
Chapter 1 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 1 Mitsuha pergi ke Dunia Lain 

Gadis itu meletakkan tangannya di pagar kayu tua di samping tebing yang curam. Tidak, dia 
tidak berpikir untuk bunuh diri. Yamano Mitsuha berusia 18 tahun. Dengan rambut hitam 
lurus terentang hingga ujung tulang belikatnya yang bersinar alami, tinggi badan yang 
cukup rendah untuk usianya yang hanya 152 sentimeter dan wajah baby face, adalah 
seorang gadis kecil yang bisa disalahartikan sebagai siswa sekolah menengah, atau bahkan 
sekolah dasar. saat bersikap kasar. 

Mitsuha kehilangan orang tua dan kakak laki-lakinya yang berusia dua tahun dalam sebuah 
kecelakaan enam bulan lalu dan tiba-tiba menjadi sendirian. Meskipun dia memiliki 
kerabat seperti bibi dan paman, dia hanya bertemu mereka beberapa kali, dan tidak akan 
pernah bertemu mereka lagi di masa depan. 

Begitu berakhirnya pemakaman dan pasca-acara selesai, Mitsuha harus melawan 
pamannya yang mencoba mencuri harta warisan dan uang asuransi yang ditinggalkan 
orang tuanya. Dan saat tinggal sendiri dia harus menolak uang muka anak nakal sekolah, 
yang ingin mencari uang dengan menggunakan rumahnya sebagai tempat nongkrong. 
Waktu dan beban mentalnya besar sehingga dia gagal dalam ujian masuk universitas. 

Mitsuha yang sangat dekat dengan kakaknya sangat menderita setelah kehilangan dia dan 
orang tuanya. Dia mampu mengatur dirinya sendiri pada awalnya karena dia sangat sibuk 
tetapi setelah itu depresinya sangat parah dan dia tidak dapat berkonsentrasi pada 
studinya. 

Dan setelah rasa sakit karena gagal ujian mereda sampai taraf tertentu, Mitsuha yang 
muram datang ke sini untuk mencari perubahan kecepatan. Dengan pagar yang terbuat 
dari pohon sederhana di tepi titik pandang yang bagus, dan hanya teleskop teropong 
penyisipan koin dan toilet umum di dekatnya, dia samar-samar melihat ke laut dari 
"tempat pengamatan". Karena itu sore hari di hari kerja, selain Mitsuha hanya ada 
pasangan kuliah, pasangan lansia, dan Chara (チ ャ ラ 男) orang yang berkepala dingin. 

Padahal hanya ada tiga pemuda yang masuk dalam kategori terakhir. 

(catatan tl: Chara adalah bahasa gaul Jepang untuk pria yang menjadi pemain dan terus-
menerus mencoba menjemput anak perempuan) 

Bahkan setelah gagal ujian, masih ada beberapa universitas yang bisa dikunjungi Mitsuha 
dengan nilai ulangannya. Namun, hanya ada satu universitas yang bisa dia masuki dari 
rumah orang tuanya yang merupakan sekolah yang sangat sulit. Itu bukanlah level dimana 
Mitsuha tidak bisa naik secara normal tapi dia berada dalam kondisi terburuknya saat 
mengikuti ujian. Awalnya dia berencana untuk pergi ke universitas dari rumah kost atau 



asrama tetapi sekarang dia sendirian, dia tidak ingin meninggalkan rumah tempat tinggal 
keluarganya dan memilih satu perguruan tinggi yang bisa dia masuki dari rumah. 

(Oh, saya ingin tahu apa yang akan saya lakukan ...) 

Mitsuha bermasalah. Haruskah dia menantang universitas lagi tahun depan atau haruskah 
dia mendapatkan pekerjaan dengan pendidikan sekolah menengahnya...? 

Sisa pinjaman untuk rumah itu telah dibayar penuh dengan asuransi jiwa ayahnya. Meski 
masih banyak uang, biaya sekolah selama empat tahun di perguruan tinggi, biaya hidup, 
pemeliharaan rumah, dan banyak hal lainnya akan memakan porsi yang cukup banyak. 

Bagaimana dengan menyimpan uangnya dan mencari pekerjaan apa adanya? 
Penghasilannya mungkin agak turun dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi tetapi 
tidak seperti ada perusahaan besar di mana dia dapat menghadiri dari rumah di kota ini, 
dan lulus dari universitas tidak akan selalu mendapatkan pekerjaan yang baik di usia ini. 
Jika dia menikah dan memiliki anak, akan sulit untuk tetap bekerja sebagai karyawan tetap, 
dan memikirkan biaya kuliah empat tahun dan jumlah yang dapat dia peroleh saat itu, dia 
tidak benar-benar harus bersekolah. perguruan tinggi. 

Mitsuha yang tidak memiliki pekerjaan impian berpikir samar-samar sambil melihat laut 
yang indah. 

"Hei, apa kamu bolos sekolah di tempat seperti ini?" 

Ketika Mitsuha menoleh ke suara yang tiba-tiba di belakang, ada tiga pria berdiri dan 
tertawa dengan seringai buruk di wajah mereka. Salah satunya, seorang pria berusia 
sekitar dua puluh tahun yang mewarnai rambutnya pirang, telah berbicara dengannya. 

"Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Kami akan membawa Anda ke tempat yang 
menarik. Itu akan menjadi hadiah kami. " 

(Oh, mereka mengira saya anak sekolah menengah yang membolos...) 

Mitsuha memasang wajah lelah. Dikatakan bahwa wanita suka terlihat muda tetapi dia 
sama sekali tidak senang jika dia terlihat sebagai anak sekolah menengah di usianya. 
Namun, mengoreksinya kemungkinan akan semakin memotivasi mereka secara tidak 
sengaja. Yah, itu mungkin tidak banyak berguna karena mereka berusaha untuk 
menjemput siswa sekolah menengah pertama. Sepertinya mereka tidak memanggilnya 
karena mengira dia adalah sekolah dasar, atau setidaknya dia tidak ingin berpikir begitu ... 

Tidak mau bicara dengan mereka, tapi di belakangku ada pagar kayu dan tebing. Tidak bisa 
menahannya. 

"Tidak, ibu dan ayah akan segera menjemputku..." 



Mitsuha berusaha terdengar muda. Mereka tidak akan main-main dengannya jika mereka 
mengira dia masih anak-anak. Mereka kemungkinan akan segera pergi jika mereka 
mengira penjaganya akan segera datang, atau begitulah pikirnya. 

