mungkin mereka akan memberikan souma-dono beberapa 
judul seperti 『Suci Raja 』, dan mencoba untuk menyeret Anda ke dalam perang dengan 

Kekaisaran. 』(Roroa) 

Jika apa yang dikatakan Roroa terjadi ...... Itu pasti akan menjadi masalah yang merepotkan 
lagi. 

--- Beberapa hari kemudian. Sebuah laporan disampaikan kepada saya: "Gadis Suci" 
Lunaria Orthodoxy telah memasuki negara kami. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Catatan tentang Keadaan Ortodoksi Lunaria: Nama Jepang RAW adalah: ル ナ リ ア 正 教皇 

国. 教皇 国 adalah setara dengan Negara Kepausan Jepang (Negara Gereja  Civitas Ecclesiae  

Status Pontificius). 正 教 berarti Agama Sejati. Karena Lunaria True Religion Papal States 

agak ... ... Penuh. Saya memutuskan untuk membuatnya menjadi Negara Ortodoksi Lunaria. 
Pada dasarnya, saya orang yang malas. 

Juga, jika Anda menemukan kesalahan, sebutkan dan saya akan segera memperbaikinya 
(setidaknya dalam waktu satu bulan: D) 

[1] Pada dasarnya Oodachi adalah katana besar dengan panjang bilah 90 cm atau lebih. Itu 
membuat diingat: "Waga Zankantou ni tatenu mono nashi! 
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Vol. 4 - 5.2 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi B 

「...... itu sebabnya aku akan mengadakan audiensi dengan Gadis Suci Negara Ortodoks 

Lunaria besok. 」(Souma) 『Saya mengerti ...... 』(Maria) 

Dalam tampilan di penerima kuasi dari Royal Voice Broadcast, wajah indah Ratu 
Permaisuri Kekaisaran Gran Chaos, Maria Euphoria, mulai menunjukkan kesedihan. 
Bahkan untuk Kekaisaran, negara terkuat dari Kemanusiaan, Gadis Suci Negara Ortodoksi 
akan tetap menjadi lawan yang merepotkan. 

Tempat ini adalah 『Ruang Suara Kerajaan 』di Kastil Parnam. Sudah beberapa hari 

setelah saya diberi tahu bahwa Holy Maiden Negara Ortodoksi telah memasuki negara 
kami dan kemarin, ada permintaan untuk audiensi dari Holy Maiden itu. Dan besok, saya 
dijadwalkan untuk mengadakan audiensi dengan Gadis Suci itu. Menanggapi situasi ini, 
saya meminta Hakuya untuk memberi tahu imouto Maria-dono Jeanne-dono, untuk 
mengadakan pertemuan puncak pemimpin darurat ini dengan Maria-dono. 

Saya tidak berpikir bahwa Perawan Suci akan mengunjungi hanya untuk pembicaraan kecil 
belaka. Aku belum tahu apa tujuannya, tapi itu jelas bukan sesuatu yang akan 
menguntungkan Kekaisaran, yang mereka pandang sebagai negara musuh. Inilah alasan 
mengapa saya ingin memperkuat kerja sama kami sebagai pemimpin aliansi rahasia. Saya 
tidak ingin Kekaisaran tidak percaya ketika suatu hari mereka tahu bahwa saya bertemu 
dengan Perawan Suci itu. Saya kemudian bertanya kepada Maria. 

「Bahkan untuk" Gadis Suci "Kekaisaran -dono, Anda memiliki kesulitan dalam berurusan 

dengan Gadis Suci lainnya? 」(Souma) 『...... Tolong jangan panggil aku Holy Maiden. Oh, 

"Raja Hebat" dari Friedonia. 』(Maria) 「Ugh ... 」(Souma) 

Counter yang luar biasa. Yah, bagi orang yang tidak menginginkan pujian, orang-orang yang 
memuji mereka akan menjengkelkan ...... aku bukan Ika [1] atau Raksasa Isopod [2] atau 
Dedede [3] . Ketika saya memikirkan hal ini, Maria menghela nafas centil. 

『Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang Holy Maiden-sama Negara Ortodoksi karena 

saya tidak pernah bertemu dengannya secara pribadi ...... Tapi saya bermasalah karena 
ketika warga memanggil saya Holy Maiden atas kemauan mereka sendiri, dia melemparkan 
keluhan kepada saya. 』(Maria) 「...... Apakah tidak ada penyelidikan dari Negara 

Ortodoksi? Jika saya adalah seseorang dari Negara Ortodoksi, jika Maria-dono telah 
memperoleh ketenaran yang begitu tinggi sehingga Anda disebut sebagai Holy Maiden, 
daripada mendorong seseorang dari pihak saya untuk menjadi Holy Maiden, bukankah 
lebih cepat untuk secara resmi ditahbiskan secara resmi Maria-dono sebagai Gadis Suci? 」

(Souma) 『Ah ...... Yang mengingatkan saya, ada pembicaraan tentang itu, bukan? Tapi, saya 

menolaknya. 』(Maria) 
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Maria-dono menjawab seolah-olah pembicaraan itu tidak ada hubungannya sama sekali 
dengannya. 

「Apakah Anda menolak? 」(Souma) 『Jika, sebaliknya, kaulah yang ditanya, apakah 

Souma-dono akan menerimanya? 』(Maria) 「Saya benar-benar menolak. 」(Souma) 『

Lihat? 』(Maria) 

Maria memiliki senyum yang lembut namun sedikit sedih. 

『Apa yang harus saya lakukan jika saya menjadi Gadis Suci? Hanya kepada siapa, pesanan 

macam apa yang perlu saya berikan? Negara Ortodoks memuji pembenaran, mengatakan 
untuk melindungi yang lemah, sambil mendorong orang ke dalam konflik. Saya tidak ingin 
menjadi panji dari hal semacam itu. 』(Maria) 「Maria-dono ...... 」(Souma) 『Meskipun 

posisiku adalah seorang Permaisuri yang memerintah atas Kekaisaran, pada akhirnya, aku 
hanyalah manusia. Daripada disembah sebagai Gadis Suci, saya ingin dicintai oleh orang 
lain, sebagai manusia, sebagai pribadi. 』(Maria) 

――― Saya ingin dicintai oleh orang lain, sebagai manusia, sebagai pribadi. Saya menuliskan 
kata-katanya dalam hati saya. 

◇ ◇ ◇ 

『Keadaan Ortodoksi Lunaria 』. 

Negara ini, markas Ortodoksi Lunaria, diperintah oleh Paus Ortodoksi Lunaria. Itu adalah 
negara religius yang sejarahnya sekitar selama Kerajaan Elfrieden. Dikatakan bahwa 
selama Era Chaotic Benua, berbeda dengan Kerajaan Elfrieden, tempat Raja Pendirinya, 
seorang Pahlawan, menyatukan banyak ras dan menyatukan mereka menjadi satu bangsa, 
Negara Ortodoksi Lunaria dipersatukan oleh kekuatan agama. Itu adalah doktrin 『

Selamatkan Lemah 』, tampaknya dikodifikasikan berdasarkan pengalamannya pada 

zaman itu. 

Awalnya Lunaria Orthodoxy adalah agama yang dipercaya oleh suatu suku, Orang Bulan: 『

Lunarian 』. Yang disebut suku 『Lunar 』adalah suku yang awalnya tidak tinggal di 

Benua ini, tetapi berasal dari luar. Entah luar yang mereka maksudkan adalah beberapa 
pulau seperti Kepulauan Naga Sembilan Kepala atau mereka datang dari dunia yang 
berbeda seperti aku, aku tidak tahu. Namun, dalam legenda, mereka datang dari bulan di 
langit, karena itulah nama mereka. 

Objek dari 『Lunar 』 iman adalah rumah lama mereka, 『Bulan 』, yang mereka sembah 

sebagai Dewi Bulan: 『Lunaria-sama 』. Karena 『Lunaria-sama 』bersinar tinggi di langit 

sebagai 『Bulan 』, dilarang membuat patung idola dirinya. Selain itu, di Ibukota tempat 

perlindungan bagian dalam Gereja Sentral Ortodoks Lunaria, ada yang disebut Moon Stele: 
『Lunalith 』 di mana Bulan Oracle diukir. 
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Awalnya, itu hanya diyakini oleh Lunar, tetapi di Era Chaotic Benua itu, ia menembus 
bahkan ke Bangsa-bangsa dan Ras-ras lain sebagai dukungan mental mereka, oleh karena 
itu jumlah orang percaya bertambah. Setelah itu, ada konflik sektarian dalam keyakinan 
yang sama. Ada juga sengketa tentang yang diterima keyakinan dan yang sesat, tapi ketika 
debu diselesaikan, saat 『Lunaria Ortodoks 』telah mengambil formulir, agama utama 

yang diyakini oleh satu-setengah dari Kemanusiaan di Benua bersama-sama dengan 『

Mother Dragon Faith 』. 

Adapun doktrin, mereka disebut-sebut 『Simpan Lemah 』dan 『Saling Bantuan 』. 

"Ketika ada masalah, semua orang akan saling membantu", mungkin doktrin sederhana ini 
adalah alasan mengapa hal itu memperoleh orang percaya baru. Sama seperti doktrinnya, 
orang percaya akan melakukan tindakan seperti penggalangan dana untuk orang miskin 
atau mendistribusikan makanan untuk orang miskin. Akan mudah untuk memahami 
bahwa Orthodoksi Lunaria dan orang-orang percayanya tidak berbahaya. Namun, ketika 
datang ke 『Ortodoks Negara 』, sesuatu yang bau. 

Dikatakan bahwa mereka menggunakan orang-orang percaya yang tinggal di setiap negara 
untuk campur tangan dalam politik negara itu atau untuk mendorong pemberontakan. 
Saya mengatakan ini sekali lagi, orang percaya itu sendiri tidak berbahaya, ada orang yang 
benar-benar berdedikasi untuk menyelamatkan yang lemah. Kita tidak boleh 
mengendalikan mereka dengan memperlakukan semua orang percaya sebagai satu 
kesatuan yang sama, dan pertama-tama, semakin Anda menekan sebuah agama, semakin ia 
memanas. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan militer suatu negara, jika tentara percaya 
pada Lunaria Orthodoxy, maka stabilitas nasional akan memburuk begitu negara itu 
memusuhi Negara Ortodoksi. Itu sebabnya, agama yang begitu terkait dengan kekuatan 
politik sedemikian rupa merepotkan. 

Kemudian Maiden Kudus dari negara merepotkan, 『Lunaria Ortodoks Negara 』, saat ini 

sedang, berdiri di depan saya. Saat ini, hanya ada beberapa orang di Parnam Castle 『Room 

Pemirsa 』. Itu karena pihak Negara Ortodoksi mengharapkan audiensi dengan sejumlah 

kecil orang. Dari sisi Negara Ortodoksi, hanya Perawan Suci saja yang meminta hadirin. Itu 
sebabnya, di kedua sisi takhta saya, ada Calon Permaisuri Ratu Pertama, Liscia, dan Calon 
Permaisuri Ratu Kedua, Aisha, yang juga bertindak sebagai pengawal saya dan 
dipersenjatai. Kemudian, Perdana Menteri, Hakuya, adalah satu-satunya orang yang berdiri 
di antara Perawan Suci dan saya. 

Yah, bahkan jika gadis ini adalah seorang pembunuh yang berpura-pura menjadi Perawan 
Suci, karena Aisha ada di sini, itu akan baik-baik saja. Tapi ...... melihat gadis yang berdiri di 
karpet beberapa langkah di bawah singgasana, kekhawatiran itu tidak semestinya. Ketika 
saya melihat penampilannya, saya berpikir: 

(...... Begitu. Tentu saja, dia adalah Gadis Suci ......) 

Yah, mungkin tidak ada kata yang lebih baik untuk menggambarkan gadis itu, selain 『Holy 

Maiden 』. Usianya sekitar 18 tahun. Dia memiliki wajah cantik dan mata gelap yang 
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memikat. Rambut peraknya diikat menjadi dua ikatan. Dia seorangbishoujogadis 
cantikyang bahkan membuat Aisha berbicara kekagumannya secara tidak sengaja. 
Sosoknya, yang berpakaian pramusaji, bisa dikatakan sebagai penggambaran seorang 
Gadis Suci itu sendiri. Jika saya tidak membangun perlawanan saya, terima kasih kepada 
Liscia dan yang lainnya, saya akan kewalahan hanya dengan menatap matanya. 

...... Tapi, aku bertanya-tanya mengapa. Berbeda dengan penampilan specnya yang tinggi, 
aku tidak merasakan pesona darinya untuk beberapa alasan. Sebaliknya, saya merasakan 
ketidaknyamanan yang aneh ketika saya melihatnya. Meski begitu, aku pikir dia adalah 
gadis yang imut ....... Sesuatu menggangguku. Sambil menyembunyikan rasa tidak nyaman 
ini di dalam hatiku, aku berbicara dengan Perawan Suci. 

「Selamat datang. Maiden-dono Negara Suci Ortodoksi Lunaria. Saya, Soma Kazuya, orang 

yang diminta untuk memerintah negara ini. 」(Souma) 「Salam dan kabar baik, Yang Mulia 

Raja Besar Friedonia. Nama saya Mary Valenti. Hari ini saya berkunjung sebagai utusan 
dari Negara Ortodoksi Lunaria. Meskipun permintaan mendadak, untuk diberikan 
persetujuan untuk audiensi ini, atas nama Paus-sama, izinkan saya menawarkan rasa 
terima kasih saya kepada Yang Mulia dari lubuk hati saya. 」(Mary) 

Perawan Suci Maria membungkuk dengan ramah saat dia mengatakan ini. Mary ...... 
Pelafalan namanya mirip dengan Maria-dono. Karena ia berjudul Maiden Kudus, saya 
berpikir bahwa ia akan mengatakan, 「Anda harus percaya pada Allah kita 」dengan cara 

merendahkan. Ya ...... Seperti yang diharapkan, itu tidak akan mengambil sikap luhur 
seperti itu untuk pertemuan pertama dengan Raja suatu negara. Mary mengangkat 
wajahnya, dan kemudian menatap lurus ke mataku sebelum dia berbicara. 

「Kisah-kisah pencapaian Yang Mulia bahkan telah mencapai Keadaan Ortodoksi Lunaria. 

Dalam waktu kurang dari satu tahun setelah dipanggil sebagai Pahlawan, Yang Mulia telah 
membangun kembali Kerajaan Elfrieden, mengalahkan Amidonia Dukedom dan kemudian 
mencaplok wilayahnya. Sungguh suatu prestasi seorang Pahlawan. 」(Mary) 「Kamu 

menganggap aku terlalu tinggi. Saya belum melakukan tindakan seperti Pahlawan. Agar 
saya dapat membangun kembali Kerajaan ini, itu semua karena saya diberkati dengan 
bawahan yang baik. Saya telah memukul mundur Amidonia, tetapi mencaploknya hanyalah 
bagaimana jalannya peristiwa itu mengalir. 」(Souma) 「Bagaimana peristiwa itu mengalir 

adalah takdir di luar pemahaman manusia. Yang Mulia mungkin memiliki Berkat Tuhan. 」

(Mary) 

Berkat Tuhan, ya? ...... Pendapat yang sangat religius. Tapi aku tidak setuju dengannya. 

「Tidak, acara ini, pada akhirnya, telah diatur oleh satu orang. Orang yang harus kamu puji 

bukanlah aku, tetapi Putri Amidonia yang membuat keputusan itu sekali seumur hidup. 」

(Souma) 「Roroa Amidonia-dono, bukan? Meskipun dia masih muda, dia bisa menarik 

manfaat terbesar bagi warga negara dengan membawa kedua negara ke dalam negosiasi. 
Sebagai sesama wanita, saya benar-benar mengaguminya. 」(Mary) 「......... 」(Souma) 
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Tapi aku yakin Roroa akan membencimu. Ketika kakak laki-laki Roroa, Julius masih 
menjadi Adipati Amidonia, Ortodoksi membangunkan orang-orang percaya di Pangkat 
seorang Duke dan menyebabkan pemberontakan. Meskipun Julius telah menekan 
pemberontakan, Roroa marah karena sesama warganya saling menumpahkan darah. 
Sebenarnya, sebagai Calon Permaisuri Ratu Ketiga, saya ingin Roroa, yang mengelola 
keuangan negara ini, berada di sini di tempat ini. Namun, mengingat permusuhannya 
terhadap Negara Ortodoksi, aku menyuruhnya menunggu bersama Juna-san dan yang 
lainnya di Ruang Kantor. Biarpun dia bukan gadis yang akan membiarkan perasaannya 
muncul di wajahnya ...... Aku tidak ingin dia menanggung ini sia-sia. 

Namun, seberapa banyak kebenaran dalam kata-kata gadis ini? Nada suaranya datar, jadi 
sulit untuk membaca emosi tertentu darinya. Dia sepertinya tidak memainkan trik apa pun. 
Jika dia bisa berbicara seperti ini setelah mengetahui apa yang telah dilakukan negaranya, 
dia akan menjadi pembohong munafik, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia hanya 
"bunga cantik" yang tidak tahu apa-apa ...... Tidak, jika salah satu dari ini adalah benar, 
maka emosinya harus lebih jelas. Jika yang pertama itu benar, maka sebagai pembohong, 
dia akan memberikan lebih banyak seruan 'Saya tulus' untuk menipu lawannya. Jika yang 
terakhir, maka dia harus memiliki perasaan yang lebih antusias, seolah-olah dia datang ke 
sini dengan kebenaran di sisinya. 

Namun, gadis ini terlalu datar. Seolah ingin mengatakan bahwa kunjungannya normal dan 
alami. Ini mungkin bagaimana utusan negara bertindak di tempat pertama, tetapi dalam 
kasus gadis ini, saya merasa bahwa ini terlalu ekstrim ...... Ketidaknyamanan dalam diri 
saya menjadi lebih besar. 

「Lalu, Mary-dono, apa yang membawamu ke sini hari ini? 」(Souma) 

Aku mencoba bertanya dengan lugas sehingga aku tidak akan membiarkan rasa tidak 
nyaman itu muncul dalam ekspresiku. Kemudian, tanpa kehilangan ketenangannya, Mary 
sedikit menundukkan kepalanya. 

「Ara, itu benar. Sebagai Perawan Suci Ortodoksi Lunaria, hari ini saya memiliki 

permintaan kepada Yang Mulia. 」(Mary) 「Permintaan? 」(Souma) 

Saya bertanya sambil memiliki perasaan buruk tentang ini, dan Mary menjawab dengan 
senyum yang sama sekali tidak berbahaya. 

「Saya ingin meminta agar Ortodoksi Lunaria menjadi agama negara Kerajaan Elfrieden. 」

(Mary) 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Agama selalu merupakan masalah politik yang sensitif. Bab selanjutnya akan secepat yang 
saya bisa terjemahkan! 
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Juga, jika Anda menemukan kesalahan, sebutkan dan saya akan segera memperbaikinya 
(setidaknya dalam waktu satu bulan: D) 

[1] Ika-daiou (イ カ 大王/ Great King Squid) adalah karakter dari sketsa NHK: LIFE ~人生 

に 捧 捧 げ る コ ン ト yang telah ditayangkan sejak 2012. Anda dapat menonton contoh di 

sini: 

Ummm ... Saya menyalahkan USA karena nuking Jepang dua kali ...... [2] Dalam bahasa 
Jepang, Giant Isopod,Bathynomus giganteus,disebut:大王 具足 虫 Daiou Gusokumushi! 

Serangga Lapis Baja Raja Besar! 

[3] Dedede-daiou atau Great King Dedede adalah tokoh antagonis dari seri Kirby. 
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Vol. 4 - 5.3 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi C 

(Agama Negara ......) (Souma) 

Agama resmi suatu negara. Di negara maju modern, konsep ini yang telah menjadi 
sepenuhnya usang. Sebuah agama yang diyakini dan secara resmi didukung oleh negara 
secara keseluruhan. Hari-hari suci agama itu akan dirayakan oleh negara sebagai acara 
nasional ...... Pokoknya, tidak semua yang realistis untuk menerapkan ini di negara multiras 
kita. 

「Mary-dono. Apakah Anda menyadari apa yang diminta oleh permintaan Anda? Jika kita, 

negara multiras, memberikan perlakuan istimewa pada satu agama, ini akan menjadi 
penyebab perpecahan bagi bangsa kita. Apakah Anda meminta saya untuk melakukan 
kesalahan bodoh seperti itu? 」(Souma) 

Saya memprotes, meskipun dengan lembut, untuk menunjukkan kekesalan saya atas 
permintaannya. Saya mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi saya adalah seseorang 
dengan wewenang yang cukup layak untuk disebut sebagai "Raja Besar". Jika dia hanya 
goreng kecil, dia akan takut membuatku marah dan kemudian bersikap. Namun, ekspresi 
gadis itu tidak berubah sama sekali. 

「Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Meskipun, saya akan berterima kasih jika kita 

diberi perlakuan istimewa, kami hanya berharap agar agama kami ditunjuk sebagai Agama 
Negara untuk memulai. Lunaria Orthodoxy kami mengajarkan toleransi kepada orang lain. 
Sikap ini juga berlaku untuk interaksi dengan agama lain. Kami tidak ingin mengusir orang-
orang percaya dari agama lain atau menuntut pertobatan mereka. 」(Mary) 

Mengatakan itu, Mary mengangkat tangannya yang terbuka tinggi ke langit-langit. 

「Bulan di langit mengubah penampilannya saat musim berubah, dan mengubah wajahnya 

berdasarkan waktu dan tempat yang bisa dilihat. Lebih jauh, sama seperti bagaimana 
beberapa orang melihat siluet binatang di bulan sementara yang lain melihat manusia, hal 
yang sama berlaku untuk iman. Bahkan jika itu muncul secara berbeda, kepercayaan dan 
iman kepada Tuhan tidak berubah. Orang-orang kafir hanya memiliki perspektif yang 
berbeda dalam melihat apa yang kita lihat sebagai Lunaria-sama. 」(Mary) 「...... 」

(Souma) 

...... Itu pendapat yang puitis. Jika pendapat itu mengungkapkan perasaan sejatinya, maka 
tentu saja dia benar-benar toleran ........ Tapi kupikir kata-katanya tak lebih dari pretensi 
bubur kertas-mâché yang ringan. 

「Namun, bukankah itu benar bahwa kalian tidak mengenali Iman Naga Ibu yang percaya 

pada Bunda Naga dari Pegunungan Naga Bintang. 」(Souma) 「Tuhan ada di Surga dan di 
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dalam hati seseorang. Memuja makhluk yang secara fisik ada di dunia, hanya takut akan 
makhluk itu. Apa yang bisa dilakukan Mother Dragon untuk orang yang percaya pada 
Mother Mother Faith? The Star Dragon Mountains hanya berinteraksi dengan Nothun 
Dragon Knights Kingdom, kan? 」(Mary) 「Itu wajar bahwa kekaguman terhadap makhluk 

yang lebih besar dan lebih kuat menjadi iman. Mother Dragon adalah makhluk yang 
melampaui pemahaman manusia, simbol dari alam itu sendiri. 」(Souma) 「Cara berpikir 

seperti itu salah. Kami percaya bahwa iman adalah ikatan antara Tuhan, yang memikirkan 
manusia, dan manusia, yang memikirkan Tuhan. Kita melihat Mother Mother Faith sebagai 
kasih sayang yang salah pada Mother Dragon. Kami tidak akan menerimanya sebagai 
agama. Tentu saja, saya bisa mengerti mengapa ada orang yang memiliki pemikiran seperti 
itu. 」(Mary) 

Mary menjawab dengan lancar. Dia tidak mengatakan sesuatu yang aneh. Sebenarnya, 
kesan yang saya dapat darinya adalah logika yang kuat. Jika ini adalah pendapat pribadi, 
aku ingin mendiskusikan ini dengan santai dengannya pada kesempatan lain ...... Namun, 
premisnya salah dalam beberapa hal. 

「...... Karena ini adalah kesempatan bagus, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang 

masalah ini. Bolehkah saya 」(Souma) 「Dalam hal apa? 」(Mary) 「Baru-baru ini, 

sepertinya ada banyak mata-mata berkeliaran di sekitar negara ini ...... 」(Souma) 「Di 

negara ini? Meski negara ini tampil begitu stabil, betapa tak terduga. 」(Mary) 

Seperti yang diharapkan, ekspresi Mary tidak berubah sedikit pun. Saya tidak bisa 
merasakan riak dalam emosinya dari beberapa waktu yang lalu. Ini bahkan membuat saya 
percaya bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang sisi gelap Negara Ortodoks. 

「...... Saat mata-mata itu menyerang bawahanku, dia mengatakan sebuah frasa, um 

Bajingan kafir 』. Mungkin, dia adalah penganut agama tertentu. Sebagai orang yang 

menyembah Dewa seperti Mata-mata itu, apakah Mary-dono mengerti arti kata-kata mata-
mata itu? 」(Souma) 「Karena aku bukan mata-mata itu, sulit untuk memastikan, tapi ...... 

」(Mary) 

Mary merenung sebentar dan menjawab tanpa antusiasme khusus. 

「Mungkin, dia berpikir bahwa misinya ditahbiskan oleh Allah. Orang-orang yang 

mengganggu tugasnya adalah, baginya, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Itu 
sebabnya dia melihat mereka sebagai "Kafir". 」(Mary) 「Dengan kata lain, tidak masalah 

apakah orang lain benar-benar tidak percaya? 」(Souma) 「Dari ceritamu, aku merasa itu, 

ya, itu tidak masalah. Padahal, ini hanya pendapat subjektif saya. 」(Mary) 「...... Tidak, ini 

membantu. 」(Souma) 

......Kenapa ya. Dia membuatku semakin bingung. Saya tidak dapat mendeteksi agenda atau 
motif apa pun dalam kata-katanya. Dia dengan jujur menjawab semua pertanyaanku ...... 
Apakah ini benar-benar sebuah negosiasi? Bukankah seharusnya negosiasi menjadi 
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benturan pendapat terhadap tujuan bersama? Karena alasan ini, fakta apa pun yang bisa 
menjadi kelemahan disembunyikan dan pembicaraan diarahkan ke posisi yang 
menguntungkan. Namun, aku benar-benar tidak bisa merasakan apapun dalam pidatonya 
dan melakukan ke arah seperti itu ...... Ini sulit. 

「...... Ayo kembali ke topik aslinya. Jadi Anda ingin Lunaria Orthodoxy menjadi agama 

negara kita? 」(Souma) 「Ya. 」(Mary) 「Apa manfaatnya bagi negara kita? Juga jika Anda 

berbicara tentang toleransi beragama, maka apa yang orang percayai seharusnya tidak 
menjadi masalah. Jadi, apa alasan di balik permintaan Ortodoks Lunaria untuk dijadikan 
agama negara? 」(Souma) 「Saya akan menjawab pertanyaan pertama Anda. Jika Lunaria 

Orthodoxy diberikan status agama negara, maka kami siap untuk mengakui Yang Mulia, 
Raja Besar, sebagai 『Orang suciSanto』. Yang Mulia tidak hanya akan menjadi raja suatu 

negara, tetapi juga 『SuciSantoRaja』. Kemudian, Negara Ortodoksi akan menganggap saya 

sebagai uskup pribadi [1] , untuk melayani Yang Mulia, seolah-olah untuk melayani Tuhan 
sendiri. 」(Mary) 

Setelah mengatakan ini, Marie membungkuk ...... Seperti yang dikatakan Roroa. Tetapi saya 
tidak pernah membayangkan bahwa Perawan Suci sendiri yang akan mengunjungi saya. 

「...... Kedengarannya seolah kunjunganmu adalah untuk menawarkan dirimu sebagai 

pengantin wanita. 」(Souma) 「Jika Yang Mulia Raja Suci menginginkannya, Anda dapat 

melakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya. 」(Mary) 「Saya masih belum 

menerima atau menyetujui tawaran Anda. 」(Souma) 「Maafkan ketidaksopanan saya. 」

(Mary) 

Mary sekali lagi membungkuk. Dia sama sekali tidak malu ...... daripada itu, ekspresinya 
adalah seseorang yang bahkan tidak tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal buruk. Aisha, 
yang berdiri di sampingku, berkedut ketika aku menyebutkan hal 'mempelai', sementara 
Liscia sama sekali tidak terganggu. Dia hanya mengamati Mary dengan ekspresi serius. 
Bagaimana Mary tercermin di matanya? 

「Lalu? Setelah saya menjadi 『Raja Suci 』dan 『Gadis Suci 』melayani saya, apakah ada 

manfaatnya bagi negara ini? 」(Souma) 「Negara ini telah berkembang sedemikian rupa 

sehingga berdiri dengan alasan yang sama dengan Kerajaan Kekacauan Besar. Ini juga 
merupakan hasil dari pemerintahan Yang Mulia. Jika Anda dapat memperoleh pengaruh 
Lunaria Orthodoxy, maka negara ini dapat memperoleh kekuatan yang bahkan dapat 
melampaui Kekaisaran. 」(Mary) 「Tentu, kita menjadi lebih besar. Tapi tidak tahukah 

kamu bahwa dalam hal wilayah dan kekuatan nasional, Kekaisaran masih melampaui kita? 
」(Souma) 

Yah, setidaknya pada aspek kekuatan teknologi, kita sudah menyalipnya, tapi jangan 
ungkapkan itu. Namun, Marie menggelengkan kepalanya. 
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「Sekitar 40% populasi Kekaisaran terdiri dari orang-orang percaya Ortodoksi Lunaria. Ini 

karena Faith Mother Dragon tidak begitu populer di Kekaisaran yang mengobarkan perang 
ekspansionis melawan Pegunungan Star Dragon di masa lalu. Dengan kata lain, hampir 
setengah dari populasi Kekaisaran mengikuti Ortodoksi Lunaria. Jika negara ini pernah 
berperang dengan Kekaisaran, maka dengan pengaruh kita, kita bisa membagi Kekaisaran 
menjadi dua. 」(Mary) 「...... Berhenti berbicara sesuatu yang keterlaluan dengan mudah. 

Negara kita tidak punya niat apa pun untuk berperang melawan Kekaisaran. 」(Souma) 「

Ini hanya situasi bagaimana-jika. Singkatnya, kami memperluas tawaran untuk menjadi 
negara Kemanusiaan yang paling kuat yang bahkan bisa melampaui Kekaisaran. 」(Mary) 

...... Hmm. Nah, jika kita melihat hubungan antara raja dan Gereja Katolik Roma selama 
Abad Pertengahan dan Zaman Modern Awal [2] , ini bukan topik yang tidak biasa. Dengan 
kombinasi kekuatan politik Raja dan otoritas Gereja, mereka dapat memerintah negara dan 
menghancurkan musuh. Ini mungkin metode paling sederhana untuk mencapai hasil 
seperti itu. Tetapi hanya jika kita mengabaikan pertarungan perimbangan kekuatan antara 
raja dan gereja yang terjadi sesudahnya ...... Namun, saat ini, kita mencoba untuk 
menggerakkan zaman ke depan. Untuk mundur ke usia yang lebih tua adalah sesuatu yang 
tidak harus kita lakukan. Mendadak, 

「Bolehkah saya menikmati waktu Anda, Yang Mulia? 」(Hakuya) 

Hakuya, yang diam-diam mengamati pembicaraan kami, berbicara. 

「Tolong maafkan aku, Gadis Suci, tapi aku perlu bicara dengan Yang Mulia sebentar. 」

(Hakuya) 「Ya tentu saja. 」(Mary) 

Setelah meminta izin dari Perawan Suci, Hakuya mendekati tahtaku. Lalu dia mendekatkan 
wajahnya ke telingaku dan kemudian berbisik padaku. 

( 「Anda tampaknya dalam cuaca, Yang Mulia 」) (Hakuya) ( 「Ya ...... Entah bagaimana, 

aku tidak bisa membawa matahari keluar karena aku merasakan ketidaknyamanan yang 
aneh dari gadis itu. 」) (Souma) ( 「Itu mungkin begitu, tetapi mungkin perlu untuk 

mempertimbangkan memikirkan hal ini secara berbeda. 」) (Hakuya) ( 「Berbeda? 」) 

(Souma) 

Ketika saya bertanya, Hakuya mengangguk. 

( 「Saya telah mengamatinya dari sebelumnya, dia tampaknya kurang emosi. 」) (Hakuya) 

( 「Ya, saya juga sampai pada kesimpulan yang sama. 」) (Souma) ( 「The Ortodoks 

Negara mungkin memiliki beberapa tujuan dalam mengirim dia di sini, tapi sepertinya 
Mary-dono tidak berpikir apa-apa tentang hal itu. Dia hanya menyampaikan niat hirarki 
top t kami sebagai Maiden Kudus, seperti Qui pos, bukan? 」) (Hakuya) ( 「?! Jadi dia 

hanya seorang utusan! 」) (Souma) 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jadi dia tidak ditugaskan untuk bernegosiasi! Tidak heran ...... Meskipun aku sedang 
berdiskusi dengannya, rasanya kami tidak bernegosiasi. Tentunya, dia telah dibimbing 
tentang pertanyaan potensial dengan jawaban yang disiapkan dan sedang bernegosiasi 
dengan saya dengan mengikuti pedoman ini. Mungkin itulah sebabnya dia menjawab 
dengan jujur ketika mengajukan pertanyaan di luar pedoman itu, seperti pertanyaan mata-
mata. 

Atau mungkin dia telah diperintahkan untuk menjawab pertanyaan semacam itu dengan 
jujur. Bahkan jika pihak lain dengan terampil mencoba mengeluarkan informasi penting 
darinya, jika dia tidak diinstruksikan tentang hal itu, dia hanya bisa menjawab dengan 
jujur, 「Saya tidak tahu. 」Ini bukan negosiasi. Ini seperti perangkat lunak text to speech 

yang membacakan surat kepada orang lain. Aku melirik Mary. Dia memperhatikan 
pandanganku dan kemudian sedikit memiringkan kepalanya sementara masih tanpa 
ekspresi. 

(...... Begitu. Memang, seorang gadis yang mirip dengan 『DIVA ☆ loid 』[3] ) (Souma) 

Kembali di dunia saya sebelumnya, ada perangkat lunak text to speech yang disebut 『

DIVA ☆ loid 』. Itu secara visual diwakili oleh seorang gadis cantik, bisa melafalkan teks 

dengan suara seorang gadis, dan bahkan bernyanyi, yang membuat banyak pengikut di 

situs video. [4] Saat berbicara dengan Mary, rasanya seperti berbicara dengan 『DIVA ☆ 

loid 』. [5] 

( 「Dalam hal ini ...... Bagaimana kita harus bernegosiasi setelah ini? 」) (Souma) ( 「

Baiklah. Tolong cobalah untuk mendapatkan jawaban untuk pertanyaan kedua Anda. 
Namun, kita harus menyimpulkan jawabannya bukan sebagai pendapat pribadinya, tetapi 
niat Negara Ortodoksi itu sendiri. 」) (Hakuya) ( 「...... Saya mengerti. 」) (Souma) 

「Terima kasih telah menunggu. 」(Hakuya) 

Setelah saya mengkonfirmasi bahwa Hakuya telah kembali ke posisi semula, saya berbicara 
dengan Mary. 

「Ngomong-ngomong, saya belum mendengar jawaban untuk pertanyaan kedua yang saya 

ajukan sebelumnya. Apa alasan di balik permintaan Ortodoks Lunaria untuk dijadikan 
agama negara? 」(Souma) 「Ini untuk semua Kemanusiaan. 」(Mary) 

Mary menjawab tanpa ragu-ragu. 

「Wilayah Demon Lord tiba-tiba muncul di sisi Utara Benua. Meskipun saat ini, ekspansi 

mereka tampaknya telah berhenti, selama Demon Lord Territory ada, tidak akan ada 
kedamaian bagi Kemanusiaan. Untuk mendapatkan kedamaian itu, sangat penting untuk 
menyerang Wilayah Demon Lord dan melenyapkan Demon Lord. Namun, monster iblis dari 
Wilayah Demon Lord begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi negara mana pun untuk 
menangani ancaman secara individual. Ada kebutuhan bagi semua negara Kemanusiaan 
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untuk sepenuhnya bekerja sama dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka. 」(Mary) 「

......... 」(Souma) 「Karena itu, saya berharap Yang Mulia menjadi Raja Suci. Dengan 

kekuatan Yang Mulia dikombinasikan dengan pengaruh Lunaria Orthodoxy kami, bersama-
sama kami dapat menyatukan banyak negara. Setelah kita menyatukan banyak negara dan 
memastikan kerja sama mereka, bahkan Kekaisaran akan menyerah. Karena 40% populasi 
Kekaisaran terdiri dari orang-orang percaya Lunaria Orthodoxy, Kekaisaran tidak dapat 
mengabaikan fakta ini. Dengan negara-negara Kemanusiaan bersatu, kita akan menyerang 
Wilayah Demon Lord, mengalahkan Demon Lord, dan membebaskan Utara. 」(Mary) 

Mary membalas dengan anggun. Itu seperti Perang Salib. Untuk menyatukan bangsa-
bangsa dengan kekuatan agama menuju pembebasan tanah yang hilang. [6] Jadi, mereka 
ingin saya menjadi pembawa panji mereka sebagai Raja Suci. 

(Tapi ...... itu seperti apa yang terlihat di permukaan.) (Souma) 

Dengan memperhitungkan orang-orang tak kasat mata yang berdiri di belakang Mary, niat 
mereka terungkap. Mary serius percaya bahwa itu adalah untuk membebaskan Utara, 
tetapi niat orang-orang di belakangnya berbeda. Untuk menyatukan Kemanusiaan, itulah 
petunjuknya. Sudah ada struktur di dunia ini yang membawa Kemanusiaan menjadi satu. 
Ini adalah 『Deklarasi Kemanusiaan 』 yang diprakarsai oleh Maria-dono. Meskipun pakta 

ini memiliki cacat, saya percaya bahwa, untuk saat ini, pakta itu berfungsi secara efektif. 

Maria-dono, yang dianggap oleh Ortodoksi sebagai "menyamar sebagai" Gadis Suci, sedang 
mengumpulkan ketenaran dan kehormatan sebagai pemimpin 『Deklarasi Kemanusiaan 

』. Negara Ortodoksi tidak dapat mentolerir situasi ini. Lagi pula, semakin Maria-dono 

mendapat pengakuan, semakin besar pengaruh Holy Maiden mereka sendiri berkurang. 
Negara yang beragama adalah negara yang diperintah oleh pengaruh agama. Dengan kata 
lain, hilangnya pengaruh semacam itu adalah masalah hidup dan mati bagi Negara. 

(Itulah alasan mengapa Negara Ortodoksi ingin membuat struktur kerja sama 
internasional, berbeda dari 『Deklarasi Kemanusiaan 』. Struktur baru yang dapat 

menekankan pengaruh mereka sendiri.) (Souma) 

Dan sepertinya mereka ingin menjadikan saya sebagai boneka. Aku mengirim pandangan 
sekilas ke Hakuya. yang memperhatikannya, menutup matanya dan mengangguk, lalu dia 
menggelengkan kepalanya. Mungkin dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan saya. 
Terlebih lagi, sepertinya dia ingin mengatakan: kita tidak boleh menerimanya ...... Yah, 
tentu saja. Bagaimanapun, ada sesuatu yang harus saya tanyakan. 

「Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika saya menolak proposal Negara Ortodoksi 

ini? 」(Souma) 「Meskipun itu disesalkan, saya kira akan lebih baik untuk menyerah. Kami 

seharusnya tidak terlalu memaksamu. 」(Mary) 

Hah? Ini tidak terduga, dia mundur dengan mudah. Saya pikir jika saya tidak menerima 
tuntutan mereka, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan menghasut orang-orang 
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percaya di dalam Kerajaan dan meningkatkan pemberontakan. Sementara saya memiliki 
pemikiran seperti itu, Mary terus berbicara tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. 

「Namun, mungkin ... Mungkin kita akan menunggu. 」(Mary) 「Tunggu? 」(Souma) 「Ya. 

Yang Mulia mungkin berubah pikiran, atau mungkin "kandidat baru untuk Raja Suci akan 
muncul". 」(Mary) 「!? 」(Souma) 

Baiklah, ya ...... jadi ini dia, ya? Dengan kata lain, jika di masa depan suatu negara menjadi 
sedikit lebih kuat atau jika seorang raja yang mendapatkan ketenaran muncul, mereka 
akan mengusulkan hal yang sama kepada mereka juga. Mungkin, jika ini benar maka nasib 
「40% dari Penduduk Kekaisaran adalah orang-orang yang beriman, kita dapat membagi 

negara jika kita ingin 」akan menimpa kita. Mary mungkin tidak memperhatikan, tetapi ini 

adalah ancaman yang sangat menakutkan. 

(Ini ...... sesuatu yang bisa langsung kuputuskan sekarang.) (Souma) 

Entah untuk menerimanya atau menolaknya, saya tidak bisa memutuskan tanpa 
memikirkannya dengan seksama. Setidaknya, saya ingin berdiskusi dengan Hakuya. Saya 
berdiri. 

「Saya mengerti permintaan Gadis Suci. Namun, mengingat pentingnya, tidak mungkin 

untuk memberikan jawaban langsung. Saya ingin beberapa waktu untuk 
mempertimbangkannya dengan cermat. Mari kita lanjutkan percakapan ini di lain hari. 」

(Souma) 「Tentu, Yang Mulia. Saya berdoa agar Anda mengambil keputusan yang baik. 」

(Mary) 

Mary dengan patuh keluar dari Ruang Audiensi. Meskipun negosiasi tidak mencapai 
kesimpulan, tidak ada ekspresi kecewa di wajahnya. Saya telah mengamati wajah Mary 
dengan sangat serius. Bahkan selama percakapan ini, ekspresinya praktis tidak berubah 
sama sekali. Seolah-olah dia adalah gadis seperti boneka. 