Pria pirang itu melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang yang terlihat 
seperti wali, dan pergi untuk meraih lengan Mitsuha. 

"Ikut saja dengan kami!" 

Dua orang lainnya juga mendekati Mitsuha sambil menyeringai. 

Saat melihat sekeliling dengan panik, mungkin pasangan tua dan muda tidak mau terlibat 
masalah, mereka pura-pura tidak melihat, dan tidak membantu. 

(Ya  Anda tidak ingin terlibat ) Tidak bisa menahannya. Saya akan mengurusnya sendiri 

Terlepas dari penampilannya, kecerdasan dan kemampuan fisik Mitsuha sama sekali tidak 
buruk. Keberaniannya adalah sesuatu yang luar biasa terutama pada saat dibutuhkan. Jika 
tidak, dia tidak akan bisa mencegah keluarga pamannya mengambil warisan dan anak-anak 
nakal. Tubuhnya bergerak sebelum dia merencanakan sesuatu, dan menendang 
selangkangan pria pirang di depan. 

"........." 

Pria pirang itu pingsan kesakitan tanpa suara. ... Oh, dia pingsan 

"Apa sih yang kamu lakukan?" 

Dua lainnya kesal, dan setelah mengucapkan kalimat gorengan kecil yang khas, salah satu 
dari mereka mendorong Mitsuha. 

"Ah..." 

Dipukul oleh tubuhnya yang didorong, pagar kayu mengeluarkan suara "Baki" yang tidak 
menyenangkan , dan dia merasakan perasaan tidak menyenangkan dari tubuhnya yang 
melayang. 

(... Aa. Ee, eee ~~ !!) 

(Aaaaaaaaaa ～～～～ ！！！) 

(Jatuh, Jatuh, Jatuh, Jatuh ...... Aku tidak ingin mati atau aku tidak ingin matiuuuuuu   ~ !!） 

Berteriak, Mitsuha berdoa. Dari lubuk hatinya. Dengan perasaan yang cukup untuk 
berdarah. (Aku tidak ingin mati! Aku tidak ingin matiuuuu !!!） 

pop! 



Aaaaaaaaaaaaaaaa! ! ! 

Setelah mendengar suara aneh dan jeritan nyaringnya yang tak bisa dikenali, kesadaran 
Mitsuha memudar. 

"Ini adalah ..." Ketika dia bangun, dia berada di hutan. 

Tidak, tidak, tidak, tidak, aku jatuh dari tebing, bukan! Bawah, Laut... Maksudku, pantai itu 
berbatu-batu! Tidak, saya tidak mengeluh bahwa ini tidak berbatu! Jika itu berbatu, saya 
akan mati! 

Dan, sambil memikirkan hal-hal riang, tubuhnya secara otomatis berdiri untuk melihat 
apakah ada kelainan pada tungkai dan batang tubuh yang diangkat. 

Tidak, ini perilaku normal saya? Keahlian khusus？ Kebiasaan？ Saya tidak yakin, tapi saya 

sudah melakukan ini sejak saya masih kecil. Tubuh saya secara otomatis bergerak sebelum 
saya memikirkannya. Menjadi agak berbeda dari orang lain membuat saya penasaran jadi 
saya melakukan banyak penelitian tetapi saya masih belum memahaminya dengan baik. 

Biasanya, jika sebuah bola terbang di depan Anda, Anda akan langsung meraih atau 
menghindarinya. Anda tidak akan perlahan berpikir dengan santai, "Oh, bolanya sedang 
terbang. Apa yang harus saya lakukan? Saya bertanya-tanya apakah saya harus mencoba 
menghindarinya. Haruskah saya menghindari ke kanan, atau haruskah saya menghindari 
ke kiri. "Dan kemudian bertindak benar? Tapi saat Anda berbelanja, Anda tidak secara 
refleks membeli sesuatu tanpa berpikir, bukan? Jika Anda punya waktu luang, Anda akan 
meluangkan waktu untuk memutuskan; bila tidak, Anda menggunakan informasi apa yang 
Anda miliki secara intuitif sekaligus, saya ingin tahu apakah itu seperti bertindak secara 
refleks selama keadaan darurat. 

Namun untuk orang lain, tampaknya hanya berlaku untuk gerakan tubuh yang sederhana 
dan dalam kasus saya cakupan penerapannya cukup luas, seperti itu.... Nah, teman-
temanku berkata, "Kamu memikirkan alasannya setelah kamu bertindak," dan 
menamakannya "Sekihan"... seperti dalam "Refleks Spinal"... Ketika seorang gadis dipanggil 
"Sekihan", itu membawa hal-hal yang tidak menyenangkan ke dalam pikiran! 

(catatan tl: Aku tidak mengerti maksudnya, juga berhenti menghindari kenyataan Mitsuha) 

Pada akhirnya, hasilnya kurang lebih sama bahkan setelah dipikirkan perlahan setelah 
penilaian seketika. Saya pikir mungkin orang dapat berpikir dan menilai dengan sangat 
cepat dan mereka biasanya berpikir perlahan untuk meyakinkan diri sendiri bahwa itu 
adalah ide yang bagus. 

... Aa, tidak, tidak, aku benar-benar perlu memikirkan tentang situasiku saat ini. Tidak ada 
luka dan tidak ada kelainan pada tubuh saya. Dompet dan kunci rumah saya ada di saku. 
Saya tidak lagi memiliki ID pelajar yang saya bawa selama tiga tahun terakhir. Ada tas bahu 



yang tergantung di pundakku. Isinya payung lipat, tisu, dan tas belanjaan. Tidak, tas 
belanjaan ini bisa berguna untuk berbagai hal. 

Dan di sini ada hutan yang cukup lebat. Tidak ada tanda-tanda itu dirawat. Tidak ada yang 
namanya jalan. Dan tentu saja, tidak ada tanda-tanda orang. ... Oke, ayo jalan. 
Dimungkinkan untuk berpikir sambil berjalan. 

... Saya lelah. Sudah dua jam sejak saya mulai berjalan. Saya tidak dapat menemukan arah 
saya di hutan di mana sinar matahari tidak masuk dan hanya dapat maju ke arah yang 
tampaknya benar. Tidak ada jaminan saya akan lurus karena menghindari bebatuan dan 
pepohonan. Ada kemungkinan saya berputar-putar. 

Kadang-kadang saya meninggalkan sesuatu seperti tanda, tetapi saya tidak pernah 
melihatnya lagi. Jika saya tidak keluar dari hutan sebelum malam, siapa yang tahu hewan 
berbahaya seperti apa yang akan muncul. Jika saya tidak bisa keluar dari hutan pada 
malam hari, saya bisa memanjat pohon dan tidur di dahan. Tapi jika saya jatuh saat tidur, 
saya kacau.... Dan, jika saya tidak menemukan air, itu akan berbahaya. Saya ingin tahu 
apakah ada anak sungai atau mata air, bahkan mungkin buah di suatu tempat. 

... Saya lelah. Sudah empat jam sejak saya mulai berjalan. Karena tidak ada jalan, saya 
berjalan dengan pijakan yang buruk yang membuat saya lelah. Aku akan melukai kakiku. 
Akan segera gelap. Jika ada pohon yang bagus, saya akan menggunakannya sebagai tempat 
tidur. Aku tidak akan tidur nyenyak, tapi akan bunuh diri jika terus berjalan di tanah pada 
malam hari: secara fisik, saat jatuh, dan saat bertemu dengan teman nokturnal yang besar 
....... 

......... Saya lelah. Sudah sekitar tiga jam sejak saya mulai berjalan saat fajar. Saya tidak bisa 
tidur sama sekali tadi malam. Saya takut jatuh dari dahan pohon, pertama-tama saya tidak 
bisa tidur di atas pohon yang keras tanpa alas apa pun. Saya belum menemukan air atau 
makanan dan rasa sakit di pergelangan kaki kiri saya yang baru saja bengkok secara 
bertahap menjadi lebih buruk. Saya lapar. Aku haus. 

Mengenai situasi saat ini, aku memikirkannya berulang kali kemarin, lagipula aku punya 
banyak waktu. Pertama-tama, waktu yang hilang ketika saya pingsan kemarin tidak terlalu 
lama, paling lama 20-30 menit. Saya memeriksanya di jam tangan saya. Tidak ada hutan 
seluas itu di dekatnya tempat saya bisa dipindahkan dalam waktu sesingkat itu. Dan untuk 
memulainya, tidak mungkin untuk jatuh dari tebing itu dan tetap tidak terluka. 

Kesimpulan 1. Saya sudah mati, dan ini adalah akhirat. Kesimpulan 2. Saya tidak sadarkan 
diri di rumah sakit, bermimpi. Kesimpulan 3. Terjebak dalam fenomena paranormal, saya 
diteleportasi. ... Tidak, bahkan aku membaca novel fantasi! 

P, sebaiknya, saya harap ini 3! Tolong maafkan saya dari 1 dan 2 !! Jika saya berhasil masuk 
ke suatu desa, saya menghubungi polisi di jika di Jepang, jika di luar Jepang saya akan 
mencari kedutaan. 



............ Saya lelah. Ini hari ketiga setelah bangun di hutan. Tepatnya saya bangun siang dan 
masih pagi sekali, jadi baru sekitar satu setengah hari. Sampai sekarang tidak ada makanan 
atau air yang ditemukan dan dalam upaya terakhir, saya memakan beberapa daun tanaman 
yang mencurigakan. Selain lapar, rasa haus tak tertahankan. Aku akan mati... 

Frekuensi istirahat yang dia ambil dibandingkan dengan kemarin meningkat dan jumlah 
dia jatuh karena tersandung akar pohon dan bebatuan kemungkinan besar meningkat 
karena dia terhuyung-huyung. Lengan dan kakinya sudah penuh dengan luka kecil. Nyeri di 
pergelangan kaki kirinya semakin parah. Tetapi jika dia berhenti bergerak dia pasti akan 
mati, jadi dia terus menggerakkan kakinya karena kemauan. Ketika kesadaran akan waktu 
telah memudar dan kesadarannya melemah, akhirnya dia menemukan tempat seperti jalan 
setapak. Itu hanya "apa yang mungkin menjadi jalan", dengan lebar yang hanya cukup 
untuk satu orang dan sedikit diperkeras. 

(Ini jejak orang yang berjalan, kan. Ini bukan jejak binatang, kan? Tolong...) 

Mungkin karena kelegaannya menemukan apa yang tampak seperti jalan raya, ketika 
Mitsuha mencoba membungkuk, dia pingsan dan langsung pingsan. 



Chapter 2 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 2 Foto minggu ini adalah 
Youmu-chan oleh 

Catatan Penerjemah: 

Narator cerita sering beralih dari Mitsuha ke orang ketiga tetapi itu bukan kesalahan, ini 
adalah gaya penulisan FUNA sebelumnya dan mungkin beberapa bayangan. 

Terlalu terkejut dengan pedesaan! 

"...... Itu adalah langit-langit yang aku tidak tahu" 

Setelah mengucapkan salah satu dari 30 kalimat terbaik yang selalu ingin dia katakan, 
Mitsuha yang terbangun berpikir dengan samar. 

(Ini adalah...) 

Jika saya ingat, saya secara misterius muncul di hutan, kelelahan, kemudian menemukan 
jalan setapak... Dan sekarang saya tidur di tempat tidur yang tidak saya kenal, dan saya 
melihat ke langit-langit, saya tidak tahu. Furnitur dan perabot di pondok kayu ini sudah 
kumuh, namun tertata rapi dan bersih sehingga ada rasa kebersihan. 

(Apakah saya aman? Tidak, seseorang menyelamatkan saya) 

Pikirannya tidak sepenuhnya jernih dan Mitsuha harus segera melakukan sesuatu sebelum 
memikirkan semuanya. 

"Air! Seseorang beri aku air dan sesuatu untuk dimakan !! " Ya, itu permintaan untuk 
makan dan minum. 

Patapata. Dengan langkah kaki tergesa-gesa, pintu kamar terbuka, dan seorang gadis cantik 
berusia sekitar sepuluh tahun dengan rambut perak dan pupil biru mengenakan pakaian 
sederhana masuk. 

"ー ー ー, ー ー ー ー ー！" 

Gadis itu berteriak bahagia dengan wajah tersenyum, tapi sayangnya aku sama sekali tidak 
mengerti apa yang kamu katakan. 

(Oh, itu orang asing. Sepertinya dia bukan penutur bahasa Inggris). Dia mempersiapkan 
ujian masuk perguruan tinggi dengan sangat alami, dia tahu apakah itu bahasa Inggris atau 
bukan. (Tidak terlihat seperti bahasa Jepang, Inggris, China, Korea, Jerman, atau Prancis 
setidaknya...) 