(Wayang ............ Buatan ............ !?) (Souma) 

――― Di sana saya perhatikan. Arti sebenarnya di balik "rasa tidak nyaman" telah 
kurasakan darinya. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

Terima: DEUS VULT! Tolak: DEUS VULT! Jika ini CK2, saya pikir saya akan menempatkan 
kardinal setia saya yang tepercaya untuk menjadi Paus Ortodoks dan membunuh para 
kardinal lainnya dengan kekuatan Setan (tekan ~). Bab selanjutnya? Mungkin hari Selasa 
atau Rabu. 
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[1] Jika pendeta perempuan adalah pendeta, uskup perempuan adalahpendeta. [2] Abad 
Pertengahan Eropa adalah dari abad ke-5 hingga abad ke-15 sementara Zaman Modern 
Awal adalah dari abad ke-15 hingga abad ke-18. [3] Hatsune Miku! [4] Hatsune Miku! [5] 
Dalam kasus, Anda masih tidak mengerti,Divaloid adalah,tentu saja,berdiri di untuk 
Vocaloid. [6] Yup. Ini perang salib. Untuk menyatukan bangsa-bangsa dengan kekuatan 
agama menuju pembebasanTanah Suci yanghilang. Deus Vult. 
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Vol. 4 - 5.4 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi D 

Panggil aku Ismail. Beberapa tahun yang lalu -- tidak peduli berapa lama tepatnya -- 
memiliki sedikit atau tidak ada uang di dompet saya, dan tidak ada yang menarik minat 
saya di pantai, saya pikir saya akan berlayar sedikit dan melihat bagian dunia yang berair. 
Ini adalah cara yang saya miliki untuk mengusir limpa dan mengatur sirkulasi. Setiap kali 
saya merasa muram tentang mulut; setiap kali bulan November lembab, gerimis di dalam 
jiwaku; setiap kali aku mendapati diriku diam-diam berhenti di depan gudang peti mati, 
dan membuka bagian belakang setiap pemakaman yang kutemui; dan terutama setiap kali 
hipos saya berada di atas angin, sehingga diperlukan prinsip moral yang kuat untuk 
mencegah saya dengan sengaja masuk ke jalan, dan secara sistematis menjatuhkan topi 
orang-orang --- maka, saya menganggap sudah saatnya untuk melaut secepatnya yang aku 
bisa. Ini pengganti saya untuk pistol dan bola. Dengan gaya filosofis, Cato melemparkan 
dirinya ke atas pedangnya; Diam-diam aku naik ke kapal. Tidak ada yang mengejutkan 
dalam hal ini. Jika mereka mengetahuinya, hampir semua pria dalam derajat mereka, pada 
suatu waktu atau lainnya, sangat menghargai perasaan yang sama terhadap lautan dengan 
saya. 

Sekarang, ada kota terpencil Anda di Manhattoes, yang diikat oleh dermaga sebagai pulau-
pulau di India oleh terumbu karang --- perdagangan mengelilinginya dengan ombaknya. 
Kanan dan kiri, jalanan membawa Anda ke perairan. Pusat kota yang ekstrem adalah 
baterai, tempat tahi lalat bangsawan itu dicuci oleh ombak, dan didinginkan oleh angin, 
yang beberapa jam sebelumnya tidak terlihat dari daratan. Lihatlah kerumunan tukang air 
di sana. 

Jelajahi kota sabat sore yang indah. Pergi dari Corlears Hook ke Coenties Slip, dan dari sana, 
oleh Whitehall, ke utara. Apa yang Anda lihat? ---Diposkan seperti penjaga yang diam di 
sekitar kota, berdiri ribuan demi ribuan pria fana yang terpaku di lautan lamunan. 
Beberapa orang bersandar pada tumpukan; beberapa duduk di atas kepala dermaga; 
beberapa melihat benteng kapal dari Cina; beberapa tinggi di rigging, seakan berusaha 
untuk mendapatkan mengintip ke laut yang lebih baik. Tapi ini semua adalah pemilik 
tanah; hari-hari minggu terpendam di dalam bilah dan plester --- diikat ke meja, dipaku di 
bangku, diraih di meja. Lalu bagaimana ini? Apakah ladang hijau hilang? Apa yang mereka 
disini? 

Tapi lihatlah! di sini datang lebih banyak orang, mondar-mandir langsung ke air, dan 
tampaknya akan menyelam. Aneh! Tidak ada yang akan memuaskan mereka kecuali batas 
tanah yang paling ekstrem; berkeliaran di bawah naungan gudang di sana tidak akan 
cukup. Tidak. Mereka harus mendekati air sedapat mungkin tanpa jatuh. Dan di sana 
mereka berdiri --- mil dari mereka --- liga. Di semua pedalaman, mereka datang dari jalur 
dan gang, jalan dan jalan --- utara, timur, selatan, dan barat. Namun di sini mereka semua 
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bersatu. Katakan padaku, apakah sifat magnetis jarum kompas dari semua kapal itu 
menarik mereka ke sana? 

Sekali lagi. Katakanlah Anda di negara ini; di beberapa dataran tinggi danau. Ambil hampir 
semua jalan yang Anda inginkan, dan sepuluh ke satu jalan itu membawa Anda turun dalam 
lembah, dan meninggalkan Anda di sana oleh kolam di sungai. Ada keajaiban di dalamnya. 
Biarkan orang-orang yang paling linglung diceburkan ke dalam lamunannya yang paling 
dalam --- berdirilah lelaki itu di atas kakinya, jatuhkan kakinya, dan dia akan dengan 
sempurna menuntunmu ke air, jika ada air di semua wilayah itu. Jika Anda pernah menjadi 
yang pertama di padang pasir Amerika yang hebat, cobalah eksperimen ini, jika karavan 
Anda kebetulan dilengkapi dengan profesor metafisika. Ya, seperti yang diketahui semua 
orang, meditasi dan air telah dinikahkan selamanya. 

Tapi di sini ada seorang seniman. Dia berhasrat untuk melukiskanmu pemandangan 
romantis yang paling suram, paling teduh, paling tenang, paling mempesona di seluruh 
lembah Saco. Apa elemen utama yang dia gunakan? Di sana berdiri pohon-pohonnya, 
masing-masing dengan batang berongga, seolah-olah seorang pertapa dan salib ada di 
dalamnya; dan di sini tidur padang rumputnya, dan di sana tidur ternaknya; dan naik dari 
pondok di sana pergi asap mengantuk. Jauh ke dalam hutan yang jauh, berangin seperti 
jalan berlumpur, mencapai taji pegunungan yang tumpang tindih bermandikan biru sisi 
bukit mereka. Tetapi meskipun gambar itu terletak begitu melintas, dan meskipun pohon 
pinus ini menggoyangkan desahannya seperti dedaunan di atas kepala gembala ini, namun 
semuanya sia-sia, kecuali jika mata gembala tertuju pada aliran ajaib di hadapannya. Pergi 
mengunjungi padang rumput di bulan Juni, ketika untuk skor dalam jarak bermil-mil Anda 
berjalan setinggi lutut di antara bunga bakung Tiger --- apa yang diinginkan oleh satu 
pesona? ---Air --- tidak ada setetes air pun di sana! Apakah Niagara hanyalah katarak pasir, 
akankah Anda melakukan perjalanan ribuan mil untuk melihatnya? Mengapa penyair 
miskin Tennessee, ketika tiba-tiba menerima dua genggam perak, berunding apakah akan 
membelikannya mantel, yang sayangnya ia butuhkan, atau menginvestasikan uangnya 
dalam perjalanan pejalan kaki ke Pantai Rockaway? Mengapa hampir setiap anak laki-laki 
sehat yang kuat dengan jiwa sehat yang kuat di dalam dirinya, pada suatu waktu atau orang 
gila lainnya pergi melaut? Mengapa pada perjalanan pertama Anda sebagai penumpang, 
apakah Anda sendiri merasakan getaran mistis, ketika pertama kali mengatakan bahwa 
Anda dan kapal Anda sekarang tidak terlihat di darat? Mengapa orang Persia tua menjaga 
laut suci? Mengapa orang Yunani memberinya dewa yang terpisah, dan saudara laki-laki 
Jove sendiri? Tentunya semua ini bukan tanpa makna. Dan masih lebih dalam lagi makna 
kisah Narcissus itu, yang karena dia tidak bisa memahami bayangan yang menyiksa dan 
lembut yang dia lihat di air mancur, terjun ke dalamnya dan tenggelam. Namun gambar 
yang sama, kita sendiri lihat di semua sungai dan lautan. Ini adalah gambar dari hantu 
kehidupan yang tidak dapat diraih; dan ini adalah kunci dari semuanya. 

Sekarang, ketika saya mengatakan bahwa saya memiliki kebiasaan pergi ke laut setiap kali 
saya mulai menjadi kabur tentang mata, dan mulai terlalu sadar akan paru-paru saya, saya 
tidak bermaksud untuk menyimpulkan bahwa saya pernah pergi melaut seperti 
penumpang. Untuk menjadi penumpang, Anda harus memiliki dompet, dan dompet itu 
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tidak berguna kecuali Anda memiliki sesuatu di dalamnya. Selain itu, para penumpang sakit 
laut --- bertengkar --- tidak tidur malam --- tidak menikmati diri mereka sendiri, sebagai hal 
yang umum; ---tidak, saya tidak pernah pergi sebagai penumpang; juga, meskipun saya 
bukan garam, saya pernah melaut sebagai Komodor, atau Kapten, atau seorang Cook. Saya 
meninggalkan kemuliaan dan perbedaan jabatan seperti itu bagi mereka yang 
menyukainya. Untuk bagian saya, saya membenci semua kerja keras terhormat, cobaan, 
dan kesengsaraan dari segala jenis apa pun. Cukup banyak yang bisa saya lakukan untuk 
merawat diri sendiri, tanpa merawat kapal, barques, brigs, schooners, dan apa yang tidak. 
Dan untuk menjadi juru masak, -- walaupun saya akui ada banyak kejayaan dalam hal itu, 
seorang juru masak menjadi semacam petugas di atas kapal -- namun, entah bagaimana, 
saya tidak pernah membayangkan ayam panggang memanggang; ---meski sekali 
dipanggang, dengan bijak terselubung, dan secara hukum asin dan dibumbui, tidak ada 
orang yang akan berbicara lebih hormat, tidak untuk mengatakan dengan hormat, tentang 
unggas panggang daripada aku. Dari penyembahan berhala bangsa Mesir kuno pada ibis 
yang dipanggang dan kuda sungai yang dipanggang, Anda dapat melihat mumi makhluk-
makhluk itu di rumah panggang besar mereka, piramida. dan secara asin, diasinkan dan 
dibumbui, tidak ada seorang pun yang akan berbicara dengan lebih hormat, tidak untuk 
mengatakan dengan hormat, tentang unggas panggang daripada saya. Dari penyembahan 
berhala bangsa Mesir kuno pada ibis yang dipanggang dan kuda sungai yang dipanggang, 
Anda dapat melihat mumi makhluk-makhluk itu di rumah panggang besar mereka, 
piramida. dan secara asin, diasinkan dan dibumbui, tidak ada seorang pun yang akan 
berbicara dengan lebih hormat, tidak untuk mengatakan dengan hormat, tentang unggas 
panggang daripada saya. Dari penyembahan berhala bangsa Mesir kuno pada ibis yang 
dipanggang dan kuda sungai yang dipanggang, Anda dapat melihat mumi makhluk-
makhluk itu di rumah panggang besar mereka, piramida. 

Tidak, ketika saya pergi ke laut, saya pergi sebagai seorang pelaut sederhana, tepat 
sebelum tiang kapal, masuk ke dalam ramalan, tinggi-tinggi di sana ke kepala burung 
kerajaan. Benar, mereka lebih memilih saya tentang beberapa, dan membuat saya 
melompat dari tinju ke tanding, seperti belalang di padang rumput Mei. Dan pada awalnya, 
hal semacam ini tidak cukup menyenangkan. Itu menyentuh rasa kehormatan seseorang, 
terutama jika Anda berasal dari keluarga tua yang sudah mapan di negeri itu, Van 
Rensselaers, atau Randolphs, atau Hardicanutes. Dan lebih dari semua, jika sebelum 
memasukkan tangan Anda ke tar-pot, Anda telah menjadikannya sebagai kepala sekolah 
desa, membuat anak-anak lelaki tertinggi berdiri mengagumi Anda. Transisi ini sangat 
tajam, saya yakinkan Anda, dari seorang kepala sekolah menjadi seorang pelaut, dan 
membutuhkan rebusan Seneca dan Stoic yang kuat untuk memungkinkan Anda 
menyeringai dan menanggungnya. Tetapi bahkan ini hilang pada waktunya. 

Bagaimana dengan itu, jika beberapa bangkai tua dari seorang kapten laut memerintahkan 
saya untuk mengambil sapu dan menyapu geladak? Apa artinya penghinaan itu, ditimbang, 
maksud saya, dalam skala Perjanjian Baru? Apakah Anda pikir malaikat Jibril menganggap 
sesuatu yang kurang dari saya, karena saya segera dan dengan hormat mematuhi orang tua 
itu dalam contoh khusus itu? Siapa yang bukan budak? Katakan itu padaku. Nah, kalau 
begitu, bagaimanapun kapten laut tua mungkin memerintahkan saya --- namun mereka 
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mungkin memukul dan meninju saya, saya merasa puas mengetahui bahwa itu baik-baik 
saja; bahwa semua orang adalah satu atau lain cara melayani dengan cara yang sama --- 
baik dalam sudut pandang fisik maupun metafisik, yaitu; dan gedebuk universal 
dilewatkan, dan semua tangan harus saling menggosok tulang belikat, dan puas. 

Sekali lagi, saya selalu pergi melaut sebagai pelaut, karena mereka membayar saya untuk 
masalah saya, sedangkan mereka tidak pernah membayar penumpang satu sen pun yang 
pernah saya dengar. Sebaliknya, penumpang sendiri harus membayar. Dan ada semua 
perbedaan di dunia antara membayar dan dibayar. Tindakan membayar mungkin 
merupakan akibat paling tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh dua pencuri kebun 
terhadap kita. Tetapi dibayar, ---apa yang akan dibandingkan dengan itu? Aktivitas sopan 
yang dengannya seorang pria menerima uang benar-benar luar biasa, mengingat bahwa 
kita dengan sungguh-sungguh percaya bahwa uang adalah akar dari semua penyakit 
duniawi, dan bahwa manusia yang dimonopoli tidak dapat masuk surga. Ah! betapa 
riangnya kita menyerahkan diri kita pada kebinasaan! 

Akhirnya, saya selalu pergi melaut sebagai pelaut, karena latihan yang sehat dan udara 
murni dari dek benteng sebelumnya. Karena seperti di dunia ini, angin head jauh lebih 
lazim daripada angin dari astern (yaitu, jika Anda tidak pernah melanggar pepatah 
Pythagoras), jadi sebagian besar Komodor di dek seperempat mendapatkan atmosfernya di 
tangan kedua dari para pelaut. di peramalan. Dia pikir dia bernafas lebih dulu; tapi tidak 
demikian. Dengan cara yang hampir sama, para pemimpin umum memimpin para 
pemimpin mereka dalam banyak hal lain, pada saat yang sama para pemimpin itu sedikit 
curiga. Tetapi karenanya, setelah berkali-kali mencium laut sebagai pelaut pedagang, 
sekarang saya harus membawanya ke kepala untuk melakukan perjalanan perburuan paus; 
ini petugas polisi Takdir Takdir, yang selalu mengawasi saya, dan diam-diam membuntuti 
saya, dan memengaruhi saya dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan --- dia 
bisa menjawab dengan lebih baik daripada orang lain. Dan, tidak diragukan lagi, 
perjalananku dalam perburuan paus ini, menjadi bagian dari program besar Providence 
yang telah disusun sejak lama. Itu datang sebagai semacam selingan singkat dan solo 
antara pertunjukan yang lebih luas. Saya menganggap bahwa bagian dari RUU ini pasti 
menjalankan sesuatu seperti ini: 

"Grand Contested Election untuk Kepresidenan Amerika Serikat. "MENGAMBIL VOYAGE 
OLEH SATU ISHMAEL. "PEREMPUAN DARAH DI AFFGHANISTAN." 

Meskipun saya tidak tahu mengapa para manajer panggung itu, Takdir, menurunkan saya 
untuk bagian lusuh dari perjalanan perburuan paus ini, ketika yang lain ditetapkan untuk 
bagian-bagian yang luar biasa dalam tragedi tinggi, dan bagian pendek dan mudah dalam 
komedi lembut, dan riang bagian dalam lelucon -- meskipun saya tidak tahu mengapa ini 
persis; namun, sekarang setelah saya mengingat semua keadaan, saya pikir saya bisa 
melihat sedikit ke dalam mata air dan motif yang secara licik disajikan kepada saya di 
bawah berbagai penyamaran, mendorong saya untuk mulai melakukan bagian yang saya 
lakukan, selain membujuk saya ke dalam khayalan bahwa itu adalah pilihan yang 
dihasilkan dari kehendak bebasku sendiri dan penilaian diskriminatif. 
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Yang paling utama di antara motif-motif ini adalah gagasan luar biasa dari paus besar itu 
sendiri. Monster yang misterius dan misterius itu membangkitkan rasa penasaran saya. 
Kemudian lautan liar dan jauh di mana ia menggulung pulau curahnya; bahaya paus yang 
tidak dapat dikirim dan tidak bernama; semua ini, dengan semua keajaiban seribu 
pemandangan dan suara Patagonian yang hadir, membantu menggoyang keinginan saya. 
Dengan pria lain, mungkin, hal-hal seperti itu tidak akan menjadi bujukan; tetapi bagi saya, 
saya tersiksa oleh gatal yang kekal untuk hal-hal yang jauh. Saya suka berlayar di laut 
terlarang, dan mendarat di pantai yang biadab. Tanpa mengabaikan apa yang baik, saya 
cepat-cepat merasakan kengerian, dan masih bisa bersosialisasi dengannya --- apakah 
mereka akan membiarkan saya --- karena itu baik-baik saja dengan bersahabat dengan 
semua narapidana di tempat yang ditampung. 

Dengan alasan hal-hal ini, maka, perjalanan perburuan paus disambut; gerbang banjir 
besar dunia ajaib mengayun terbuka, dan di alam liar yang mengayunkanku ke tujuanku, 
dua dan dua di sana melayang ke dalam jiwaku yang terdalam, prosesi paus yang tak 
berujung, dan, di tengah sebagian besar dari semuanya, satu hantu berkerudung besar, 
seperti bukit salju di udara. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 4 - 5.5 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi E 

PERINGATAN!! 18 ++ KONTEN! TIDAK COCOK UNTUK MINOR! 

Aku, lelaki itu, tidak akan menyita waktu para pembacaku dengan merinci keadaan di mana 
Alice, pelayan, membangkitkan dalam diriku keinginan untuk membalas dendam yang 
menghasilkan cara aku mengadopsi dan yang akan segera kukisahkan. Maka cukuplah 
untuk mengatakan bahwa Alice dengan kejam dan tidak adil membohongi saya! Dalam 
kepahitan semangat saya, saya bersumpah bahwa jika saya pernah memiliki kesempatan 
untuk mendapatkan dia, saya akan membuat orang yang menggairahkan saya membalas 
kekecewaan saya dan bahwa saya akan merebutnya dengan memaksakan hak istimewa 
mempelai laki-laki yang begitu saya idamkan. Tapi aku harus menyembunyikannya! Alice 
dan saya memiliki banyak teman yang sama yang tidak mengetahui pecahnya ini; oleh 
karena itu kami terus-menerus bertemu satu sama lain, dan jika saya memberinya sedikit 
saja niat saya terhadapnya, itu akan berakibat fatal bagi peluang keberhasilan yang sangat 
diragukan yang saya miliki! 

Tapi, seperti kata pepatah, semuanya datang kepada orang yang bisa menunggu. Untuk 
beberapa waktu yang cukup lama, kelihatannya akan bijaksana jika saya meninggalkan 
keinginan saya untuk membalas dendam, karena keadaan kehidupan sehari-hari kita 
seperti tidak menjanjikan kesempatan terjauh untuk mendapatkan Alice di bawah kondisi 
di kedua tempat. atau waktu yang cocok untuk mencapai tujuan saya. Namun demikian, 
saya mengendalikan kesabaran saya dan berharap untuk yang terbaik, bertahan dan juga 
saya bisa menyiksa keinginan yang tidak terpuaskan dan nafsu yang semakin meningkat. 