Dari penampilan gadis itu, kurasa ini bukan di suatu tempat di Asia. Pokoknya, saya mau 
air dan makanan, kita bisa berkomunikasi nanti. Tenggorokan saya kesemutan dan juga 
sakit untuk berbicara. Itulah mengapa saya akan melewatkan mencoba metode komunikasi 
yang tidak berguna! Mitsuha menyerah untuk mengobrol dan tiba-tiba mulai memberi 
isyarat. Gerakan memegang cangkir dengan kedua tangan dan meminum air, 
menggerakkan tangan dari mulut ke tenggorokan ke perut. Bagaimana, sudah biasa di 
seluruh dunia, bahkan monyet pun akan mengerti! ... Tidak sopan menyebut orang dari 
rumah yang mungkin telah membantuku menjadi monyet. 

"ー ー 、 ー ー ー！" 

Gadis itu berbicara tentang sesuatu sambil tersenyum, menggerakkan lehernya secara 
vertikal dan kemudian meninggalkan ruangan. Oke, mungkin saja! ...Kupikir. 

... Itu baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, gadis itu bersama dengan seorang wanita 
yang memiliki mata dan warna rambut yang sama seperti ibu gadis itu datang dengan 
membawa kendi air dan sebuah cangkir kayu, bersama bubur dalam sebuah cangkir yang 
juga terbuat dari kayu yang mirip dengan yang sebelumnya. Berterima kasih kepada 
mereka, saya menerima air dan meminumnya sekaligus. 

"Puha  , aku Reviveddd  " 

Akhirnya merasa nyaman, Mitsuha mengerahkan tenaga ke dalam tubuhnya dan menoleh 
ke arah ibu dan putrinya, menundukkan kepala, dan berterima kasih kepada mereka. 

"Terima kasih banyak atas bantuan Anda." 

Tidak, saya tahu bahwa kata-kata itu tidak akan dimengerti, tetapi kata-kata itu adalah 
ucapan syukur yang harus disampaikan. Sang ibu terkejut sesaat mendengar kata-kata 
yang tidak dia mengerti, tetapi kemudian dia tersenyum dengan senyum lebar di wajahnya. 
Oke, saya ucapkan terima kasih, selanjutnya makanan, makanan! 

Apa yang tampak seperti bubur direbus dengan irisan roti tipis dimasukkan ke dalam susu 
encer, rasanya seperti itu disebut bubur roti. Lembut untuk perut, tampak bergizi dan 
menghangatkan tubuh. Ya, itulah makanan terbaik untuk saya saat ini. Untuk membawanya 
kepada saya sekaligus, dia mungkin telah menyiapkannya untuk tersedia kapan saja. 

(Ini orang yang baik ~ !!) Baiklah, jika saya kembali dengan selamat, mari kita beri banyak 
terima kasih! Bagaimanapun, mereka menyelamatkan hidup saya. 

Setelah mengisi perut dengan makanan panas dan pergi ke kamar kecil, dia mengantuk lagi, 
meskipun dia tidak tahu apakah pingsan dan tidur itu berbeda. Kali ini dia benar-benar 
tidur dengan mengistirahatkan hatinya. 

"... Itu adalah langit-langit yang aku tahu" 



Ya, ini kedua kalinya saya melihat butiran kayu di langit-langit ini. Kebangkitan yang 
menyenangkan yang membuat saya merasa segar, saya kira saya bisa benar-benar 
mengistirahatkan tubuh saya kali ini. Luka kecil di anggota tubuh saya dan nyeri otot kaki 
saya masih terasa sakit. 

(Um, Apa yang harus saya lakukan ...) 

Rumah ini kira-kira berada di dekat hutan yang luas itu. Awalnya, saya pikir itu adalah 
pondok gunung, tapi sepertinya rumah biasa ... Artinya di sini setara dengan desa pedesaan 
?. Mungkin untuk saat ini saya perlu pergi ke tempat kota untuk menghubungi kedutaan. 
Oh, apakah ada telepon atau sesuatu seperti itu di sini? Ketika saya berpikir untuk 
mengangkat tubuh saya di atas tempat tidur, pintu dibuka dengan lembut untuk membuat 
celah kecil, dan kemudian kepala berambut perak mengintip ke dalam. Tampaknya itu 
adalah gadis kecil dari sebelumnya. Dia mungkin merasakan tanda-tanda bahwa Mitsuha 
sudah bangun dan datang untuk melihat situasinya. Indra yang tajam. Seperti yang 
diharapkan dari orang-orang yang hidup dengan alam! Saat dia melihat Mitsuha terbangun, 
gadis itu bergegas ke tempat tidur dengan senyum lebar di wajahnya. Dan Bosun, dia 
melompat ke tubuh Mitsuha tanpa henti. 

"Gue!" Mitsuha menderita kesakitan karena kepalanya menusuk langsung ke perutnya. 
"Memberi, memberi memberi !!" Tubuh Mitsuha yang mungil dan halus tidak tahan dengan 
pelukan beruang mengikuti pantatnya. (catatan tn: Saya ingin tahu apakah saya harus 
menerjemahkan berikan kepada paman?) 

"Hancur, tulang punggungku akan patah !!" Setelah terus menerus menepuk pundak gadis 
itu dengan putus asa dia akhirnya dibebaskan dari siksaan neraka. Kepada Mitsuha yang 
pingsan di tempat tidur dan pingsan karena kesakitan, gadis itu memiringkan lehernya 
dengan heran. Oh, um, itu ekspresi kebaikan biasa. Ini adalah sapaan kecil yang normal di 
sini. Tapi kekuatan gadis ini, aku pasti akan mati jika kamu dewasa, kan? Baiklah, jika aku 
melihat tandanya, aku akan menghindarinya dengan sekuat tenaga! 

Ketika Mitsuha akhirnya bangkit, dia duduk di tempat tidur bersama gadis itu dan mencoba 
berinteraksi. Seperti yang diharapkan, kata-kata tidak dapat dipahami sama sekali, tetapi 
seiring berjalannya waktu, maksud kata-kata itu secara bertahap diungkapkan melalui 
gerak tubuh dan ekspresi. Rupanya, gadis itu menemukan saya di tanah, melapor kepada 
orang tuanya dan kemudian membantu saya. Saya dibimbing ke seluruh rumah, tetapi saya 
tidak dapat menemukan orang tuanya. Apakah mereka bekerja atau akan menghubungi 
seseorang tentang saya? 