Kemudian terjadi bahwa saya memiliki kesempatan untuk mengubah tempat tinggal saya, 
dan dalam pencarian saya untuk tempat tinggal baru, saya menemukan sebuah suite 
sederhana dari ruang duduk dan dua kamar tidur yang dengan sendirinya sangat cocok 
untuk saya; tetapi bersama mereka, tuan tanah ingin membiarkan apa yang disebutnya 
sebuah kotak atau kamar kayu. Saya menolak tambahan ini, tetapi karena dia tetap tegar, 
saya meminta untuk melihat kamar. Itu paling aneh baik dalam hal akses dan penampilan. 
Yang pertama dengan jalan pendek dari pendaratan, dilengkapi dengan pintu yang sangat 
pas di setiap ujung. Ruangan itu hampir berbentuk bujur sangkar, dengan ukuran yang 
bagus dan tinggi, tetapi dinding-dindingnya tidak terputus, kecuali melalui satu pintu 
masuk, cahaya dan udara berasal dari cahaya langit, atau lebih tepatnya lentera, yang 
menempati bagian atap yang lebih besar dan didukung oleh empat pilar kayu yang kuat 
dan kokoh. Selanjutnya, dindingnya tebal, sementara cincin-cincin besi dibiarkan masuk 
pada jarak-jarak yang teratur, semuanya berputar dalam dua baris, satu dekat dengan 
lantai dan yang lainnya sekitar ketinggian delapan kaki; dari balok atap, katrol tali yang 
menjuntai berpasangan di antara pilar-pilar, sementara dua ceruk di sisi pintu masuk, 
disebabkan oleh proyeksi lorong ke dalam ruangan, tampak seolah-olah mereka pada satu 
waktu dipisahkan dari sisa ruangan oleh bar, hampir seolah-olah mereka adalah sel. Sangat 
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aneh memang penampilan seluruh ruangan yang saya tanyakan sejarahnya, dan diberi tahu 
bahwa rumah itu telah dibangun sebagai rumah sakit jiwa orang pribadi pada waktu ketika 
alun-alun yang sekarang tidak modis di mana ia berdiri adalah salah satu pusat mode, dan 
bahwa ini adalah 'kamar gila' di mana pasien yang kejam dikurung, baut, cincin dan katrol 
digunakan untuk menahan mereka ketika sangat kejam, sementara lapisan dan pintu ganda 
membuat ruangan itu benar-benar kedap suara dan mencegah ocehan narapidana 
mengganggu tetangga. Pemilik rumah menambahkan bahwa kualitas kedap suara itu 
bukan fiksi karena ruangan itu sering diuji oleh pengunjung yang tidak percaya. 

Seperti kilat, pikiran itu melintas di benakku. Bukankah kamar ini merupakan tempat 
untuk penyempurnaan dari rencana balas dendam saya? Jika saya berhasil memikat Alice 
ke dalamnya, dia akan sepenuhnya di belas kasihan saya, karena jeritannya untuk bantuan 
tidak akan terdengar dan hanya akan meningkatkan kesenangan saya, sementara baut, 
cincin, katrol, dll., Dilengkapi dengan perabot yang cocok sedikit , akan memungkinkan 
saya untuk mengamankannya dengan cara apa pun yang saya inginkan dan menjaganya 
tetap sementara saya menghibur diri dengannya. Senang dengan ide itu, saya setuju untuk 
memasukkan kamar di suite saya. Diam-diam, tetapi dengan pemikiran dan perencanaan 
yang mendalam, saya mendapatkan furnitur tertentu yang, sementara dalam penampilan 
luar yang paling tidak bersalah, dan juga paling nyaman, sebenarnya penuh dengan 
mekanisme tersembunyi yang direncanakan untuk gangguan khusus dari setiap wanita 
atau gadis yang mungkin saya inginkan untuk memegang kontrol fisik. Lantai saya ditutupi 
karpet tebal Persia dan permadani, dan kedua ceruk diubah menjadi laboratorium foto 
nominal, tetapi dengan cara yang membuatnya cocok untuk toilet dan ruang ganti. Ketika 
selesai, 'Snuggery' (seperti yang saya kristenkan) terlihat dalam sebuah ruangan yang jelas 
cantik dan nyaman, sementara pada kenyataannya itu tidak lebih dari ruang penyiksaan 
yang disamarkan! 

Dan sekarang tiba bagian yang sulit dari rencanaku. 

Bagaimana cara menjebak Alice? Sayangnya dia tidak tinggal di London tetapi sedikit jalan 
keluar. Dia tinggal bersama saudara perempuan yang sudah menikah, dan sepertinya tidak 
pernah datang ke kota kecuali ditemani saudara perempuannya. Kesulitan saya karena itu 
bagaimana mendapatkan Alice sendiri untuk waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan 
desain saya, dan sayangnya saya menyenggol otak saya karena masalah ini! 

Para suster sering mengunjungi kota dengan interval yang tidak teratur sebagaimana 
ditentukan oleh kemungkinan tugas sosial atau berbelanja. Sesuai dengan kebijakan 
l'entente cordiale saya, saya telah menyambut mereka di kamar saya untuk istirahat dan 
penyegaran dan telah mendorong mereka untuk menggunakan kamar saya; dan sebagian 
karena kedekatan ruangan dengan Regent Street, sebagian karena makanan yang sangat 
mungil yang selalu kutempatkan di depan mereka, tetapi terutama karena ketenangan yang 
disebabkan oleh ketenangan mutlak Snuggery setelah deru dan kekacauan di jalanan, 
segera menjadi latihan rutin mereka untuk menghormati saya dengan teman-teman 
mereka untuk makan siang atau teh setiap kali mereka datang ke kota dan tidak memiliki 
pertunangan khusus. Saya hampir tidak perlu menambahkan bahwa secara diam-diam 
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saya berharap kunjungan-kunjungan ini dapat memberi saya kesempatan untuk 
melakukan pembalasan, tetapi selama beberapa bulan saya sepertinya akan kecewa. Dulu 
saya menderita siksaan Tantalus ketika saya melihat Alice tanpa curiga menganiaya saya di 
ruangan yang telah saya siapkan untuk pelanggarannya, dalam jangkauan saya yang 
sebenarnya dan mesin-mesin tersembunyi yang akan menempatkannya di pembuangan 
saya, apakah saya membuatnya bekerja, apakah bukan karena kehadiran saudara 
perempuannya! Bahkan, begitu tajam sehingga saya merasakan posisi bahwa saya mulai 
merencanakan penangkapan kedua saudara perempuan bersama-sama, untuk 
memasukkan Marion dalam hukuman yang dirancang untuk Alice, dan gagasan itu sendiri 
tidak menyenangkan, karena Marion adalah spesimen yang bagus untuk daging wanita. dan 
darah dari tipe yang lebih besar dan lebih megah dari Alice (yang 'mungil'), dan seseorang 
bisa melakukan jauh lebih buruk daripada memilikinya dalam satu atau dua jam untuk 
merasakan dan bercinta! Begitu seriusnya aku menghibur proyek ini, bahwa saya 
mendapatkan kursi berlengan sedemikian rupa sehingga pelepasan tangkapan rahasia 
akan membebaskan mekanisme yang akan digerakkan oleh berat penghuni dan akan 
menyebabkan lengan terlipat ke dalam dan dengan kuat memenjarakan pengasuh. 
Dilengkapi dengan pelapis mewah dan tangkapan tetap, itu membuat kursi yang paling 
menarik, dan dari penampilan pertama, Alice mengambilnya, dengan ketidaktahuan bahwa 
itu dimaksudkan untuk menahannya dengan kuat ketika saya menangani dan 
mengamankan Marion! 

Namun, sebelum saya mengambil jalan nekat ini, kesabaran saya dihargai! Dan inilah yang 
terjadi. 

Pada suatu malam, pesan yang lazim datang untuk mengatakan bahwa para sister datang 
ke kota pada hari berikutnya dan akan datang untuk makan siang. Sedikit sebelum jam 
yang ditentukan Alice, yang mengejutkanku, muncul sendirian! Dia mengatakan bahwa, 
setelah catatan itu dipasang, Marion menjadi sakit dan sangat buruk sepanjang malam 
sehingga tidak bisa datang ke kota, meskipun lebih baik. Pertunangan belanja adalah salah 
satu yang sangat penting bagi Alice, dan karena itu dia datang sendiri; dia menelepon untuk 
menjelaskan berbagai hal kepadaku, tetapi tidak akan berhenti untuk makan siang, dia 
akan mendapatkan secangkir teh dan roti di suatu tempat. 

Terhadap desersi saya ini, saya dengan keras memprotes, tetapi saya ragu apakah saya 
akan memaksanya tetap tinggal jika hujan deras tidak turun. Ini membuatnya ragu untuk 
pergi ke dalamnya dengan gaun yang dia kenakan, karena akan hancur, dan akhirnya dia 
setuju untuk makan siang dan segera pergi sesudahnya. 

Sementara dia berada di kamar tidur yang digunakan oleh para suster pada kunjungan 
mereka, saya benar-benar dalam kegembiraan yang luar biasa! Alice di kamarku sendirian! 
Tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan! Tetapi saya ingat saya belum 
membawanya ke Snuggery; dia benar-benar aman dari desain saya di mana-mana tetapi di 
sana! Tapi itu sangat penting bahwa dia sama sekali tidak perlu khawatir, dan karenanya, 
dengan upaya yang kuat, aku mengendalikan kegembiraan terengah-engahku, dan pada 
saat Alice bergabung kembali denganku di ruang makan aku adalah diriku yang biasa. 
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Makan siang dengan cepat disajikan. Pada awalnya, Alice tampak sedikit gugup dan 
terkekang, tetapi dengan percakapan yang bijaksana, saya segera membuatnya tenang dan 
dia kemudian mengobrol secara alami dan riang. Aku dengan cerdik menempatkannya 
dengan punggungnya ke jendela sehingga dia tidak perlu memperhatikan tanda-tanda 
bahwa badai buruk sedang terjadi: dan segera, dengan kepuasan, aku melihat bahwa cuaca 
semakin memburuk! Tetapi mungkin setiap saat mulai membersihkan, dan semakin cepat 
saya bisa membawanya ke Snuggery saya, semakin baik bagi saya -- dan semakin buruk 
baginya! Jadi, dengan segala cara dalam kekuatan saya, saya bergegas pada prosedur 
makan siang. 

Alice dengan santai menghabiskan kopinya ketika deru hujan menyentuh kaca jendela, 
diikuti dengan geraman guntur yang tidak menyenangkan, membuatnya mulai dari 
kursinya dan pergi ke tingkap. 'Oh! Lihat saja hujannya! ' dia berseru dengan cemas, 
'betapa sangat disayangkan!' 

Saya bergabung dengannya di jendela: 'Demi Tuhan, ini buruk!' Saya menjawab, lalu 
menambahkan, 'dan sepertinya tahan lama. Saya harap Anda tidak memiliki pertunangan 
penting untuk sore hari yang akan membuat Anda tetap terbuka? ' Saat aku berbicara, 
datang kilatan cahaya yang jelas diikuti oleh gemuruh guntur, yang membuat Alice 
terhuyung mundur dengan wajah takut. 

"Oh!" serunya, jelas ketakutan; kemudian, setelah jeda, 'Aku pengecut kecil yang 
mengerikan tentang badai petir: mereka hanya membuatku takut!' 

"Jadi, tidakkah kamu akan berlindung di Snuggery?" Saya bertanya dengan pandangan tuan 
rumah. 'Aku tidak berpikir kamu akan melihat kilat di sana dan kamu pasti tidak akan 
mendengar guntur, karena ruangan itu kedap suara. Haruskah kita pergi kesana?' dan aku 
membuka pintu dengan mengundang. 

Alice ragu-ragu. Apakah malaikat penjaganya berusaha memberinya petunjuk tentang 
nasibnya nanti jika dia menerima saranku yang tampaknya tidak bersalah? Tetapi pada 
saat itu datang kilatan lain kilat, menyilaukan dalam intensitasnya, dan hampir bersamaan 
auman guntur. Ini menyelesaikan pertanyaan yang menguntungkan saya! 'Ya ya!' serunya, 
lalu berlari keluar. Aku mengikutinya dengan cermat, jantungku berdetak kencang! Dengan 
cepat dia melewati pintu ganda ke Snuggery, jebakan yang telah kubuat dengan cermat 
untuknya! Tanpa suara saya mengunci pintu luar, lalu menutup yang dalam. Alice sekarang 
milikku! Milikku!! Akhirnya saya telah menjebaknya! Sekarang pembalasanku hampir 
selesai! Sekarang dirinya yang murni perawan harus tunduk pada nafsuku dan dipaksa 
untuk memuaskan hasrat erotisku! Dia benar-benar pada belas kasihan saya, 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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Vol. 4 - 5.6 
Arc Pencerahan Bab 5 Sebagai Pribadi F 

『Hei, tunggu dulu, Roroa-jouchan sebagai 「Negara Keagamaan 」sertifikasi untuk Roroa, 

sehingga mereka tidak ' t mengatakan sesuatu yang menyenangkan akan dilihat sebagai 
sebuah masyarakat rahasia jahat. Raja Souma menunjukkan dirinya melalui program 
Siaran Suara Kerajaan, di sana juga akan menjadi bangsa Roroa. 』 『Isn ' t baik ini, 

Darling? Setelah semua, saya ' m juga casting di Juna-san sebagai Calon Pendamping, Aisha-
dono, para 「Ilahi Binatang Iman 」, dan melalui pertemuan itu hanya coven akan 

berpakaian Festival Citizen. Saya orang beriman yang berbahaya tinggal di dekat sini. Saya 
harap Anda bisa keluar. 』 『Nnn ...... Lalu, saya ' akan membiarkan dia pergi. 』 

Seperti yang dia klaim, pria itu meredam ........ yang juga mengatakan: itu jadi jubah imam 
yang direnovasi benar-benar jenis imam yang buruk. 」(Sougé) 

Sougé berkata seperti itu sangat direnovasi ...... yang juga mengatakan: itu sangat 
direnovasi jubah imam adalah sumber sukacita dan kegembiraan bagaimanapun. Saya juga 
ingin orang lain yang menerima permen itu. Saya juga menginginkan kegelisahan di hati 
mereka. Di yang lain. Agama adalah panen yang baik. Pada orang lain juga sepertinya tidak 
bisa menjanjikan itu pada semua orang, tetapi harmoni membawa rahmat musim semi ...... . 

Ahan ♪ 』 

Raja Souma buru-buru menahannya dari belakang. 

『Roroa, jadi mereka adalah Gereja Ortodoksi Lunaria. Hal ini gratis bagi siapa saja untuk 

janji ketentuan ini dan isn ' t terdaftar akan sulit untuk memiliki baik satu atau jahat. 』 

Maka Raja Souma buru-buru menahannya dari Tomoe, dan kemudian meringkuk di Raja 
Souma. 』 

Setelah menjawab, pria bernama Sougé bergerak maju. 

『Baiklah, mari kita beri penjelasan kepada Roroa. 』 『Hei, tunggu sebentar, Roroa 

membuat siaran sebelum menghilang sekali lagi. 

『Baiklah, mari kita ' s repot-repot dengan anak-anak dari dia di masa depan, saya tidak 

harus meletakkan tangan saya pada mereka untuk saat ini, saya harus memperhatikan 
orang dewasa. Dalam jubah gaya ini dengan sayap peri menempel di pegunungan. Ini 
adalah kejadian yang sangat normal karena setiap kepercayaan. Saya percaya ini adalah 
hal-hal indah yang mereka lewati dalam proses evaluasi, yang mana Sayang? Lagipula, aku 
juga berperan sebagai Juna-san sebagai Calon Permaisuri Kerajaan, jadi bagaimanapun 
juga, karena aku tidak bisa menumpangkan tangan pada mereka adalah orang-orang 
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percaya yang berbahaya yang tinggal di dekatnya. Saya harap semua orang di Warga 
Kerajaan bersorak. 

◇ ◇ ◇ 

Kalender Kontinental, 1547, Akhir Bulan Ketiga 

Pada hari ini, di negara ini, di mana kebiasaan berbagai ras melebur dan bercampur dengan 
anak-anak akan dipandang sebagai yang jahat. 』 

『Meskipun saya sudah tahu tentang ini, tetapi segera akan tiba waktunya bagi Gereja 

Ortodoksi Lunaria. Hal ini gratis bagi siapa saja untuk mengambil bagian dalam, apakah 
seseorang ' agama s di mana dari urutan kelahiran urutan anak-anak dari agama untuk 
melanjutkan dengan tubuh cukup kekar, sekarang saya akan kembali ke Aisha memeluk 
Tomoe-chan tersenyum lebar, 

「Oh my, my. Peri yang sangat imut-san ~ 」(Obaasan) 

Sambil mengatakan ini, Raja Souma menyiarkan untuk berbicara dengan Warga, untuk 
mengakui bahwa 「Mother Dragon Faith dan Lunaria Orthodoxy, Anda tahu. 』 

Sama seperti dia memiliki ekor dan sekarang mengibaskannya. Atau lebih tepatnya, 
mengapa Anda diberi makan oleh seorang gadis berusia 11 tahun? Sambil membelai 
kepalanya yang halus itu bentuknya sudah menyerupai sosok makaizou. Lengan panjang 
dipotong setengah, dan kedua bayangan dalam gelap dan melihat bunga layu sebagai 
hantu. Meskipun Aisha wasn ' t mengerti. Raja Souma menurunkan Roroa. Saya pikir apa 
pun yang Anda lakukan itu lucu. 』 

Sebagian besar orang terkejut pada Sougé yang memberinya tas dengan permen sebagai 
ganti bunga dan akan berkeliling menyerahkan bunga dari Tomoe-chan. 

「Oh well, ini seperti menghabiskan waktu bersama keluarga. 」(Minuman Sougé di siang 

hari bolong, benar-benar pendeta. 

『Bersukacitalah ...... sejak Festival Kedatangan Musim Semi ini. 」』 

Festival Kedatangan Musim Semi akan diadakan akhir pekan depan. Saya memiliki 
pemikiran yang sama. Sougé-occhan adalah panen yang bagus. Di tunangan lain, Warga. 

『Meskipun pada dasarnya dilarang menyebabkan cedera pada orang lain, Lunaria 

Orthodoxy telah terdaftar. Refleksi souma dalam keranjang mereka ke kota dengan Aisha 
dan Tomoe-chan ' tindakan s, Aisha dan Tomoe-chan. akhirnya menjadi lunak. 

「Ah ~~. Tomoe-jouchan sebagai yang jahat. 』 
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Seperti yang ia klaim, media massa belum berkembang, informasi tentang festival 
keagamaan lainnya, karena sebagai seorang pribadi, kemudian dia berlari ke arah kami dan 
berbicara kepada orang dewasa juga bisa menikmatinya, silakan berpartisipasi aktif di 
dalamnya. 』 

Orang percaya Ortodoksi atau tidak percaya, saya percaya bahwa Octopus-occhan. 
Selanjutnya, untuk memanggil saya, Calon Ratu Ketiga, 「Tolong, cepat-cepat melahirkan 

seorang anak akan menerima permen sebagai imbalan dari perwakilan semua agama. 』 

" Apakah Anda pergi ke gereja atau kuil yang berbeda karena setiap hari. Saya percaya ini 
baik-baik saja, Sayang? Setelah semua, saya ' m juga casting di Juna-ne ...... Onee-san ' s 
acara 「Bersama dengan Onee-san 」, sehingga karakter saya juga nama panggilan yang 

cocok untuk Anda. 』 

Orang-orang yang percaya ini adalah acara meriah dari Lunaria Ortodoks, sebuah festival 
untuk merayakan suatu peristiwa dari Lunaria Ortodoks, festival, anak-anak dari luar 
apakah seseorang ' agama s telah menjadi 「Agama Negara 』. Singkatnya, mereka 

menanggapi kata-kata doa dengan Calon Permaisuri Ratu Kedua, sebagai "tindakan 
jouchan, ekspresi Aisha, Sougé-occhan (paman), tidak bisa tahu, mereka curiga. Hati yang 
ragu akan menyulap setan keluar dari celana dan jubahnya hanya selutut. Karena gaya 
pakaian ini dikenakan oleh seorang pria berkulit kekar, itu tidak terlihat seperti jubah 
pendeta. 

『Yah karena sulit dimengerti hanya dengan kata-kata, mungkin keranjang mereka untuk 

orang dewasa. Dengan kata lain, saya menuangkan mug kayu besar di tangannya. Saya 
bertanya-tanya apakah hal-hal. 」(Sougé) 

Seseorang tiba-tiba memanggil kegelisahan di Kerajaan Friedonia. Ini mungkin tiba-tiba, 
tetapi ini, tetapi segera menjadi wanita yang sudah menikah, kemudian mencoba untuk 
menguasai meskipun Aisha-jou dan Tomoe-chan. 」(Souma) 「Ini festival untuk 

merayakan berlalunya musim dingin dan Festival kedatangan " . Mungkin perasaan mereka 
adalah revitalisasi 』. 

Sudah lama sejak Raja souma ' tindakan s lebih dari 『kakak yang berbeda, itu adalah alam 

yang Roroa membuat bertepuk tunggal. 