Saya keluar dari rumah ketika saya dipandu ke kamar mandi, tapi... itu adalah pedesaan. Ya, 
saya mengharapkannya, tetapi itu bahkan lebih pedesaan dari itu. Bangunan kayu seperti 
rumah ini, atau lebih tepatnya gubuk kecil satu lantai yang terbuat dari kayu gundul,... uhuk  
uhuk , rumah pribadi dibangun dengan ruang yang luas di antaranya. Pedesaan. Errr, saya 
tidak melihat lampu jalan atau tiang. Oh, apakah mereka menggunakan tipe bawah tanah 
untuk melindungi lanskap, seperti yang diharapkan. ...... Seperti itu, bodoh! Ha ha. Ya, tidak 
mungkin kecuali saya pergi ke kota. 



Sekali lagi saya kembali ke kamar dan melanjutkan komunikasi. Meski butuh waktu cukup 
lama, saya terkesan dengan seberapa banyak yang tersampaikan. Tidak, beberapa hal 
mungkin telah disampaikan secara tidak sengaja, tetapi itu dalam kisaran kesalahan, yaitu 
kisaran kesalahan! Dan, apa yang saya rasa saya mengerti adalah sesuatu seperti ini. 

Gadis ini, Colette-chan tinggal bersama orang tuanya di rumah ini. Tampaknya desa ini 
memiliki pertanian, kehutanan, perburuan dan lain-lain dan hidup secara swasembada. Jadi 
seperti yang dikatakan sebelumnya, Colette-chan menemukanku di tanah dan orang tuanya 
membawaku ke sini lalu Colette-chan membasahi kain dengan air, memerasnya dan 
menyeka keringatku sepanjang waktu. Secara harfiah, penyelamatku Colette-chan !! (コ レ 

ッ ト ち ゃ ん が ず っ と 汗 を 拭 い た り 布 に 水 を 含 ま せ て 口 に 垂 ら し て く れ た 

り し て た) Aku memeluk Colette-chan secara tidak sengaja dan mengencangkan. Ehehe, 

dan sambil tertawa, Colette-chan meletakkan tangannya di punggungku. Mengenakan! Aku 
secara refleks mendorong Colette-chan menjauh. Nah, saya seseorang yang belajar! 
Terutama terkait dengan hidup dan mati. Dan, yang terpantul di mata wajah selipku adalah 
wajah Colette-chan yang terpana dengan wajah yang seakan hendak menangis. ........., 
tembak. 

Saya sangat meminta maaf dan mencoba mengubah suasana hatinya, dia masih sedikit 
cemberut tetapi mungkin dia bisa memaafkan. Tidak, ini gagal. Setelah itu, mood Colette-
chan akhirnya kembali saat orang tuanya pulang, duka yang bagus. 

Saya mencoba berkomunikasi dengan orang tua Colette-chan yang pulang. Ada batasan 
informasi yang dapat diperoleh dari Colette-chan yang berusia 8 tahun. Oh, saya heran 
Colette-chan yang saya pikir berumur sekitar sepuluh tahun ternyata berumur delapan. 
Perbedaan antara satu dan dua tahun sangat besar. Colette-chan gadis yang tegas. Seperti 
yang diharapkan dari penyelamat hidupku! 

Jadi, hasil dari mencoba mengumpulkan informasi ......, mengecewakan. Orang tuanya tidak 
keluar karena aku. Mereka tampaknya pergi untuk bekerja di gunung dan bertani secara 
normal. Mereka tidak merasa perlu menghubungi suatu tempat. Tidak, mereka sama sekali 
bukan orang jahat. Namun, tidak ada laporan atau ide untuk melakukannya. Ya, mereka 
membantu saya dan memberi saya tempat makan dan tidur, saya cukup bersyukur. Tidak 
aneh jika dijual kepada seseorang yang membeli atau diperlakukan seperti budak dan 
menjadi pekerja paksa karena ini adalah negara berkembang. Jika Anda memikirkannya, 
mereka lebih dari sekadar orang baik. 

Dan itu bagus, tapi informasi yang saya dapat dari mereka tidak jauh berbeda dengan 
informasi yang diperoleh dari Colette-chan! Tidak, yah, ada yang saya tidak bisa mengerti 
kata-kata mereka dan memberi isyarat, saya juga mencoba menggambar, tetapi bagaimana 
saya mengatakannya, tingkat pengetahuan orang tua tidak jauh berbeda dengan Colette-
chan.... Apakah Colette-chan terlalu luar biasa? Ataukah kedua orang tuanya seperti itu? 
Saya berpikir untuk menggambar peta dunia dan bertanya di mana ini dengan menunjuk, 
tetapi apakah Anda tidak dapat memahami peta itu? Tidak, kemampuan seni saya tidak 
seburuk itu kan? Saya memberi isyarat telepon tetapi mereka hanya memiringkan kepala 



dengan pandangan hitam? Mungkin mereka tidak tahu jenis nada sentuh jadi saya mencoba 
meniru jenis panggilan lama, gee, corocoro, saya bekerja keras dengan efek suara, bukan! 
Tidak, ada apa dengan tepuk tangan! Saya tidak melakukan pantomim untuk melakukan 
seni !! 

Saya menyerah dalam segala hal. Sampai saya pulih sepenuhnya, saya akan melakukan 
pekerjaan rumah sebagai imbalan untuk tinggal di sini sebentar, saya akan menyiapkan 
makanan dan air lalu pergi ke kota. Saya akan mengirimkan sesuatu sebagai pembayaran 
atas bantuan mereka setelah kembali ke rumah. Hanya itu yang harus dilakukan. 



Chapter 3 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 3 Foto hari ini adalah Threads 
of Fate oleh 

Dan beberapa tahun kemudian ....... Tidak, tidak, baru tiga hari sejak itu! Sebagai hasil dari 
pantomim saya yang sulit, mereka entah bagaimana dapat memahami apa yang saya 
inginkan. ...... atau, menurutku. Pertama, saya akan bekerja di sini jadi biarkan saya tinggal 
sebentar. Kedua, saya ingin pergi ke kota nanti jadi tolong bagikan air dan makanan ketika 
waktunya tiba. Ketiga, beri tahu aku jalan ke kota. 

Butuh waktu sangat lama untuk hanya menyampaikan ini. Saya berhenti menghafal bahasa 
mereka. Saya hampir tidak akan mengingatnya dalam beberapa hari, harus ada telepon jika 
saya pergi ke kota sehingga saya dapat menelepon Jepang menggunakan telepon 
internasional atau dari kedutaan, jika saya dapat menemukan seseorang yang mengerti 
bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang lebih buruk, itu akhir dari cerita itu. Tidak akan 
ada kesempatan untuk menggunakan bahasa negara ini setelah kembali ke rumah. Tidak, 
saya akan mengucapkan terima kasih, tetapi tidak masalah jika saya meminta seseorang 
untuk menerjemahkannya. Setelah melakukan berbagai hal dengan mereka, saya 
memahami beberapa hal. Pertama-tama, karena saya pikir saya tampaknya dianggap 
sebagai seorang anak atau lebih tepatnya tidak dalam arti bahwa saya masih di bawah 
umur tetapi saya berusia sekitar sepuluh hingga dua belas tahun. ... Tidak apa-apa, lebih 
mudah jadi aku akan melepaskannya! Nah, Colette-chan berumur delapan tahun.... 
haruskah aku membiarkan usia dua belas tahun berlalu? 

Dan mungkin itu kebiasaan di sekitar sini, tapi wajar jika yatim piatu dan anak-anak 
terlantar diasuh oleh seseorang, dibesarkan, dan menjadi anak di rumah itu. Tidak jarang 
mereka menikahkan anak dari rumah setelah menjadi dewasa diberkati dengan menjadi 
"orang tua dan anak sejati" oleh semua orang. Tentu saja, tampaknya sebagian besar 
biasanya akan menikahi rumah tangga lain dan membayar wali mereka seperti yang 
dilakukan orang tua. Yah, pertama-tama ini adalah desa kecil sehingga semua penduduk 
desa tampak seperti keluarga. 

Jadi apa maksudnya itu? Tampaknya "Jika seorang yatim piatu atau orang tak dikenal 
dijemput, tanpa mengirim mereka ke kantor pemerintah, Anda dapat merawat mereka apa 
adanya. Mereka tetap ditinggalkan jadi jangan repot-repot mencari orang tua seperti itu. " 
Oh, jadi karena itulah para orang tua di sini terlihat begitu tenang saat mereka merawatku. 
Baiklah, aku akan segera pergi. ... Jadi kenapa kamu repot-repot menjelaskannya selama 
setengah hari, Colette-chan? Dia menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengikis 
tanah dan menggambar banyak hal yang terlihat seperti pohon keluarga dengan sebatang 
kayu dan kemudian menunjuknya. Apa yang harus Anda jelaskan sekarang? Anak 
perempuan angkat menikahi anak kandung mereka di rumah sebelah sana, dan rumah di 
sana memiliki seorang anak angkat dan seorang anak kandung yang merawat orang tua 
mereka. Tidak, mengapa kamu menatapku! 



Saya terganggu oleh tekanan Colette-chan, tetapi saya menghabiskan beberapa hari 
bersantai sambil membantu pekerjaan rumah. Memasak menggunakan kompor tanpa 
bumbu fermentasi memberi saya kesulitan besar tetapi saya telah membantu ibu saya 
memasak sejak sekolah dasar dan sekolah menengah, sebagian besar terserah saya 
sehingga saya memiliki kehidupan yang penuh pengalaman dan dapat membuat sesuatu 
sesuai. Hasilnya sangat populer, istri Elnel-san mengerang, Gununu. 

Sebaliknya, memotong kayu bakar sangat buruk. Tidak, apakah memotong pekerjaan 
rumah kayu bakar? Bukankah itu bagian dari pekerjaan sang ayah? 

Oh, Eline-san dan Colette-chan bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan bagian 
dari itu adalah menyiapkan kayu bakar, begitu? Kapak itu berat. Kapak sulit digunakan. 
Meleset saat saya berayun. Setelah kapak menggigit kayu bakar, kapak yang menempel 
pada kayu bakar terlalu berat untuk diangkat dan dibanting kembali. Saat melakukan itu 
kulit telapak tangan saya terkelupas, otot-otot, sesak nafas, pinggang... .. Langsung saja saya 
di-tag out. Mengapa rusak setelah beberapa pukulan, Colette-chan ....... 

Keesokan harinya, saya pergi mencari sayuran liar bersama Colette-chan. Pergi ke hutan 
membawa keranjang di punggungku. Oh, hanya aku yang membawanya. Karena tidak 
mungkin kita akan menemukan dua keranjang senilai, aku akan membawanya untuk 
memudahkan pasukan utama Collett-chan untuk bergerak. Ya, itu sangat logis. Huh, 
Apakah ini hutan tempat saya berkeliaran? Begitu, jadi Colette-chan menemukanku di sini? 
Kalau begitu, saya akan mencoba yang terbaik dalam pencarian untuk meminta maaf 
karena mengacaukan pertemuan hari itu! Colette-chan menunjukkan contoh jenis sayuran 
yang kami cari, jadi tidak apa-apa! 

... Meskipun saya sangat antusias, tampaknya ada bakat untuk mencari di mana sayuran liar 
tumbuh, saya hanya dapat menemukannya ketika saya melihat di tempat yang 
diinstruksikan oleh Collette tetapi tidak sama sekali jika saya mencarinya sendiri .. Oh well, 
Saya tidak melakukan ini untuk belajar, jika saya bisa membantu Colette-chan.... Saat 
sayuran liar di keranjang terisi sekitar sepertiga, Colette-chan tiba-tiba berhenti. Dia 
memiliki kulit yang buruk ketika saya menoleh. Dia menyuruhku melepas keranjang 
dengan gerakan. Meski berpikir itu aneh, aku melepas keranjang seperti yang 
diinstruksikan dan Colette-chan perlahan kembali dan berbisik kepadaku. `Keru, korore, 
marutousu... ' 

Ya, itu salah satu kata yang saya pelajari setelah diulang berkali-kali sebelum kami 
berangkat. Tidak, saya berhenti belajar bahasa mereka tetapi hanya pada tingkat 
percakapan normal, saya belajar beberapa kata sederhana. Ya, tidak, air, makanan, lapar, 
beri aku, itu kata-kata yang sangat penting dan esensial. Dan sekarang itulah kata yang 
digunakan ketika binatang berbahaya muncul, itu serius! Bukankah kamu sudah 
memberitahuku bahwa binatang berbahaya jarang muncul di sekitar sini, itu pasti arti dari 
gambar yang kamu gambar di tanah. ... Apa, "jarang keluar" juga berarti "kadang keluar" 
begitu? 