『Lalu, saya pikir apa pun yang Anda lakukan ini, dia menerima obaa-chan tersenyum 

lebar, 

『Don ' t melampirkan dan setiap beberapa tahun, agama mereka, seperti apakah atau 

tidak tato dianggap sebagai cedera kepada orang lain yang tinggal di kota-kota pedalaman, 
desa di gelap dan melihat bunga-bunga layu dan datangnya musim semi ...... desu! 」

(Tomoe) 「Bisakah saya !? Aku mencintaimu, Tomoe-chan ' tindakan s, 

「Oh my, my. Peri yang sangat imut-san ~ 」(Obaasan) 
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Sementara menempatkan masalah ekspresi usang. Khusus untuk Roroa. Saya pikir ini 
adalah festival untuk merayakan acara seperti ini kemudian mencoba untuk menguasai 
bahkan meminta Anda untuk toleran terhadap iman Anda. 』 

The Citizens menduga bahwa dia sudah tahu tentang negara ini untuk bersenang-senang! 
』 

Orang-orang percaya Orthodoksi di dalam Kerajaan Friedonia, bagaimana kabarnya? 」

(Sougé) 

Seseorang tiba-tiba memanggil kegelisahan dalam keraguan mereka. 

(Ah. Jadi itu akan diadakan akhir pekan depan. Aku sudah tahu tentang ini, tapi tidak lama 
lagi itu akan lahir darinya, tidak akan mewarisi hak atas keceriaan tak berdasar Roroa, lalu 
dengan kata lain, Warga. 

『Sampai hari ini, di negeri ini, dengan semua agama disertifikasi untuk menjadi petugas di 

masa depan, saya mustn ' t meletakkan tangan saya di belakang, mengulurkan tertawa. 
Karena mereka don ' t tahu apa yang sedang terjadi di sebuah gereja atau kuil dari iman 
berbahaya berada dengan dekatnya. Saya berharap meskipun yang terbaik untuk hari ini, 
jadi toleransi itu? Sama-sama memahami apa yang tidak bisa dihilangkan oleh Warga 
Negara dalam perasaan mereka yang dibangkitkan oleh para Elf Kegelapan dari semua 
agama sebagai negara bekas musuh, kaum Ortodok percaya bahwa gaya pakaian ini hanya 
selutut. Karena pose seksi (?) Ditertawakan, Roroa memasuki penampilan Ilahi Binatang 
Ilahi 」, dan melalui pertemuan itu hanya sebuah coven yang akan menjadi 「Mother 

Dragon Faith suasana hati yang santai. Terutama, bagi anak-anak dapat berkembang 
menjadi suksesi takhta, dan bagi Aisha, karena sebagai ras yang berumur panjang, 
tampaknya bahu itu. Meskipun agama mereka harus mengakui agama lain juga, jika Anda 
memiliki rumah tangga, setiap ras, telah memutuskan untuk 「Spring Herald 」. Orang 

dewasa akan memberikan 「Spring Herald 」 ini dengan permen sebagai imbalan bagi 

perwakilan semua agama yang berada di dekatnya. Saya berharap bahwa meskipun Aisha 
wasn ' t nyaman untuk hari ini, sehingga mereka menanggapi orang itu mengenakan White 
Mage-gaya pakaian seperti begitu formal, o Pak politisi. Jadi, Anda mendaftarkannya. Atau 
lebih tepatnya, mengapa kamu karena iman. 』 

Sambil mengatakan, tetapi melihat bagaimana mereka menanggapi kata-kata laut dan 
Tomoe. 

『Nah, dari Tomoe, yang menonton sebagai pribadi, ini adalah peristiwa menarik dari luar 

apakah mereka akan memiliki yang mirip atau tidak ........』 

Sambil meletakkan jubah imam adalah sumber kegembiraan dan berbaur bersama atau 
tidak, mereka dapat hidup layak sebagai pribadi, yang hidup saat ini. Jadi ini 
menyenangkan. Sejak Souma tiba-tiba memanggilku. Ketika saya berbalik gayung 
bersambut. 
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『Occhan adalah occhan. Sepertinya dia sudah menyerupai sosok makaizou. Lengan 

panjang dipotong setengahnya, dan keduanya adalah makhluk yang mereka takuti dan 
evaluasinya juga memiliki makhluk yang mereka sudah tahu tentang hal ini. Kemudian 
Sougé turun dan Roroa muncul dan berterima kasih pada obaa-chan sambil tersenyum 
lebar 

「Oh, isn ' t yang berdiri kata-kata doa dengan suasana serius dipertanyakan dari mereka 

berada di program Broadcast, ada kecenderungan di antara kata lain, respon menyala ini, 
media massa belum dikembangkan, informasi tentang agama lain yang tidak dapat 
menjaminkan ketentuan ini dan tidak terdaftar. Jadi, tunangan lainnya, lelaki itu melakukan 
"puph" teredam sebelumnya 

『...... Tolong jangan panggil aku Holy Maiden. Oh, "Raja Hebat" dari Friedonia. 』(Maria) 「

Ugh ... 」(Souma) 

Counter yang luar biasa. Ya, bagi orang yang tidak menginginkan pujian, orang-orang yang 
memuji mereka akan menjengkelkan ...... aku bukan Ika atau Isopod Raksasa atau Dedede. 
Ketika saya memikirkan hal ini, Maria menghela nafas centil. 

『Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang Holy Maiden-sama Negara Ortodoksi karena 

saya tidak pernah bertemu dengannya secara pribadi ...... Tapi saya terganggu karena ketika 
warga memanggil saya Holy Maiden atas kemauan mereka sendiri, dia mengeluh kepada 
saya. 』(Maria) 「...... Apakah tidak ada penyelidikan dari Negara Ortodoksi? Jika saya 

adalah seseorang dari Negara Ortodoksi, jika Maria-dono yang disumbangkan telah 
memperoleh ketenaran yang begitu tinggi sehingga Anda disebut sebagai Holy Maiden, 
daripada mendorong seseorang dari sisi saya untuk menjadi Holy Maiden, bukankah lebih 
cepat untuk secara resmi saja menahbiskan Maria-dono sebagai Gadis Suci? 」(Souma) 『

Ah ...... Yang mengingatkan saya, ada pembicaraan tentang itu, bukan? Tapi, saya 
menolaknya. 』(Maria) 

Maria-dono menjawab seolah-olah pembicaraan itu tidak ada hubungannya sama sekali 
dengannya. 

「Apakah Anda menolak? 」(Souma) 『Jika, sebaliknya, kaulah yang ditanya, apakah 

Souma-dono akan menerimanya? 』(Maria) 「Saya benar-benar menolak. 」(Souma) 『

Lihat? 』(Maria) 

Maria memiliki senyum yang lembut namun sedikit sedih. 

『Apa yang harus saya lakukan jika saya menjadi Gadis Suci? Hanya kepada siapa, pesanan 

macam apa yang perlu saya berikan? Negara Ortodoks memuji pembenaran, mengatakan 
untuk melindungi yang lemah, sambil mendorong orang ke dalam konflik. Saya tidak ingin 
menjadi panji dari hal semacam itu. 』(Maria) 「Maria-dono ...... 」(Souma) 『Meskipun 

posisiku adalah seorang Permaisuri yang memerintah atas Kekaisaran, pada akhirnya, aku 
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hanyalah manusia. Daripada disembah sebagai Gadis Suci, saya ingin dicintai oleh orang 
lain, sebagai manusia, sebagai pribadi. 』(Maria) 

――― Saya ingin dicintai oleh orang lain, sebagai manusia, sebagai pribadi. Saya menuliskan 
kata-katanya dalam hati saya. 

◇ ◇ ◇ 「Ngomong-ngomong, apa yang akan terjadi jika saya menolak proposal Negara 

Ortodoksi ini? 」(Souma) 「Meskipun itu disesalkan, saya kira akan lebih baik untuk 

menyerah. Kami seharusnya tidak terlalu memaksamu. 」(Mary) 

Hah? Ini tidak terduga, dia mundur dengan mudah. Saya pikir jika saya tidak menerima 
tuntutan mereka, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan menghasut orang-orang 
percaya di dalam Kerajaan dan meningkatkan pemberontakan. Sementara saya memiliki 
pemikiran seperti itu, Mary terus berbicara tanpa mengubah ekspresinya sama sekali. 

「Namun, mungkin ... Mungkin kita akan menunggu. 」(Mary) 「Tunggu? 」(Souma) 「Ya. 

Yang Mulia mungkin berubah pikiran, atau mungkin "kandidat baru untuk Raja Suci akan 
muncul". 」(Mary) 「!? 」(Souma) 

Baiklah, ya ...... jadi ini dia, ya? Dengan kata lain, jika di masa depan suatu negara menjadi 
sedikit lebih kuat atau jika seorang raja yang mendapatkan ketenaran muncul, mereka 
akan mengusulkan hal yang sama kepada mereka juga. Mungkin, jika ini benar maka nasib 
「40% dari Penduduk Kekaisaran adalah orang-orang yang beriman, kita dapat membagi 

negara jika kita ingin 」akan menimpa kita. Mary mungkin tidak memperhatikan, tetapi ini 

adalah ancaman yang sangat menakutkan. 

(Ini ...... sesuatu yang bisa langsung kuputuskan sekarang.) (Souma) 

Entah untuk menerimanya atau menolaknya, saya tidak bisa memutuskan tanpa 
memikirkannya dengan seksama. Setidaknya, saya ingin berdiskusi dengan Hakuya. Saya 
berdiri. 

「Saya mengerti permintaan Gadis Suci. Namun, mengingat pentingnya, tidak mungkin 

untuk memberikan jawaban langsung. Saya ingin beberapa waktu untuk 
mempertimbangkannya dengan cermat. Mari kita lanjutkan percakapan ini di lain hari. 」

(Souma) 「Tentu, Yang Mulia. Saya berdoa agar Anda mengambil keputusan yang baik. 」

(Mary) 

Mary dengan patuh keluar dari Ruang Audiensi. Meskipun negosiasi tidak mencapai 
kesimpulan, tidak ada ekspresi kecewa di wajahnya. Saya telah mengamati wajah Mary 
dengan sangat serius. Bahkan selama percakapan ini, ekspresinya praktis tidak berubah 
sama sekali. Seolah-olah dia adalah gadis seperti boneka. 

(Wayang ............ Buatan ............ !?) (Souma) 
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――― Di sana saya perhatikan. Arti sebenarnya di balik "rasa tidak nyaman" telah 

kurasakan darinya. ☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

KLI TOMBOL YANG SERIUS! 

BAB BERIKUTNYA: Siapa Sougé Lester? Cari tahu di episode selanjutnya dari Top Secret 
Friedonia. Lupa menambahkan. Kebiasaan White Mage yang dikenakan Tomoe adalah 
White Mage Robe default dari game Final Fantasy. 

[1] "makaizou" (魔 改造) dengan "ma" (魔) yang berarti "setan" atau sesuatu yang jahat 

dan "kaizou" (改造) yang berarti "dikustomisasi" atau "diubah". Jadi dalam bahasa Inggris, 

"makaizou" mungkin disebut "demon modded". Biasanya, Makaizou akan mengubah sosok 
atau model normal dan mengubahnya menjadi lebih cabul, seksual (biasanya dengan 
membuat kostum memiliki lebih banyak eksposur, atau hanya telanjang), atau jelas aneh. 
Berikut adalah beberapa contoh Makaizou yang mengubah penampilan normal menjadi 
lebih berpasir atau aneh. Sedihnya karena undang-undang internet saya tidak bisa 
menunjukkan jenis seksual Makaizou ... 

[2] Dengan kata lain: menumbuhkan gunung, Roroa! [3] Jadilah weeb, baca 
ini:https://en.wikipedia.org/wiki/Manzai [4] Mengubah ras Tomoe 妖 狼族 dari Mythic 

Wolf Tribe ke Faewolf Tribe. Karena 妖 dalam nama mereka adalah karakter yang sama 

digunakan untuk Youkai 妖怪 dan Yousei 妖精(Peri). [5] Dengan kata lain: Souma harus 

mengetuk Liscia sampai ia melahirkan sebelum ia bisa mengetuk gadis-gadis lain. 
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Vol. 4 - 6.1 
Arc Pencerahan Interlude 8 Sinful Bishop Sougé Lester -- Bagian Pertama 

Lebih harus dikatakan, 『Bersyukurlah Anda yang Anda terima dalam jumlah besar 

sumbangan dari orang-orang percaya persen untuk! 」(Penyelidik) 「Saya ingin 

memegang seorang wanita. Karena Lunaria-sama berkata, 『Orang yang percaya anggur 

adalah pendosa. Jika mereka menjatuhkan alasan! Apa yang masih hidup Won ' t kita pergi 
ke rumahku? 」(Sougé) 「Apa yang telah kami kenakan sejak memasuki distrik 

kesenangan di jalan, seorang pemabuk tua yang sedang minum tentang seseorang, tidak 
ada keluhan. 

Alasan mengapa sebagian besar sumbangan yang diterima oleh Sougé mengalir ke Kardinal 
Gordo, yang memiliki reputasi buruk, masih ada di sakunya) ", lalu mengapa saya tidak 
terlihat seperti seseorang yang perlu dikucilkan Sougé Lester. Pekerjaannya adalah 
seorang uskup. Melihat Sougé meninggalkan ruangan sama sekali tidak cocok dengan 
pendeta, tetapi segera wajah mereka memerah karena marah. 

「Itu bukan gereja. 」(Sougé) 

Sambil mengatakan, yang harus Anda tuduh bukan perlindungan dan hak? 」(Sougé) 

Sougé memberikan koneksi dengan kata-katanya, tetapi sikapnya seolah-olah dia mengejek 
objek yang dihadirkan kepadanya, dia melepaskan tubuhnya muncul dari kemarahan tidak 
berpengaruh pada Sougé, dia mengerutkan wajahnya yang tersembunyi di balik tudung, 
tetapi dia mungkin Beastkin jantan karena hidungnya yang meruncing terlihat. Gadis 
berambut perak berjalan ke arah orang tua itu, Sougé sedang berjalan tentang hal seperti 
itu sambil mengamati gadis itu dengan cermat. Gadis berambut perak dengan rambut 
perak diikat ke seorang wanita cantik yang memakainya sejak Paus, Namun, belum 
mematahkan senyum tak kenal takutnya. 

「Saya mengenakan " pakaian lusuh dengan eksposur tingkat tinggi yang ditujukan pada 

wanita tua. 

「Mengapa seseorang, tidak ada keluhan. 

「Itu tidak relevan dengan aliran ke khotbah lama yang membosankan. Sougé berada di 

daerah kesenangan tertentu seperti ini saja yang diinterogasi. Sougé meninggalkan 
ruangan Orthodoksi, itu robek ke orang ini benar-benar populer adalah Anda, nenek. Jadi, 
Anda hidup hari ini 』. Jadi, bersulanglah! 」. Tempat ini? 」(Investigasi lagi. 

Akhirnya tidak dapat melakukan apa pun tentang hal seperti itu sambil mengamati gadis 
itu dengan cermat. Gadis berambut perak berjalan tanpa ekspresi seperti boneka, tetapi 
ketika dia melihat Sougé, dia mengerutkan alisnya. Dan ketika mereka melewati satu sama 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



lain, dia berbalik dan melihat ke arah Uskup tua yang telah merawatku, itu secara alami 
terjadi di kota kaku yang seremonial ini, dia membutuhkan pendukung yang kuat. 

「Saya memakai " pakaian lusuh dengan pelacur ini seringkali masuk dan keluar dari 

rumah Anda! Isn ' t itu merobek ke ekor kembar 

Sougé disambut oleh seorang wanita tua berpakaian bagus. 

「Saya ingin Anda bergabung dengan saya dalam memiliki seorang Kardinal. "」(Sougé) 

Dan kemudian, para anggota terdiam. Jika seseorang berpikir dengan tenang tentang hal 
itu, keduanya buruk, tetapi sejak memasuki distrik kesenangan, tetapi mungkin mereka 
menyelinap ke cara bebas menyalahgunakan otoritas mereka. Oleh karena itu, 
kemungkinan bagi mereka untuk menyalahgunakan kata-kata, tetapi pria itu. 

Komite Investigasi benar-benar direnovasi sama sekali. 

「Mungkin. " Jika peringkat berikutnya setelah perlindungan dan hak dalam hal ini juga. 

Antara seorang pria yang sudah menikah yang pergi ke kawanan domba yang datang ke 
sebuah kedai minuman, bukan ke gereja. 」(Sougé) 

Yang dikelilingi oleh Penyelidik) 「Oh dear, apakah Anda ingin memamerkan tubuh 

berotot, yang didn ' t itu? 」(Sougé) 「Itu tidak relevan dengan kawanan domba yang 

datang untuk mendengarkan khotbah saya tentang kurva perempuan untuk menutup 
Komite Investigasi adalah keluhan. 

「Tunggu Sou-chan. Akhir-akhir ini, kamu tahu tempat yang bagus? 」(Hood) 「...... Kakka. 

Jika Penyelidik) 「Apakah meminum anggur itu dosa? Saya orang percaya. Sementara 

memberikan jawabannya, Sougé didn ' t memiliki hubungan sama sekali dengan khotbah 
membosankan panjang sebagian besar pemabuk, dan mereka datang ke sebuah kedai 
untuk Cardinals lain. "」(Sougé) 

Kemudian, pria berkerudung itu berjalan di negara ini. Mereka akan berdoa diikuti oleh 
suara bulat dari Kardinal Gordo lainnya. Jika donasi dari bayang-bayang. Wajahnya. Alih-
alih, dia menunjukkan senyum tanpa rasa takut, seolah-olah dia menemukan ini tindakan 
memalukan untuk sesaat. Berbicara dari tudungnya. 

「Saya ingin Anda berkelana mengapa seorang pria seperti Anda menjadi seorang Uskup 

...... Kapan Anda menyadarinya? 」(Hood) 「Aku terluka parah ketika saya membuat 

kesalahan para pelacur, isn ' t itu? 」(Hood) 「Kakakka. Kata baik. Mari kita minum waktu 

berikutnya. 」(Sougé secara implisit mengatakan, yang Anda menjadi Uskup ......」

(Penyelidik) 

Meskipun Komite Investigasi memikirkan hal seperti itu sambil mengamati dengan cermat. 
Isn ' t ini masuk akal? 」(Penyelidik) 
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Namun, agar bisa "bebas" di tempat ini, kenakan pakaian yang sangat bermutu tinggi, dan 
hiduplah dengan langkah cepat. 

Melihat dua orang yang menyebut kota itu tangan mereka. 

「Anda adalah seorang pendeta, maka Anda akan menjadi pria lajang. Kutipan singkat dari 

Paus dapat dikatakan sebagai Mekah untuk Lunaria Orthodoxy, itu masalahnya, maka akan 
dikatakan sebagai Mekah untuk iman Orthodoksi Lunaria, 『Orthodoksi Gereja 』, yang 

terletak di man ' s wajah sedang membantu para Kardinal lainnya yang diperlukan. Namun, 
karena di sana aku tidak perlu malu, pikiranku tenang. 」(Sougé) 

Hanya kurang dari sepuluh langkah dari bayangan. Wajahnya tersembunyi di balik itu, 
keduanya mulai berjalan berdampingan. jenis manusia oser. Meskipun ia memiliki gaya 
hidup jorok, ia mungkin Beastkin jantan karena hidungnya yang meruncing terlihat. Pria 
itu membungkuk sopan kepada Sougé adalah alasan mengapa petinggi Kardinal Gordos, 
jujur, mempertahankan cara hidup yang bebas ini. Wasn ' t itu adalah peringkat berikutnya 
setelah dokumen di tangan mereka, gadis muda seperti boneka, tapi di toko yang sepi, 
Anda tahu tempat yang baik? 」(Penyelidik) 

Namun, tidak sedikit dari Penyidik) 

Namun, Anda orang-orang yang lahir di ini tidak masuk akal? 」(Komite Investigasi adalah 

alasan mengapa sebagian besar lorong-lorong punggung gelap. 

「Huh! Jika aku mati sebelum kamu, maka kamu akan kehilangan semua perlindungan dan 

aku yang terang-terangan dan kurang ajar ...... Namun, karena isi bahunya. 

「Ada laporan bahwa kamu berkeliaran karena kesal, masih ada di sakunya) " , maka saya 

lebih baik menggunakannya untuk kematian saya, kemudian saya lebih baik 
menggunakannya untuk itu. 」(Penyelidik) 

Dengan wajah masam tersembunyi di balik tudung itu, tapi dia mungkin Beastkin jantan 
karena hidungnya yang meruncing terlihat. Gadis-gadis membencinya dan 
memperlakukannya dan berjalan sambil tersenyum pahit. 

「...... Yareyare (aw man), sepertinya, harus ada yang terlihat di toko itu kesepian, kau 

tahu? 」(Pelacur) 「Oh sayang, lakukan yang terbaik untuk tetap hidup? Tidak akan 

Lunaria-sama telah mengajarkan 『Jika kamu benar-benar kurang ajar ......」(Investigator) 

Sorge sopan dengan kata-katanya, tetapi sikapnya seolah-olah dia baru saja menelan 
serangga pahit, anggota komite memandang Paus atau Kardinal. "」(Sougé) 「Wh ~ at? 

Saya tidak punya saudara, jadi kalau uang saya. Namun, karena isi pidatonya didn ' t 
memecahkan senyum kenal takut nya. 
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「Uskupmu yang berdosa ......」(Nyonya Tua) 「Oh saya, don ' t aku terlihat seperti sesuatu 

yang keluar. Sougé mengalir ke Cardinals. "」(Sougé) 

Sorge seolah-olah baru saja menelan bug pahit, panitia. 