Menurunkan keranjang dengan lembut dan kami kembali ke arah tempat kami datang 
dengan tenang. Keranjang mungkin akan ditemukan di kemudian hari setelah bahaya 
hilang. Akankah penduduk desa memburu binatang atau akankah mereka mencegah anak-
anak mendekati hutan sampai mereka pergi? Tidak mungkin berbisnis, mou. Saya 
bertanya-tanya apakah sekeranjang sayuran liar yang dikumpulkan dengan rasa sakit yang 
hebat akan menjadi tidak berguna pada saat itu. Ini mungkin tidak akan menjadi produk 
kering yang baik. 

(Catatan tn: Saya bisa menerjemahkan mou ke ya ampun tapi saya tidak untuk kawaii, juga 
jika Anda lupa dia mengira dia berada di negara dunia ketiga jadi berkumpul adalah bisnis) 
Nah, hidup lebih penting daripada beberapa sayuran liar. Haruskah kita perlahan dan 
diam-diam melarikan diri, tunggu, angin, sebelumnya bertiup. Kami beruntung 
menghadapi angin, tunggu, bukankah ini buruk! Saya tidak berpikir bahkan jika gadis super 
yang luar biasa Colette-chan akan memperhatikan seekor binatang sebelum dia 
memperhatikannya. Bukankah kita sudah didirikan? Maka saya hanya bisa berharap sisi 
lain penuh dan tidak akan berburu sekarang, mengikuti mangsa lain, mungkin vegetarian... 
Tidak, kemungkinan kecil. Lalu mengapa mereka belum menyerang? Pikirkan, pikirkan, 
gemuruh komputer trivia saya! 

Ya, saya mengerti. Tiga kemungkinan. Satu, perlahan mengelilingi untuk menahan 
sepenuhnya. Apakah itu perlu saat lawannya adalah anak kecil dengan kaki lamban? Kedua, 
menikmati mengejek kami, bermain-main. Maka tidakkah mereka muncul menikmati 
menakut-nakuti kita. Ketiga, tahap latihan untuk mengajari anak-anak cara berburu. Tidak 
ada kekhawatiran untuk melarikan diri karena langkah kaki mereka yang lambat, tidak ada 
kekhawatiran bahwa anak-anak mereka akan terluka secara tak terduga oleh serangan 
balik, mangsa yang ideal. Jadi, idealnya bukan, gadis manusia. Ini adalah rahasia bahwa 
seorang gadis yang tidak bisa disebut "anak" tercampur. 

Meskipun ini hanya tebakan, kemungkinan monster mendekat tinggi. Bagaimana cara 
melarikan diri dengan aman ....... Mengulur waktu? Berapa lama waktu yang dibutuhkan 
seseorang untuk mencari dua anak yang belum kembali pada malam hari? Mencari di hutan 
di malam yang gelap? Selain orang tua, penduduk desa mungkin tidak akan menerima 
bahaya seperti itu. Selain itu, mereka tidak akan datang tepat waktu. Ketika saya melihat ke 
belakang, saya melihat sekilas sesuatu bergerak melalui celah di pepohonan. Banyak. Satu 
benda seperti serigala dan beberapa yang jauh lebih kecil. Seperti yang diharapkan? 
Bisakah tipe itu memanjat pohon? Sepertinya tidak mungkin untuk naik Jika tidak ada 
cabang di posisi rendah. Mereka akan segera datang. Pohon yang bagus, pohon yang bagus, 
mau bagaimana lagi yang itu! Colette! 

Tampaknya tidak ada cabang yang cukup rendah sehingga binatang itu bisa memanjat, jadi 
menemukan pohon yang tampaknya dapat dengan mudah menopang berat badan Collett, 
dia meraih tangan Collett dan dengan paksa menariknya. Menempatkan tangannya di 
bawah ketiak dan mengangkatnya dan mendorongnya ke pohon. "Mitsuha! ー ー 、 ー ー 

ー！ " Setelah memastikan bahwa dia berpegangan pada pohon, sambil mengabaikan 

teriakan Colette, dia melepaskannya dan meletakkan tangannya di bawah sepatu Colette 



lalu mendorong ke atas. Colette menebak maksud Mitsuha dan buru-buru menggerakkan 
kedua tangannya untuk memanjat ke pohon dan mencengkeram dahan tempat dia tiba dan 
menarik tubuhnya. "Mitsuha !、 ー ー ー！" Colette dengan putus asa menjangkau Mitsuha, 

tapi Mitsuha tersenyum dan menggelengkan kepalanya. 

"Maaf, saya tidak pandai memanjat pohon. Pohon itu sepertinya akan patah dengan dua 
orang. Nah, selamat tinggal, jaga dirimu! " Mungkin binatang itu berpikir bahwa mereka 
telah menyerah, mereka menampakkan diri dan perlahan muncul. Seperti yang saya lihat 
sebelumnya, satu terlihat seperti orang dewasa dan tiga tampak seperti anak-anak. Karena 
mereka seperti serigala, apakah boleh menyebut mereka "serigala" dan "anak serigala"? 
Aku mengambil cabang pohon di kakiku dan melemparkannya ke serigala untuk menarik 
perhatian pada diriku sendiri. Tentu saja tidak mengenai mereka, tapi niat untuk 
menyerang telah ditularkan, geraman muncul dan Mitsuha melotot. Baiklah, dengan ini 
saya naik peringkat dari "mangsa tak berdaya" menjadi "mangsa yang tahan". Untuk 
menarik musuh, dapatkan kebencian mereka. Sebisa mungkin, sejauh mungkin! 

"Mitsuha, Mitsuha, Mitsuha   ~ !!!" Meninggalkan Colette yang berteriak putus asa, dia lari 
dengan sekuat tenaga. Haa, haa, haa, haa ....... Pagi hari Mitsuha cepat karena ada banyak hal 
yang harus dia lakukan. Stamina Mitsuha juga cepat habis karena ada banyak hal yang tidak 
dia lakukan Sama seperti penampilannya Mitsuha tidak memiliki banyak kekuatan fisik, 
satu-satunya saat dia berolahraga di luar PE di sekolah adalah ketika kakak laki-lakinya 
mengundangnya ke permainan airsoft . Refleksnya tidak buruk, tapi dia tidak bisa 
mengikuti. Ada pijakan yang buruk juga, serigala itu tampak tidak serius sama sekali dan 
telah menutup jarak dalam sekejap mata. 