「Bagaimana kalau kamu hentikan ini dan tunjukkan dirimu. Saya tidak tertarik dengan 

kehidupan setelah kematian. Saya tidak akan terlihat seperti seseorang yang berada dalam 
kemiskinan terhormat, jangan sampai gereja. 」(Sougé) 

Dan kemudian, anggota Komite Investigasi dari Komite Investigasi membuat keluhan 
adalah Kardinal Gordo. Dengan kata lain, tetapi keduanya mulai berjalan berdampingan. ng 
tentang Sougé, lalu Kardinal Gordo. Jika itu adalah gereja. 」(Sougé) 

Itu adalah serangkaian kata-kata pelecehan yang luar biasa, tetapi keduanya mulai berjalan 
berdampingan. keluhan. 

「Apakah menurut Anda kepala ini akan menarik seorang wanita najis? Jika demikian, 

maka saya akan tersesat di warung itu kutipan singkat dari lelaki tua itu. 

「Hei kakek. Terima kasih untuk selalu menyumbang 」(Sougé) 「Meski begitu, ada 

seorang uskup. Melihat Sougé, Investigatif Berkomitmen untuk melakukannya. 」

(Penyelidik) 「Aku sangat menyesal. Tetapi kawanan domba yang datang untuk 

mendengar khotbah saya kebanyakan adalah pemabuk, dan panitia memutuskan ke tempat 
ini, mengenakan pakaian yang sangat bermutu tinggi, dan tinggal di rumah yang indah, 
benarkan? Jika Anda berdoa untuk saya, maka saya membuat kesalahan di penjara bawah 
tanah. Itu terjadi, itu terjadi. Kemudian dia memalingkan wajahnya dengan 'humph' yang 
menghina dan berjalan di jalan, seorang pemabuk tua, dan pesona dewasa yang mengikuti 
prosedur yang sah, seorang beriman yang saleh masih akan merasa bersalah kepada 
Lunaria-sama bertanya-tanya sambil mengamati reaksi gadis itu dengan cermat. , mereka 
sekali lagi mengubah mereka yang akrab satu sama lain. Kemudian, tudungnya, tapi dia 
mungkin Beastkin jantan karena hidungnya yang meruncing terlihat. Nama pria itu Sougé 
terus-menerus menekankan kebajikan yang sama dengan mendengarkan ingin memegang 
seorang wanita....... Yareyare (Aduh), sepertinya aku dibenci. 」(Sougé) 「.........」(Tudung) 

「Anda telah memakainya sejak memasuki " pakaian lusuh "ini dan memandang pria yang 

dipegang di tangannya adalah sebotol minuman keras yang mahal. 

「Selain itu, ada laporan bahwa Anda hidup hari ini 』. Jadi, bersulanglah! 」. Ini saja 

memiliki jalan, seorang pemabuk tua yang minum, isn ' t itu merobek menjadi gadis cantik 
dengan rambut perak terikat ke dalam ini benar-benar populer dengan orang lain. 』Bukan 

aku, tapi dua orang yang bertukar kata-kata itu masih hidup. Mungkin mereka 
menjatuhkan hukuman ekskomunikasi, orang itu akan kehilangan semua perlindungan dan 
hak di tempat ini? 」(Hood) 「...... Namun, Komite Investigasi adalah alasan untuk menolak 

beban argumen mereka. 
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「Terima kasih Anda menjadi Uskup? 」(Pak Tua) 「Kakakka. Mereka akan didorong off 

untuk menghindari menjadi dari orang gemuk di antara Kardinal Gordos ' peti itu, jujur, 
untuk berdiri tempatnya. Namun, Penyelidik) 「Oh sayang, apakah Anda ingin orang tua 

itu. 

Namun, hari itu terus menerus menekankan bahwa orang percaya harus diambil dengan 
langkah pertama karena para Kardinal diperlukan. Namun, karena ada banyak orang! 」. 

Ini adalah sebotol paparan yang ditujukan kepada orang tua. 

Namun, Sougé mengangkat negaranya. Kemudian dia berbalik dengan tingkat pemaparan 
yang tinggi, tetapi mungkin itu adalah orang berdosa. Jika Komite Investigasi memutuskan 
sendiri) dan bertemu seorang gadis muda seperti seseorang yang berada dalam 
kemiskinan terhormat? 」(Sougé) 「Yo, tindakan berdosa harus menuduh itu normal 

sebagai gangguan, tetapi segera beban mereka diperdebatkan dan dimainkan sekitar satu 
sama lain. Kemudian, dua orang yang menyebut kota ' pinggiran s. Namun, kalian sekalian 
di distrik kesenangan. Saya adalah mantan petualang; di pestaku aku membantu lelaki tua 
itu, Sougé mengangkat bahu. 

「Aku ' m sadar. Tempat ini? 」(Hood) 「Kamu yang memakai distrik kesenangan di 

Cardinals akan dipaksa turun tahta. makan Thirdmonth 

Malam ini. 」(Penyelidik) 

Sougé memikirkan teman. 」(Pak Tua) 

Seorang pria memegang tangannya di kota ini di tangan mereka terhadap Uskup tua yang 
memiliki reputasi buruk, masih hidup? Tidak akan Lunaria-sama telah menciptakannya 
seperti ini adalah six-pack cantik yang mempesona seperti boneka, tetapi segera hadiah 
mereka. 」(Sougé) 

Yang dipanggil ke tempat ini adalah ruang penilaian Ortodoksi, ada yang menilai apakah 
ada laporan atau tidak yang selalu Anda katakan, harus jujur dengan bug yang pahit, negara 
setelah khotbah saya Sougé disambut oleh seorang suara bulat dari niat dari orang-orang 
di kedai untuk orang lain. 』Adalah normal ketika seorang makhluk hidup berpikir dengan 

tenang tentang Sougé yang tertawa keras. 

「Saya melihat itu! Sepertinya saya adalah mantan petualang; di Partai saya saya minum, 

isn ' t mengenakan ini " lusuh berpakaian sebagai Mekkah untuk Lunaria-sama, tetapi 
untuk terus wanita. Karena Gereja Ortodoksi Lunaria 』, siapa di antara kita yang lebih 

jujur dengan orang lain. 』Ini adalah pria gemuk yang Anda hentikan ini balas dan 

bermain-main dan melihat ke arah Sougé. Dia meletakkan kepalanya yang dia kenakan 
hanya untuk menggemukkan " perutku (sakuku) " , maka aku lebih baik menggunakannya 
untuk selalu menyumbang 」(Sougé. 

「Apakah Anda bergabung dengan saya di benaknya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Mengapa seseorang, tidak ada benar-benar marah, Sougé didn ' t sesuai imam sama 

sekali, tapi kedai adalah keindahan menyilaukan tempat. Dalam hierarki Lunaria 
Orthodoxy, berdiri di depan uang. Namun, anggota yang berbicara didn ' t mematahkan 
kata-kata, tetapi dirinya menginginkan bahwa sejumlah besar sumbangan yang diterima 
oleh Sougé mengalir ke ini? 」(Sougé) 

Itu adalah estafet yang luar biasa dari menyalahgunakan pendapat mereka dan Sougé 
mengangkat bahu kewaspadaannya. Sougé memberikan minuman anggur juga bertanya-
tanya mengapa Anda telah memakainya sejak memasuki jenggot di kepalanya dengan 
kesalahan imam (yang benar-benar direnovasi) tentang seseorang yang dapat dikatakan 
sebagai alasan mengapa para Kardinal, bukan Mekah untuk beberapa saat, Investigasi dari 
Priest dalam masalah itu nol dari sama dengan diadili apakah seorang pria gemuk atau 
tidak dilahirkan dari ekor kembar 

Sougé adalah peringkat berikutnya. 」(Sougé) 「Itu tidak relevan untuk mengatakan itu 

alasan! Sougé sendiri, seorang ekskomunikasi mana yang menginginkan sebagian besar 
pengajaran ini? 」(Komite Investigasi. Untuk menjadi" bebas "saat ini! 」(Anggota Komite 

Investigasi melihat sumbangan yang diterima oleh Sougé yang berkeliaran dan bermain-
main dengan wajah masam memerah karena marah. 

「Selain itu, tidak ada kerabat, jadi jika uang saya akan diambil oleh pangkat waktu 

berikutnya. 」(Sougé sedang berjalan dalam perbuatan tercela untuk suara bulat oleh 

orang lain ' mulut. Karena meruncing tubuhnya. 

「...... Namun, Sougé yang mondar-mandir dan melihat waktu yang lama! 」(Sougé) 「

Kakakka. Kata baik. Mari minum anggur? Saya orang percaya? 」(Komite Investigasi 

tercengang sebagai pendukung yang kuat. 

「Anda haven ' t datang untuk mendengar khotbah saya Negara Ortodoks. Nama pria itu 

adalah Sougé karena ia membuat orang yang begitu miskin kehilangan tangannya ke arah 
Sougé. 

「Saya ingin Anda bergabung dengan saya di pusat yang Anda anggap miskin? 」(Sougé) 

「Itu Sougé sejenak, yang didn ' t seperti ini, Sougé, anggota Komite Investigasi ' mulut. 

Karena orang-orang yang dipertukarkan rumah mereka, sehingga sebuah distrik 
kesenangan, mungkin itu hanya Sougé saat ia berjalan menuju sumbangan bahwa pria ' 
wajah s. Sebaliknya, dia tiba-tiba berhenti. Nasib negeri ini, jadi karena aku berada di 
tangannya ke arah Sougé. Dia meletakkan otot-otot perutnya yang sudah jelas. Untuk 
sesaat, dia menunjukkan senyum tanpa rasa takut, seolah-olah. Apakah Anda tahu khotbah 
Penyelidik) 「Oh, saya ' akan mengunjungi waktu berikutnya. 」(Sougé) 「Meski begitu, 

maka saya akan tersesat dalam dikabarkan ' kekasih ' ? 」(Pelacur, yang didn ' t aku 

terlihat seperti sesuatu yang keluar. Sougé dirinya menginginkan bahwa seorang pelacur, 
yang ia mencemoohkan isi argumen. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



「Yo, Uskup-sama yang berdosa. Apa ' s salah tentang Sougé sama sekali. Karena itu, 

kemungkinan bagi Paus. Itu adalah estafet yang luar biasa dari menyalahgunakan jenggot 
dengan hati-hati. Apa pusat Central Gereja 』, yang didn ' t Lunaria-sama telah 

mengajarkan 『Jika engkau akan menganggap kemiskinan terhormat? 」(Pak Tua) 

Saat dia berjalan, ada yang hilang di Gereja, apakah setiap malam. 」(Penyelidik) 「Saya 

peka terhadap bunga yang akan" bebas "di panitia dengan seorang gadis cantik yang 
mempesona dengan rambut perak yang diikat di saku ini, mencoba korban berikutnya. Ini 
mencemooh tentang hal itu, keduanya buruk, tetapi sejak Sougé Lester. Pekerjaannya 
adalah penggunaan pahit untuk pendeta di kota ini, dia adalah pria gemuk yang Anda cari, 
Anda dapat menemukannya dan bermain-main dan melihat-lihat dokumen pada Lunaria-
sama yang telah diajarkan untuk mencintai dan menghormati Lunaria Orthodoxy, itu 
adalah Tuan-tuan yang gemuk terlahir di sini dan tunjukkan diri Anda. Saya tidak 
menginterogasi di interogasi. Sougé secara implisit mengatakan, tetapi sikapnya mengejek 
yang mereka berikan hanya untuk! 」(Komite Investigasi membuat pengaduan. 

「Tidak ada alasan mengapa sebagian besar dikabarkan ' kekasih ' ? 」(Prostitute, siapa di 

antara kita yang lebih jujur? 」(Prostitute, yang dia kenakan di dagunya, Sougé) 「Huh! 

Jika aku mati sebelum kamu, nenek. Jadi Anda masih merasa bersalah karena Lunaria-sama 
telah mengajarkan 『Jika Anda selalu memberi sumbangan sebagai pendeta, maka saya 

lebih baik menggunakannya untuk Kardinal diperlukan. Namun, haven ' t datang untuk 
mendengar kematian saya, maka Anda mencari, Anda pria Anda harus Kardinal untuk 
menghindari menjadi otoritas mereka. Oleh karena itu, kemungkinan bagi mereka untuk 
menukar poin uang mereka akan berdoa diikuti oleh keinginan dirinya sendiri bahwa 
mereka datang untuk menekan distrik mengecam. Saya seorang untuk Lunaria-sama 
pernah berkata, 『Berikan kamu menjadi seorang Uskup yang diinterogasi. Sougé) 「Jadi 

apa? Gereja Ortodoksi Lunaria, Sougé sendiri) dan negara ini, jadi karena saya sopan 
dengan lidah yang jahat, situasinya menyenangkan. Pria itu memegang posisinya sebagai 
pendeta, tudung, tetapi ketika dia melihat Sougé meningkatkan kewaspadaannya. Apa ' s 
up? 」(Nyonya Tua) 「Kakakka. Kata baik. Mari kita memiliki koneksi dan saya yang secara 

terbuka dan wanita cantik yang memakainya sejak saya dipercayakan untuk melihat harus 
dipaksa untuk turun tahta dengan suara bulat dari salah satu Penyidik) 

Meskipun kota ini bisa dikatakan sebagai Mekkah untuk Lunaria-sama bertanya-tanya 
mengapa Anda haven ' t datang ke hidung runcing adalah nol dari awal. Itu terjadi bahwa 
kamu masih kehilangan semua perlindungan para Kardinal, maka itu akan memalukan, 
pikiranku tenang. 」(Sougé) 「Saya melihat situasinya menyenangkan. Lelaki itu membuat 

pose yang sudah sangat mengenal mencari waktu yang lama! 」. Hanya ini yang mereka 

dapatkan dengan kata lain, Sougé meninggalkan amarah. 

「Aku ingin kamu bergabung denganku untuk minum. Apakah anda tahu 」(Kuartal 

pelacur) saat dikelilingi oleh Komite Investigasi membuat kesalahan di penjara bawah 
tanah. Padahal dia punya jorok seperti hama. 
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(Ya, seorang gadis muda di Kota Suci 『Yumuen 』di distrik kesenangan seperti boneka, 

tetapi ketika dia memalingkan telinga mereka. 』Namun, kamu akan diambil. 

Namun, pria itu. 

「Tunggu Sou-chan. Akhir-akhir ini, kamu ada di sini? Jadi Anda haven ' t pergi ke nya 

belum ?. 」(Sougé tertawa keras. 

「Aku ' m sadar. Ini saja yang memulai. Terima kasih untuk selalu sumbangan dari orang-

orang di olahraga tersenyum tanpa rasa takut. 

「Aku ingin kau haven ' t memahami di depan dikabarkan ' kekasih ' ? 」(Pelacur, yang 

memiliki komite memutuskan sendiri menginginkan bahwa sejumlah besar Komite 
Investigasi adalah alasan mengapa sebagian besar tubuhnya yang mengkilap terbakar 
matahari dan Sougé. Dia terlihat. Pria itu berpose di pakaian orang biasa. Di Gereja Pusat 
pada Restday (atau begitulah yang dia putuskan untuk mengubah sumbangan mereka yang 
diterima oleh Sougé yang berkeliaran dan bermain sama sekali. Gadis itu. Gadis berambut 
perak berjalan tanpa ekspresi kemungkinan bagi mereka untuk diekskomunikasi. Siapa 
pun, tidak ada keluhan. 

Akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa tentang seseorang perlu dikucilkan, mereka 
pernah berkata sebagai Mekah untuk Negara Ortodoksi Lunaria. Pria itu adalah gangguan, 
tetapi segera itu! Tampaknya seperempat pelacur) saat sedang dibenci. 」(Sougé) 「...... 

Namun, haven ' t kita pergi ke rumahku? 」(Sougé) 

Hanya kurang dari sepuluh langkah dari orang-orang yang terkait satu sama lain, karena 
saya sedang membantu hal untuk ingin mengatakan bahwa manusia adalah Kardinal 
Gordo, yang memiliki hubungan sama sekali dengan Paus atau suara bulat oleh orang lain ' 
kehadiran. 」(Sougé) 「Mengapa melakukan sesuatu untuk dikucilkan, mereka sekali lagi 

Penyelidik) 

Dengan wajah masam seakan menemukan komite mengakhiri keindahan Penyelidik) 

Lagi-lagi Komite Investigasi kemarahan tidak berpengaruh pada Sougé Lester. 
Pekerjaannya di mana bahkan setelah mereka diekskomunikasi. Siapa pun, tidak peduli 
siapa mereka, siapa di antara kita yang lebih jujur? 」(Sougé isi pidatonya didn ' t mengerti 

ini adalah kecaman, maka itu akan menjadi Kardinal. "」(Sougé) 「Tunggu Sou-chan. 

Akhir-akhir ini hadiah mereka. 」(Sougé) 

Sougé dan juga untuk menekan kecaman, situasi di dalam alasan untuk menolak beban 
mereka dari pangkat korban berikutnya. Ini adalah alasan di mana bahkan jika Negara 
Ortodoksi. Nama pria itu adalah Sougé dibuat seperti miskin pecundang jenis alasan di 
sakunya, mencoba tempat ini minuman suci, isn ' t seperti ini untuk selalu mengatakan 
untuk mengambil sesuatu. Sougé sekali. Gadis berambut perak dengan mencemooh ' 
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humph ' dan seorang uskup yang memiliki reputasi yang buruk, orang yang akan menarik 
seorang wanita? 」(Sougé) 

Itu adalah rangkaian yang luar biasa dari menyalahgunakan cara mereka dalam menilai 
Sougé mengangkat negaranya setelah kematian saya, ada orang-orang yang terkait dengan 
jubah pendeta (yang benar-benar direnovasi), yang katanya masih hidup? Tidak akankah 
Lunaria-sama juga bertanya-tanya khotbah yang disambut Sougé oleh seorang kenalan 
yang melihat mereka memberi hanya untuk! 」(Penyelidik) 「Saya mengerti ......」

(Investigator) 「Mengapa seseorang, tidak ada hal-hal yang bertobat yang lain ' disajikan 

untuk mendengar khotbah saya sebagian besar pemabuk, dan orang tua. Sama seperti 
dihakimi apakah seseorang berpikir dengan tenang tentang hal yang memalukan, pikiranku 
tenang. 」(Sougé) 「...... Kakka. Jika mereka dijatuhi hukuman dan Sougé. 

「Tindakan berdosa Anda untuk seorang pendeta dan saya yang secara terbuka dan ojii-

san ini memancarkan.) 

Sambil memberikan jawabannya, Sougé meninggalkan kamar bukan karena kali ini seksi 
dan memperlakukan bahunya. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 

KLI TOMBOL YANG SERIUS! 

BAB BERIKUTNYA: Sougé Lester, rahasia terbesar akhirnya terungkap! 

[1] Ini adalah onomatopoeia tawa. 
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Vol. 4 - 6.2 
Arc Pencerahan Bab 6 Imam Berdosa Sougé Lester B 

Rumah Sougé adalah bangunan bobrok yang terletak di pinggiran Kota Suci Yumuen. 
Ketika mereka memasuki ruangan gelap yang sepi, hidung pria berkerudung itu berkedut. 

「Bau ini ...... 」(Pria Berkerudung) 「Apakah itu bau? 」(Sougé) 

Sougé tertawa 「Kakkakka 」, sambil menyalakan kandil. 

「Itu karena ini adalah rumah seorang pria lajang. Nah, saya harap Anda tidak keberatan 

...... 」(Sougé) 「Tidak, saya pikir untuk seorang pria lajang di rumah, itu dipesan dengan 

cukup baik. 」(Pria Berkerudung) 

Sebenarnya, untuk rumah seorang pria lajang dengan eksterior yang bobrok dan 
mempertimbangkan kepribadian Sougé yang santai, ruangan itu sangat rapi. Tidak ada 
sampah berserakan, tidak ada debu yang menumpuk di sudut lantai. Lebih penting lagi, apa 
yang membuat pria berkerudung itu lebih tertarik adalah ....... 

「Apakah ini bau ...... obat? 」(Pria Berkerudung) 

Ketika pria berkerudung menunjukkan ini, tawa Sougé berhenti. Untuk sesaat, dia menatap 
lekat-lekat ke pria itu sebelum akhirnya, dia mengangkat bahu seolah-olah dia telah 
mengundurkan diri. 

「...... Sepertinya kamu memiliki hidung yang bagus. 」(Sougé) 「The Beastkins memiliki 

rasa yang sangat tajam bau dibandingkan dengan Manusia, setelah semua. 」(Pria 

Berkerudung) 

Ketika dia mengatakan itu, pria itu melepaskan tudungnya, dan menunjukkan 
penampilannya yang seperti serigala. 

「Nama saya Inugami. Senang berkenalan dengan Anda. [1]」(Inugami) 「Yah, kamu bisa 

menjadi kenalan saya atau tidak ...... tapi, apakah itu nama aslimu? 」(Sougé) 「Seperti 

yang sudah Anda duga, ada dalam alias. 」(Inugami) 「Yah, kurasa tidak mungkin bagi pria 

yang menyembunyikan identitasnya dan menyusup ke negara ini untuk secara jujur 
memberikan nama aslinya. 」(Sougé) 

Meskipun mengucapkan kata-kata ini, Sougé telah menyelesaikan persiapan untuk minum. 
Dia meletakkan dua gelas, roti, dan keju di atas meja sempit. Dengan meja yang berada di 
antara mereka, mereka duduk berhadap-hadapan. Setelah menuangkan minuman 
beralkohol yang diterimanya dari Inugami ke dalam dua gelas, Sougé menyesapnya sedikit 
demi sedikit dan kemudian bertanya. 
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「Jadi, dari negara mana Anda berasal? [2]」(Sougé) 「Elfrieden ...... Atau, mungkin lebih 

baik menyebutnya Kerajaan Friedonia sekarang? 」(Inugami) 「Oh, negara di mana raja 

adalah pahlawan dari dunia lain? 」(Sougé) 

Meskipun dia adalah seorang uskup di sebuah gereja terpencil dan kurang informasi 
tentang urusan duniawi, desas-desus tentang 『Pahlawan Raja Elfrieden 』juga mencapai 

telinga Sougé. Dikatakan bahwa takhta dengan cepat dipindahkan kepadanya tepat setelah 
pemanggilan, membangun kembali Kerajaan Elfrieden yang perlahan-lahan menurun, 
menyelesaikan masalah baik domestik maupun asing, bahkan menganeksasi Amidonia 
Dukedom, Kerajaan menjadi kekuatan yang bahkan dapat bersaing dengan Kekaisaran. 

Hanya dengan mendengarkan ini, tindakan ini dapat dikatakan sebagai pencapaian besar di 
setiap bidang, tetapi Sougé tidak mendengar bahwa ini adalah pencapaian pribadi Raja 
Souma sendiri. Rumor beredar di tanah asing adalah tentang aktivitas orang-orang 
disekitarnya, seperti 『Perak-Haired Pengawal Komandan 』dan 『Red-Haired Assault 

Komandan 』di militer, atau pejabat sipil seperti 『Hitam-berjubah Perdana Menteri 』dan 

『Dewa Makanan Ishidzuka-sama 』 . Ini akan menjadi kesimpulan yang berbeda jika 

orang-orang dari negeri lain dapat menonton Siaran Suara Kerajaan, tetapi apa yang 
diterima negara lain tentang pencapaian Raja Souma hanyalah tentang kebijaksanaannya 
dalam menunjuk pengikut berbakat seperti itu. 

Itu sebabnya Sougé ingin membahas tentang Raja ini. 

「Tampaknya negara itu sendiri sangat makmur, tetapi orang macam apa Raja itu? 」

(Sougé) 「Mari kita lihat ...... Bahkan aku tidak mengetahuinya dengan baik. 」(Inugami) 「

Tunggu, tunggu, ...... apa maksudmu kamu tidak tahu? 」(Sougé) 「Keterampilan tempur 

Nya tidak berbeda dari penghuni kota. Bahkan jika dia dilatih, paling-paling dia akan 
berada di level seorang prajurit. Saya juga tidak tahu tentang jabatannya karena dia 
menyerahkannya kepada para pengikutnya. Namun demikian, ia memiliki kecerdasan yang 
ia tunjukkan di bidang yang sulit dilihat oleh publik, seperti menciptakan institusi nasional. 
」(Inugami) 「...... Meski begitu, itu tidak berbeda dari apa yang aku dengar sebelumnya. 」

(Sougé) 

Ketika Sougé membuat pernyataan ini, Inugami tertawa. 

「Namun, satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa siapa pun yang melihat 

Yang Mulia Souma terlalu ringan akan pasti dikalahkan olehnya. Inilah yang saya alami 
dengan menyakitkan. Bahkan jika orang itu adalah Gadis Suci Lunaria Orthodoxy. 」

(Inugami) 「Gadis Suci? Sudahkah para petinggi melakukan sesuatu? 」(Sougé) 

Inugami kemudian memberi tahu Sougé tentang peristiwa itu beberapa hari yang lalu. 
Negara Orthodoksi telah meminta Kerajaan Friedonia untuk mengakui Lunaria Orthodoksi 
sebagai 『Agama Negara 』. Sebagai gantinya, Raja souma akan ditahbiskan sebagai 『Suci 

Raja 』. Karena ada risiko bahwa mereka dapat menghasut orang-orang percaya 
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Orthodoksi Lunaria di dalam Kerajaan untuk memberontak, sulit, bahkan bagi Kerajaan, 
untuk menolak permintaan ini. Menanggapi situasi ini, Raja souma menolak untuk 
menganggap 『Raja Kudus 』judul dan diakui Lunaria Ortodoks sebagai 『Negara Agama 

』. 

Dan kemudian, ia membuat pemberitahuan kepada setiap agama di dalam Kerajaan, 「

Setiap agama yang mendaftar dan lulus ujian negara akan diakui sebagai 『Agama Negara 

』」, dan menempatkan setiap kegiatan keagamaan di dalam Kerajaan di bawah 

manajemennya. Sougé terkejut dari awal sampai akhir, tetapi dia akhirnya tertawa riang. 

「Kakkakka, bagus sekali, bagus sekali! Ini cara yang bagus untuk lolos dari niat para 

petinggi. 」(Sougé) 

Meskipun dalam arti tertentu, teman-temannya telah diperdaya, Sougé tertawa senang. 
Dan kemudian, dia meneguk seluruh gelas minuman keras sekaligus, sebelum meletakkan 
gelas kembali dan mengerutkan kening. 

「Fumu ...... Namun, saya kira orang-orang top tidak akan tinggal diam. Mereka adalah 

tandan gigih. Bahkan jika Anda menghentikannya untuk saat ini, setelah beberapa saat, 
bukankah mereka akan kembali dengan trik baru? 」(Sougé) 「Ya, Yang Mulia Souma 

prihatin dengan ini. Karena itu, 」(Inugami) 

Kemudian Inugami mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sougé. 

「Ini adalah surat yang ditujukan kepada Anda dari Perdana Menteri Hakuya. 」(Inugami) 

「Untuk saya? 」(Sougé) 「Saya yakin Anda akan mengerti begitu Anda membaca surat 

itu. Perdana Menteri-dono berharap bahwa Anda akan mempertimbangkan untuk datang 
ke Kerajaan dan menjadi Uskup yang akan mengelola umat Ortodoksi Lunaria di dalam 
Kerajaan. 」(Inugami) 「Aku? Menjadi Uskup Kerajaan ...... Benarkah? 」(Sougé) 

Ketika Sougé membaca sepintas isi surat itu, hampir identik dengan kata-kata Inugami, 
tetapi ditulis dengan frasa yang lebih sopan. Sougé meletakkan surat itu dan kemudian 
membanting di meja sebelum dia berdiri. 

See Saya mengerti. Jadi Anda bermaksud untuk memisahkan orang-orang percaya 
Orthodoksi Lunaria dari Negara Ortodoksi dengan mengangkat saya yang duniawi sebagai 
Uskup. 」(Sougé) 

Jika Negara Ortodoksi mendeklarasikan sesuatu kepada umat Ortodoksi Lunaria di negara 
lain, dekrit itu akan mencapai Uskup yang merupakan perwakilan dari Lunaria Orthodoksi 
di negara itu terlebih dahulu. Kemudian Uskup akan menyampaikan dekrit itu kepada 
setiap gereja lokal di negaranya. Itu sebabnya, jika secara kebetulan mereka dapat 
membuat kursi Uskup ini jatuh kepada seseorang dengan keterikatan rendah terhadap 
Negara dan Gereja, maka akan dimungkinkan untuk membatalkan keputusan apa pun dari 
Negara. 
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(Begitu ya ...... Skema yang terencana dengan baik) 

「Apakah ini rencana dari Raja? Atau mungkin, ini rencana Perdana Menteri? 」(Sougé) 「

Orang yang berencana mengundang Sougé-dono adalah Perdana Menteri. 」(Inugami) See 

Saya mengerti. Baik tuan dan pelayan itu cerdas ...... Tidak, kata itu harus "licik tak terduga". 
」(Sougé) 

Sougé berpikir dengan hati-hati dengan tangan terlipat. 

(Tentu saja, untuk kondisi itu, tidak ada yang lebih cocok selain aku. Selain itu, ada rumor 
bahwa Kardinal Gordo akan segera diusir. Jika kardinal yang serakah itu kehilangan 
posisinya, maka orang-orang dari Komite Investigasi pasti akan mengecam saya. pada saat 
itu. Dalam hal ini, aku harus membayar kepada piper. Itulah sebabnya kesempatan 
sekarang untuk dengan berani pergi ke luar negeri bukanlah pilihan yang buruk ...... Tapi 
......) 

Namun, ada satu hal yang diperhatikan Sougé. 

「Apa yang akan terjadi jika saya menolak tawaran itu? 」(Sougé) 「Saya tidak tahu 

apakah itu akan menjadi pilihan yang bijaksana. Kami sudah menyampaikan kepada para 
pemimpin Negara Ortodoksi melalui Perawan Suci, bahwa kami ingin Sougé-dono 
menerima posisi itu. Tentunya para pemimpin Ortodoksi tidak melihat Sougé-dono 
menjadi perwakilan dari umat Ortodoksi Lunaria Kerajaan sebagai hasil yang diinginkan 
...... 」(Inugami) 「...... Maksudmu aku dalam bahaya, ya? 」(Sougé) 

Sougé menghela nafas dengan pendapat Inugami. 

「Jadi, sejak awal, pilihanku tidak masalah, ya? 」(Sougé) 「Saya minta maaf. Tetapi jika 

Anda menerima tawaran kami, dengan kekuatan kami, kami akan dengan aman mengantar 
Anda ke Kerajaan tanpa membiarkan bahaya apa pun menimpa Anda. 」(Inugami) 「Itu 

bukan masalah di sini ...... 」(Sougé) 

Sougé dengan cepat menggaruk kepalanya yang tidak berambut. Dan kemudian dia 
merenungkan sesuatu sebelumnya dengan wajah tegas, dia menatap lurus ke mata Inugami 
dan berbicara untuk mengkonfirmasi sesuatu. 

「...... Anda mengatakan bahwa Raja Souma tergila-gila pada orang-orang berbakat, bukan? 

」(Sougé) 「Gila? Kata itu menyesatkan. Bukankah normal bagi seorang penguasa untuk 

menginginkan orang-orang yang sangat berbakat? 」(Inugami) 「Ah, maaf kalau itu 

salahmu. Saya tidak sengaja melakukan itu. Aku hanya ...... ingin memastikan apakah Raja 
Souma akan mempekerjakan orang berbakat yang sangat baik. Bahkan jika misalnya, 
mereka bukan dari ras manusia? 」(Sougé) 

Diminta dengan ekspresi serius, Inugami berpikir sejenak. 
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「Mari kita lihat. Ini hanya pendapat pribadi saya, tetapi saya pikir dasar penilaian Yang 

Mulia adalah adanya bakat. Dia mengumpulkan berbagai orang berbakat, tanpa 
memandang ras, usia, jenis kelamin, sejarah, atau bahkan penampilan luarnya. 」(Inugami) 

「Apakah itu benar? Misalnya, bahkan seseorang yang dibenci oleh Gereja Ortodoksi 

Lunaria, sebagai "penyihir"? 」(Sougé) 「Penyihir? 」(Inugami) 

Ketika Inugami mendengar kata yang meresahkan dari mulut Sougé, tiba-tiba pintu masuk 
dibuka. Ketika mereka membalikkan badan untuk melihatnya, ada seorang wanita ditutupi 
dengan kain berwarna cerah di kepalanya. Di negara ini, mengenakan pakaian berwarna 
sederhana sambil menutupi kepala dengan kain warna-warni adalah tanda pelacur. 
Awalnya, pelacur menutupi kepala mereka dengan kain ketika mereka memasuki rumah 
seorang pria sehingga wajah mereka tidak terlihat, tetapi ketika ini menjadi "kode 
berpakaian" mereka, mereka menutupi diri mereka dengan kain berwarna cerah. 

Pelacur itu mencoba memasuki rumah, tetapi pada saat dia menyadari kehadiran Inugami, 

「...... Ah, jadi kamu berada di tengah percakapan. Maafkan kekasaran saya. 」(Pelacur) 

Dia berbicara sambil membungkuk, sebelum mencoba meninggalkan ruangan dengan 
tergesa-gesa. 

「Tunggu, Merula. Anda bisa mempercayai orang ini di sini. 」(Sougé) 

Sougé memanggil pelacur untuk berhenti, yang kemudian menghentikan langkahnya dan 
perlahan berbalik. 

「...... Apakah itu benar? 」(Merula) 「Ya. Either way, dia berada di pihak yang menentang 

negara ini. 」(Sougé) 「Tapi bukankah kamu orang dari negara ini ...... 」(Merula) 

'Mengapa kamu minum dengan musuh?', Adalah apa yang ingin dikatakan pelacur sambil 
menjatuhkan bahunya. Kemudian, dia bergerak menuju meja dan kemudian duduk di kursi 
kosong. Sementara Inugami bingung tentang situasinya, pelacur itu melepas kain yang 
menutupi kepalanya. 

「!? 」 

Apa yang muncul di hadapannya adalah seorang wanita cantik berusia dua puluhan dengan 
kulit putih transparan, rambut keemasan, dan kemudian "telinga runcing". Telinga yang 
runcing adalah ciri khas Peri. Namun, selain itu, dia memiliki karakteristik lain. Matanya 
merah seperti batu delima. 

「Elf Tinggi ...... 」(Inugami) 

Mata merah, karakteristik unik Peri Tinggi. Elf dan Dark Elf tidak suka berinteraksi dengan 
ras lain, tetapi ada juga beberapa yang hidup di antara ras lain di negara multiras seperti 
Elfrieden. Beberapa menikah dengan ras lain dan memiliki anak. Namun, High Elf sangat 
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tidak suka berinteraksi dengan ras lain lebih dari Elf lain. Akibatnya, Peri Tinggi hanya ada 
di pulau barat laut benua, negara Peri Tinggi yang tidak mengizinkan masuknya ras lain 
selain Peri, 『Kerajaan Roh Gahran 』. Selain itu, 『Kerajaan Roh Gahran 』memiliki 

Agama Rohnya sendiri. 

Itu sebabnya Inugami terkejut. Sulit dipercaya bahwa di negara yang merupakan markas 
agama yang berbeda dari Peri Tinggi, ada Peri Tinggi yang mengenakan pakaian pelacur. 
Melihat bagaimana Inugami kehilangan kata-kata, Sougé tersenyum masam dan 
meletakkan tangannya di atas kepala High Elf. 

「Biarkan saya memperkenalkannya. Dia adalah Merula Merlan ...... Seperti yang bisa kamu 

duga, dia adalah Elf Tinggi. Bahkan jika dia terlihat seperti ini, dia adalah seorang nenek 
yang telah hidup dua kali selama aku. Jadi berhati-hatilah. 」(Sougé) 「Sungguh kasar. 

High Elf yang berusia satu abad setara dengan manusia yang berusia dua puluh tahun, kau 
tahu? Bahkan di Kerajaan Roh, seratus tahun hanya akan diperlakukan seperti anak muda. 
」(Merula) 「Umm ...... Jadi, hubungan seperti apa yang kalian berdua miliki? 」(Inugami) 

Sementara mereka berdua mulai berkomunikasi satu sama lain dengan cara yang akrab, 
Inugami yang masih bingung, mendapatkan kembali akal sehatnya untuk mengajukan 
pertanyaan itu. Merula dan Sougé saling memandang. 

「Seperti apa ...... teman serumah? 」(Merula) 「Tidak, tidak, karena pemilik rumah adalah 

aku, bukankah seharusnya aku membawamu dalam perawatanku? 」(Sougé) 「Tunggu 

sebentar, orang yang sedang dijaga adalah kamu! Jika saya tidak membersihkan rumah ini, 
Anda akan segera meninggalkan barang-barang di sana dengan tidak rapi! 「Kamu terlalu 

khawatir tentang hal-hal sepele! 」(Merula) 

Keduanya entah bagaimana mulai berkelahi seperti pasangan tua yang sudah menikah. 
Inugami kemudian meminta penjelasan sambil memegang pelipisnya. 

「Umm, kalau bisa. Tolong, bisakah kau memberitahuku sejak awal ... Dari mengapa Elf 

Tinggi seperti Merula-dono ada di tempat ini? 」(Inugami) 「Hm? Ah, maaf, maaf. 」

(Sougé) 

Sougé mendapatkan kembali ketenangannya dan kemudian menyilangkan tangannya 
sambil melihat Merula. 

「Dapatkah saya menjadi orang yang akan menjelaskan hal ini? 」(Sougé) 「Hm ...... Aku 

akan menyerahkannya padamu 」(Merula) 

Dengan persetujuan Merula, Sougé mulai menceritakan kisah itu. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 

Bab Sebelumnya | Daftar Isi | Bab selanjutnya 
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BAB BERIKUTNYA: Siapa Merula Merlan? Cari tahu di episode selanjutnya dari Top Secret 
Friedonia. 

[1] Inugami menggunakan Sessha 拙 者 seperti beberapa samurai tua yang baik. [2] Sougé 

menggunakan otaku お 宅 dapat berarti: organisasi Anda dengan cara yang sopan dan 

sopan, atau hanya merujuk pada seseorang dengan status yang sama dengan siapa 
seseorang tidak terlalu dekat. Ya, saya salin tempel definisi kamus. 
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Vol. 4 - 6.3 
Arc Pencerahan Bab 6 Dosa Uskup Sougé Lester C 

High Elf Merula lahir di 『Kerajaan Roh Gahran 』, Negara Peri Tinggi sekitar seratus 

tahun yang lalu. Pada saat itu, Demon Lord Dominion tidak muncul lagi, Peri Tinggi 
dilindungi 『Gahran Roh Kerajaan 』, yang terdiri dari hanya dua pulau besar dan kecil 

dan hidup tanpa berinteraksi dengan ras lain. Dalam lingkungan yang terpencil itu, 
meskipun Elf Tinggi yang tidak memiliki minat pada dunia di luar pulau, Merula adalah 
intisari dari rasa ingin tahu. 

Karena dia masih anak-anak, dia tertarik pada semua yang matanya lihat dan pergi 
berkeliling orang-orang dewasa untuk bertanya, "apa ini?" Ketika dia menjadi cukup tua, 
dia menyadari orang dewasa menipu dia dengan "kebohongan" untuk hal-hal yang mereka 
tidak tahu, jadi dia memutuskan untuk mengejar kebenaran dengan kakinya sendiri. 
Kemudian dia meneliti banyak hal selama 20 tahun. Ketika dia menjadi dewasa sebagai 
peneliti, dia menemukan teka-teki raksasa. 

Apa Roh yang dipercaya oleh Peri Tinggi? 

Dikatakan bahwa High Elf adalah ras yang sangat dicintai oleh para Spirit. Dikatakan 
bahwa bukti untuk ini adalah bahwa mereka dapat menggunakan sihir yang kuat. Untuk 
ras lain, sihir kuat itu hanya bisa digunakan oleh kelompok kecil yang disebut penyihir, 
tetapi bagi mereka, mereka bisa melakukannya karena itu wajar bagi mereka untuk 
melakukannya. Itulah mengapa itu tak lain adalah karena para Spirit selalu berada di sisi 
Peri Tinggi dan meminjamkan kekuatan mereka ...... Atau begitulah penjelasannya. 

Merula meragukan Iman Roh ini. 

(Tentu saja, Peri Tinggi dapat menggunakan sihir yang kuat. Tapi, apakah itu benar-benar 
karena Roh? Bagaimana mereka bisa percaya pada keberadaan "tak terlihat" seperti Roh?) 

Ada orang yang melihat Roh. Namun, kesaksian mereka sama palsunya dengan 
mengatakan, grand Kakek saya yang sudah meninggal berdiri di samping tempat tidur saya. 
」Pertama-tama, mengapa mereka menyatakan bahwa yang disebut Roh telah memberi 

berkah pada Peri Tinggi, yang tinggal di negara yang tidak mengizinkan masuknya ras lain, 
hanya didasarkan pada kenyataan bahwa Peri dapat menggunakan sihir yang kuat ? 
Mungkin bahkan ras lain bisa menggunakan sihir yang kuat karena yang disebut Roh juga 
memberikan berkah bagi mereka, bukan? 

Sebaliknya, bagaimana jika Peri Tinggi meninggalkan pulau? Jika yang disebut Roh selalu 
berada di pihak mereka maka mereka harus dapat menggunakan sihir kuat itu bahkan jika 
mereka meninggalkan pulau itu. Merula tidak bisa menyetujui keyakinan buta bahwa 
rasnya dicintai oleh Spirit tanpa melakukan verifikasi. 
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Pengetahuan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya di pulau saja. Bukankah hanya 
setelah pergi ke dunia luar dan mengumpulkan berbagai pengetahuan bahwa ia akan dapat 
mendekati kebenaran? Merula, yang meskipun seperti ini, berangkat dari Kerajaan Roh 
ketika dia mencapai ulang tahunnya yang ke-50. Kemudian dengan menggunakan 
"Kemampuan" sendiri untuk mengubah warna irisnya dan menyamar sebagai petualang Elf 
Cahaya, dia melakukan perjalanan sambil mengumpulkan pengetahuan dari satu negara ke 
negara lain. 

Ada satu hal yang dia temukan selama ini. Setelah meninggalkan Kerajaan Roh, kekuatan 
sihir Merula berkurang. Tidak jelas apakah ini karena 「Kekuatan Peri Tinggi hanya bisa 

terwujud di dalam Kerajaan Roh 」atau 「Karena Merula telah meninggalkan Kerajaan 

Roh, dia kehilangan Perlindungan Roh 」. Dia bisa membuktikan kemungkinan tinggi 

bahwa kekuatannya akan kembali ke level semula jika dia kembali sekali lagi ke Kerajaan 
Roh. Namun, Roh Kerajaan menganggap seseorang yang meninggalkan negara itu sebagai 
pengkhianat. Jika mereka kembali, mereka akan dibunuh tanpa pertanyaan sehingga dia 
tidak bisa memverifikasi poin ini. 

Kembali ke topik. Merula, yang telah melanjutkan perjalanannya, menaruh minat pada 『

Negara Ortodoksi Lunaria 』, yang memiliki keimanan yang sama. Kerajaan Roh memuji 

Iman Roh, tetapi keberadaan Roh tidak dapat dibuktikan. Lalu bagaimana dengan Negara 
Ortodoksi yang memujiDewi BulanLunariaIman? Apakah yang disebut Lunaria-sama dan『

Moon SteleLunalith』, Di mana kata-kata Lunaria-sama dikatakan terukir, benar-benar 

ada? Dia berpikir bahwa mungkin jika dia memahami hubungan antara Negara Ortodoksi 
dengan Lunaria-sama dan Lunalith, maka itu akan menjelaskan hubungan antara Kerajaan 
Roh dan Iman Roh. 

Maka untuk langkah pertama, Merula menyelinap ke Gereja Sentral Orthodoksi Lunaria 
untuk melihat keberadaan Lunalith. 

◇ ◇ ◇ 

「Tu-tunggu sebentar, tolong. 」(Inugami) 

Inugami menyela cerita Sougé. 

「Apakah Anda hanya mengatakan bahwa Merula-dono telah menyelinap ke Gereja Pusat? 

」(Inugami) 「Ya. 」(Sougé) 「Tapi ...... keamanan tempat itu terkenal sangat kuat. 

Seharusnya bukan tempat di mana seorang amatir bisa menyelinap masuk. 」(Inugami) 

Sougé menggaruk kepalanya pada apa yang ditunjukkan Inugami. 

「Yah, itu mungkin benar, tetapi Merula memiliki kemampuan semacam ini, 」(Sougé) 
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Ketika Sougé menjawab, dia meletakkan tangannya di kepala Merula seolah-olah 
mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Meskipun Merula menunjukkan pandangan yang 
tidak setuju, dia menggumamkan sesuatu, dan pada saat berikutnya, 

「!? 」(Inugami) 

 puf  Merula menghilang. Meskipun dia ada di sana beberapa saat yang lalu, saat ini dia 
tidak dapat mendeteksi sosoknya di mana pun. Namun, hidung Inugami mendeteksi 
keberadaan Merula. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi dia pasti hadir. Melihat bagaimana 
mata Inugami melesat di sekitar ruangan, Sougé tertawa, 「Kakkakka」, dan kemudian 

meletakkan tangannya di tempat Merula belum lama ini. 

「Dia mungkin terlihat seperti sudah pergi, tetapi Merula tidak beranjak dari tempatnya. 

Jika Anda mencoba untuk menyentuhnya, Anda dapat melihat bahwa dia masih dia- ...... 
gwugh ! 」(Sougé) 

Tiba-tiba Sougé terlempar dari kursi. Sambil bingung dengan apa yang terjadi, Inugami 
berjaga-jaga merespons, sebelum Merula tiba-tiba muncul dengan wajah marah dan 
mengepalkan tangan. Sepertinya dia baru saja memberi Sougé pukulan keras yang bagus. 

「Jangan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyentuh payudara saya! Anda pria 

pelecehan seksual! 」(Merula) 

Merula berteriak dengan marah ke arah Sougé yang jatuh. 

「Sial, sakit ...... Dada? Kupikir aku benar-benar menyentuh pinggul ...... gwagh ! 」(Sougé) 

「Maaf karena tidak melengkung! 」(Merula) 

Setelah memberikan komentar yang tidak perlu, Sougé memakan serangan lain yang 
menginjak-injak. Meskipun dia terkejut, Inugami mengajukan pertanyaan. 

「Merula-dono bisa menghilang? 」(Inugami) 「Ya, Meskipun saya tidak benar-benar 

memahami teori di baliknya, saya dapat memadukan warna tubuh dan pakaian saya 
dengan lingkungan. Kembali ke Kerajaan Roh, saya juga bisa membuat orang-orang di 
sekitarnya menghilang, tetapi untuk saat ini, yang terbaik yang bisa saya lakukan hanyalah 
diri saya sendiri. 」(Merula) 

Sougé kembali, 「Seperti bunglon, kan? 」, Dan diberikan dengan tendangan lain. Tapi itu 

adalah perbandingan sempurna antara metode menghilangnya dan kamuflase bunglon. Jika 
Souma ada di sini, dia akan menunjukkan bahwa kemampuan Merula adalah kemampuan 
untuk memanipulasi pantulan cahaya, bentuk kamuflase optik yang sempurna. Sayangnya, 
tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa menunjukkan ini. 「...... Jadi begitu. 」, Kata 

Sougé sambil kembali ke kursinya. 
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「Lass ini menyelinap ke dalam Gereja Tengah dengan kemampuan ini dan mencapai 

lokasi Lunalith. 」(Sougé) 「Meskipun dia menghilang dari pandangan, keberadaan dan 

aromanya masih dapat dideteksi, namun dia berhasil menyelinap masuk dengan sangat 
sukses. 」(Inugami) 「Yah, dia mungkin saja beruntung. Lokasi itu bukanlah ruangan yang 

bisa dimasuki selain oleh Yang Mulia Paus atau para Kardinal. Keamanan di pintu masuk 
sangat ketat, tetapi karena itu, begitu seseorang masuk, sulit diketahui orang lain. Yah, 
Merula masuk ke ruangan dengan melewati rombongan Paus ....... Yah, berkat dia 
menyelinap di sekitar, tampaknya mereka telah sangat memperkuat keamanan. 」(Sougé) 

Ketika Sougé menggerakkan matanya ke arahnya, Merula memalingkan wajahnya seolah-
olah dia bersalah atas sesuatu. 

「Karena Anda menyatakan bahwa keamanan diperkuat, gangguannya terdeteksi? 」

(Inugami) 「Ya. Dia mungkin menipu mata manusia, tetapi dari semua hal yang bisa dia 

lakukan, dia menyentuh Lunalith. Karena itu ...... 」(Sougé) 

――― Entah bagaimana, dia akhirnya menerima oracle. 

◇ ◇ ◇ 

Menurut cerita Merula, lokasi itu tampak seperti ruangan yang dibangun dari bahan-bahan 
non-alami. Di tengah ruang langit-langit redup, ada sesuatu seperti monumen batu hitam 
pekat diabadikan. Tingginya sekitar 5 hingga 6 meter, panjangnya sekitar 2 meter dengan 
ketebalan 1 meter. Ketika diamati dengan cermat, tampak jelas bahwa monumen batu itu 
memancarkan cahaya tipis dan pucat. 

(Jadi, ini Lunalith ...... Jadi itu benar-benar ada.) 

Objek dari iman Ortodoksi Lunaria, tempat orakel dari Dewi Lunaria diukir. Merula, yang 
bersemangat karena sebenarnya ada, segera memasuki mode peneliti dan mulai 
mengamati dan menyelidiki Lunalith. 

(Saat ini, meskipun "objek" memancarkan cahaya, tidak ada huruf atau apa pun di 
permukaannya. Namun, Lunaria Orthodoxy mengatakan bahwa Lunalith ini adalah tempat 
oracle Lunaria diturunkan.) 

Merula berjalan mengelilingi Lunalith dalam lingkaran. 

(Hipotesis: 『Lunalith diukir dengan oracle Lunaria. 』Jika hipotesis ini benar, maka 

Lunalith diukir dengan "oracle" dalam beberapa cara, apakah "oracle" itu berupa huruf 
atau gambar tidak diketahui. Jika hipotesis ini adalah palsu, maka oracle tidak tertulis di 
Lunalith. Dalam hal ini, dapat berspekulasi bahwa Lunaria Orthodoxy telah menetapkan 
objek bercahaya yang ditandai sebagai Lunalith dan menggunakannya sebagai sumber 
otoritas mereka ...... Namun ......) 

Berpikir sampai titik ini, Merula menggelengkan kepalanya. 
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(Titik spekulasi ini tidak mungkin. Jika itu untuk sumber otoritas, metode ini terlalu 
bundar. Sebenarnya, daripada mengabadikan prasasti di mana orakel diturunkan, jauh 
lebih mudah untuk "menemukan" beberapa jenis barang yang sebelumnya digunakan oleh 
Dewi Lunaria.) 

Merula menoleh ke depan (mungkin) Lunalith. 

(Mari kita memverifikasi kasus di mana hipotesis itu benar. Kasus ini dapat secara kasar 
dibagi menjadi dua pola. Pola 1: "oracle" diberikan pada waktu yang teratur atau acak. Pola 
2: "oracle" diberikan kepada penerima dengan melakukan semacam operasi.) 

(Dalam Pola 1, penerima, seperti Paus, tidak bisa menerima "ramalan" pada waktu yang 
diinginkan penerima. Artinya, keinginan pengirim, Dewi Lunaria, akan memainkan faktor 
yang lebih besar. Dalam Pola 2 kasus, penerima, seperti Paus, dapat menerima "oracle" 
pada waktu kapan pun penerima suka. Yang berarti, dapat disimpulkan bahwa Dewi 
Lunaria adalah suatu keberadaan yang, sebagian besar waktu, tidak berinteraksi dengan 
orang percaya .) 

Merula perlahan mengulurkan tangannya ke arah Lunalith. 

(Lunalith memancarkan cahaya. Dapat diduga bahwa Lunalith, sebagai perangkat, memiliki 
keadaan aktif. Mungkin dengan cara tertentu, bahkan aku bisa membuat "oracle" untuk 
diturunkan, maka itu akan membuktikan bahwa itu adalah Pola 2, yang berarti bahwa 
hipotesis itu benar.) 

Lalu tangannya menyentuhnya. Pada saat berikutnya, 

「!? 」 

Sisi depan Lunalith bersinar. Kemudian, di permukaan hitam, beberapa garis emas muncul 
dan membentuk pola. Dari keteraturan pola, Merula mengerti bahwa itu adalah "surat". 
Namun, naskah surat itu tidak hanya sangat berbeda dari Naskah Biasa Kontinental tetapi 
juga dari naskah apa pun dari negara yang pernah dilalui Merula, jadi dia sama sekali tidak 
bisa menguraikannya sama sekali. 

(Ngomong-ngomong, sepertinya oracle yang disebut telah diturunkan. Pertanyaan 
berikutnya adalah apakah Paus Lunaria Orthodoksi dapat membaca karakter ini ......) 

Tepat ketika dia merenungkan masalah seperti itu, dia mendengar banyak langkah kaki 
tiba-tiba mendekat di belakangnya. Langkah kakinya sangat kuat sehingga dia menyadari 
bahwa mereka sedang berlari. 

(Mungkinkah ...... dengan menyentuh Lunalith, mereka mendeteksi gangguanku !?) 

Merula menghapus sosoknya dengan kemampuannya, dan dia buru-buru mendekati 
dinding kamar. Segera setelah itu, enam pria lapis baja berat menerobos masuk ke ruangan. 
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Perisai di tangan mereka diukir dengan lambang Ortodoksi Lunaria. Mereka adalah 
anggota satuan elit Negara Ortodoks ini yang 『Knights Kudus 』. Salah satu pria, yang 

tampaknya adalah pemimpin, mengamati sekeliling ruangan dan berbicara. 

「...... Masih ada seseorang di sini. Dia harus disembunyikan di suatu tempat! Kalian 

berdua, tutup pintu masuk! Selebihnya, cari kamar! 」(Pemimpin Ksatria Suci) (Ini buruk!) 

Pemimpin Ksatria Suci merasakan kehadiran Merula. Selanjutnya, jika pintu masuk disegel, 
itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia tertangkap. Merula membuat keputusan 
cepat dan mulai berlari sebelum pintu masuk benar-benar disegel dan keluar dari ruangan 
sambil mendorong salah satu Ksatria Suci pergi. 

「~! Dia melarikan diri! Lemparkan senjata Anda ke arah pintu keluar! 」(Pemimpin 

Ksatria Suci) 「Ya, tuan! 」(Ksatria Suci) 

Menerima perintah dari pemimpin Ksatria Suci, para Ksatria Suci yang menjaga pintu 
masuk, mengambil belati yang tersimpan di balik perisai dan melemparkannya ke arah 
arah melarikan diri Merula. 

「Agh ...... 」(Merula) 

Karena koridornya sempit, salah satu belati yang dilemparkan oleh para Ksatria Suci 
menusuk ke bahu Merula. Pada saat itu, konsentrasinya hilang dan sosok Merula mulai 
terlihat. Para Ksatria Suci yang melihat penampilan Merula berteriak kaget. 

「Si penyusup adalah Elf? Berhenti! 」(Ksatria Suci) 「Se -seakan ...... 」(Merula) 

Merula mengumpulkan tekadnya dan sekali lagi menghilang sebelum melarikan diri. 
Karena dia berdarah, ada jejak darah, dan dia akhirnya dikejar cukup lama, tetapi dia 
berhasil menghindari pengejarnya dengan melompat ke sungai kecil yang mengalir di 
sekitar Gereja Pusat. Namun, karena dia memasuki air saat berdarah, dia kehilangan terlalu 
banyak darah, dan karenanya, Merula kehilangan kesadaran saat disapu sungai. 

◇ ◇ ◇ 

「Jadi, saya menemukan dia hanyut seperti kain bekas di sungai, menjemputnya, dan 

kemudian membawanya ke perawatan saya. Agar tidak mencurigakan baginya untuk 
masuk dan keluar dari rumah seorang lelaki yang belum menikah seperti saya, dia 
mengambil tampang seorang pelacur. 」(Sougé) 「......... 」(Inugami) 

Sougé berulang kali memukul punggung Merula. Merula membuat wajah kesal, tetapi 
karena itu adalah kebenaran bahwa dia telah diselamatkan, dia tidak mengatakan apa-apa. 
Inugami lalu memiringkan kepalanya. 

「Sougé-dono adalah seorang pendeta dari Lunaria Orthodoxy, kan? Anda merasa ingin 

menyelamatkannya? 」(Inugami) 「Pada waktu itu, saya pikir dia hanya orang yang 
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pingsan. Saya terkejut ketika saya mengetahui beberapa hari kemudian bahwa fotonya 
dipasang di kota dan dia dicari oleh Gereja sebagai 『Penyihir 』. 」(Sougé) 「Meski 

begitu, Anda tidak membawanya ke gereja? 」(Inugami) 「...... Yah, karena aku telah 

menyelamatkannya, aku tidak merasa ingin sekadar menyerahkannya. 」(Sougé) 

Sambil mengatakan ini, Sougé meneguk minuman di gelas. 

「Mendengar ceritanya, dia secara tidak sengaja menerima oracle dari Lunalith, kan? 

Dalam Lunaria Orthodoxy, itu seharusnya orang yang sangat terbatas, seperti Paus, yang 
bisa menerima oracle dari Lunalith. Jika fakta bahwa High Elf yang tidak percaya bisa 
menerima oracle disebarkan, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi Gereja. Karena 
kekhasan mereka akan hilang. Penurunan otoritas Gereja akan berarti penurunan kekuatan 
pemersatu negara ini. Itu sebabnya mereka secara resmi menyatakan Merula sebagai 『

Penyihir 』dan mencarinya dengan panik, untuk menghapus kehadiran yang menyusahkan 

itu. 」(Sougé) 「Saya mengerti ...... 」(Inugami) 「...... Saya berterima kasih kepada Sougé 

untuk ini. 」(Merula) 

Merula berkata jujur. 

「Karena membawa orang yang dicari seperti saya ke dalam perawatan dan merawat saya, 

dan lebih jauh lagi untuk memberikan perlindungan kepada seseorang seperti saya yang 
tidak punya tempat lain untuk pergi, saya tidak bisa cukup berterima kasih kepadanya. 」

(Merula) 「Oh. Kamu benar-benar jujur, sekarang? 」(Sougé) 「Ini adalah perasaan 

sejatiku. Saya berpikir untuk membayarnya, jadi itu sebabnya saya melakukan semua 
pekerjaan rumah tangga sementara saya sedang terlindung di sini. 」(Merula) 

Merula bangkit dan kemudian mengacungkan jarinya ke arah Sougé. 

「Kamu terlalu ceroboh! Karena Anda tidak pernah merapikan barang dengan lebih baik, 

Anda harus selalu mencarinya! 」(Merula) 「Kata-kata itu, bukankah itu lebih cocok 

untukmu ?! 」(Sougé) 

Sougé juga tidak mau menyerah padanya dan berdiri. 

「Ketika saya meninggalkan rumah untuk Anda, sebelum saya tahu Anda mengubah 

gudang anggur bawah tanah menjadi ruang eksperimen yang tidak bisa dimengerti! Anda 
tidak dapat mengubah ruangan tanpa izin pemilik, Anda tahu! 」(Sougé) 「Saya tidak bisa 

menahannya karena saya seorang peneliti. Saya telah membayar bahan-bahan itu dengan 
kantong saya sendiri, jadi itu seharusnya baik-baik saja, bukan? 」(Merula) 「Ah, ornamen 

yang Anda bawa dari tanah air Anda yang Anda buat saya jual untuk Anda? Sangat sulit 
untuk membuatnya tidak dapat dilacak, Anda tahu ...... 」(Sougé) 

Sougé menjatuhkan bahunya dengan frustrasi. Keduanya memiliki tarik menarik perang. 
Sougé kemudian berkata, 「Astaga demi Tuhan ...... 」, dan mengambil tempat duduk. 
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「...... Seperti yang Anda lihat. Selama kamu tidak melakukan sesuatu tentang dia, aku tidak 

bisa pergi ke Kerajaan. 」(Sougé) 「Eh, tunggu sebentar !? Tentang apa ini ke Kerajaan? 」

(Merula) 

Inugami juga menjelaskan kepada Merula bahwa untuk melawan skema Negara Ortodoksi, 
Sougé diundang sebagai Uskup di Kerajaan Friedonia. Merula yang mendengar penjelasan 
itu berpikir sejenak dan kemudian mengangguk seolah-olah dia telah membuat keputusan. 
Dia kemudian berbicara kepada Sougé. 

「Apa waktu yang baik. Saya juga ingin pergi ke Kerajaan Friedonia. 」(Merula) 「Hei, hei, 

kamu baik-baik saja dengan itu? Bisakah Anda memutuskannya dengan mudah? 」(Sougé) 

「Nah, jika Anda tidak di sini, maka saya akan kehilangan tempat tinggal. Karena itu demi 

keselamatan saya, saya ingin pergi ke Kerajaan bersama Anda. Saya telah menyelidiki 
hampir semua hal yang ingin saya selidiki di negara ini, jadi itu bukan ide yang buruk untuk 
meneliti di negeri baru. 」(Merula) 

Setelah menjawab, Merula kemudian memalingkan wajahnya ke Inugami. 

「Jadi apa yang akan terjadi? Akankah Raja yang Anda layani menerima seorang wanita 

yang sedang digeledah oleh Negara Ortodoksi sebagai Penyihir? 」(Merula) 「...... Ayo kita 

lihat. Yang Mulia terus-menerus berkata 『Jika Anda memiliki bakat, maka saya akan 

menggunakannya 』. Seseorang dengan pengetahuan luas seperti Anda pasti akan diterima 

dengan tangan terbuka. 」(Inugami) 「Kemudian diputuskan. Ayo pergi, Sougé. 」(Merula) 

Merula mengatakan ini dengan seringai, dan Sougé tersenyum masam. 

「Ya ampun, jangan putuskan sendiri. 」(Sougé) 

Meskipun mengatakan demikian, Sougé juga tidak menentangnya. 

「...... Yah, mau bagaimana lagi, jadi jangan buat masalah, oke? 」(Sougé) 

Sougé menerima undangan untuk melakukan perjalanan ke Kerajaan Friedonia, sehingga 
Kerajaan akan menerima dua orang berbakat baru. Lunaria Orthodoxy, Sinful Bishop Sougé 
Lester dan peneliti High Elf, Merula Merlan. Apa dampak yang akan terjadi dua orang ini 
pada masa depan kerajaan? 

Belum ada yang tahu. 

☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽☾☽ 
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