(Hanya induknya. Anak-anaknya tidak bisa memanjat pohon. Induknya juga keluar tapi 
untuk berjaga-jaga sebelum terbunuh entah bagaimana aku harus mendapatkan salah satu 
kakinya...) Aku sudah menyerah pada diriku sendiri. Yang tersisa hanyalah melindungi 
Colette! Mitsuha menginjak kakinya karena kelelahan dan terjatuh, menabrak pohon besar 
di dekatnya. Serigala yang memperlihatkan taringnya mendekat dan melompat 

"Saya tidak ingin mati! Colette-chan, Ayah, ibu ...... " Taring serigala mendekat. Di ambang 
kematian, berbagai hal melayang dan mengalir di benak Mitsuha. Senyuman Colette, sosok 
orangtuanya, dan orang yang menyebut dua tahun lebih muda itu manis dan mengajari dia 
berbagai hal, kakak laki-laki yang lembut, dapat diandalkan dan sedikit, tidak terlalu kutu 
buku, dan tercinta. Mungkin dia suka mengutip kalimat dalam novel? Penampilan puas 
yang dia dapatkan setiap kali dia menemukan waktu yang tepat untuk mengutip agak 
menjengkelkan. Aku ingin tahu apa yang akan saudara kutip pada saat seperti ini.... Mitsuha 
berteriak dengan suara keras di akhir. 

"Onicha ~ aaaaa  a  a  a ~~ n ~~ n !!" 

Dan Mitsuha menghilang, serigala yang berguling kesakitan setelah menabrak pohon besar 
akhirnya bangkit kembali dan berdiri dengan tatapan heran. 

(tn: Anda tahu, saya terkejut imoutosite tidak mengambil ini) 



Chapter 4 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 4 Foto kali ini adalah Uzuki 
Usoppyon oleh 

Jatuh di tempat tidur dari ketinggian sekitar 30 sentimeter dan membuat suara tumpul 
Mitsuha membeku sejenak. Dia segera memperhatikan di mana itu. Dia tidak berada di 
tempat tidurnya yang biasa, tetapi di tempat tidur kakak laki-lakinya Takeshi dan di 
kamarnya. Segera setelah saya mulai berpikir tentang mengapa saya berada di kamar 
saudara laki-laki saya dan bukan kamar saya sendiri ......, tubuh saya bergerak dengan 
sendirinya. Saya tahu kamar saudara saya dengan baik. Tubuh saya secara otomatis 
membuka laci kedua di atas meja dan memasukkan tangan saya ke dalam. 

(Hah? Apa? Erm, ini, onii-chan... tunggu, bagaimana dengan serigala? Mimpi? Bagaimana 
dengan Colette-chan ......) 

Apa yang disebut teman Mitsuha sebagai "refleks tulang belakang Mitsuha" diaktifkan. 
Ketika hanya ada sedikit waktu untuk berpikir dan bahkan sedikit membuang waktu 
berakibat fatal, tubuh Mitsuha langsung bertindak mengikuti "jawaban terbaik sementara" 
sebelumnya. Pemikiran normal tidak dapat mengikuti dan perlu mengejar ketinggalan 
setelahnya. 

(Erm, sepatuku masih dipakai. Ada daun di pakaianku. Tubuhku babak belur, itu bukan 
mimpi? Kalau begitu, Colette-Chan...) 

Dia mengeluarkan dari laci sebuah tas nilon kecil dengan banyak butiran abu-abu kecil di 
dalamnya. Mitsuha merobek tas dan menuangkan butiran kasar kecil ke dalam saku 
kanannya. Ada banyak sehingga bersama-sama mereka cukup berat meskipun butirannya 
kecil. Selanjutnya, dia mengambil sesuatu dari rak kecil di rak buku besar yang memenuhi 
seluruh dinding ruangan dan memasukkannya ke sabuk sambil memegang celananya. 

"Falcon Ⅱ" Katapel. Juga disebut pachinko di Jepang. Namun, memiliki kekuatan pistol kecil 
kaliber .22 jika disalahgunakan akan memisahkannya dari mainan anak-anak. Mitsuha 
menerima ceramah dari kakaknya dan harus menggunakannya beberapa kali. Selanjutnya, 
Mitsuha membuka kotak kaca, mengambil sebongkah logam indah dan memasukkannya ke 
dalam saku kanan seperti butiran abu-abu. 

"Olahragawan Lipat Gerber Ⅱ" Di suatu negara, dikatakan bahwa sang ayah akan 
memberikan pisau lipat kepada seorang anak laki-laki ketika dia berumur sepuluh tahun. 
Bentuk yang elegan, kilauan metalik yang indah, dan kehadiran yang kuat yang hanya dapat 
dibandingkan dengan ornamen pada benda praktis. ...... atau lebih Takeshi memberikan 
pidato tentang, singkatnya itu pisau lipat. (catatan tn: Mitsuha adalah imouto pengertian 
yang mendengarkan chu-ni onii-chan-nya) 



Mitsuha berlari menuruni tangga menuju dapur. Menarik pegangan wastafel dan 
mengambil pisau. Itu pemahat (deba bōchō). Pisau panjang tipis (sashimi bōchō) lebih 
tajam dan lebih panjang, tetapi kemungkinan besar tidak akan bisa menembus bulu dan 
patah. Pada catatan itu, seorang pemahat (deba bōchō) memiliki kekuatan keamanan. 
Untuk keamanan, saya membungkus bagian pisau dengan handuk dan menyelipkannya di 
sabuk. 

Selanjutnya, dia mengambil handuk dapur dan menyebarkannya sekitar 1 meter, 
melipatnya menjadi dua dan meletakkannya di lantai. Dia kemudian mengambil dari rak 
ukuran bisnis lada dan Shichimi pepper dan bubuk merica Hawk dan membuang semuanya 
dan kemudian menggulung handuk dan memasukkannya ke dalam saku kirinya. 

(Kenapa aku disini? Tidak, Sebelumnya aku harus membantu Collette-chan! Tapi 
bagaimana? Oh, jika aku benar di tempat yang kuinginkan maka itu bukan kebetulan tapi 
atas kemauanku sendiri? Lalu bisakah aku kembali ke tempat Collette-chan adalah? Kalau 
begitu aku harus menemukan sesuatu yang bisa menangani serigala ...) 

Sayang sekali, bagian itu sudah berakhir. Mitsuha menyadari bahwa persiapan terbaik yang 
bisa dia pikirkan telah diambil. Dia menyadari bahwa tindakan sementara itu benar dan 
pikirannya selaras dengan saat ini. Mitsuha menamakan proses ini "persetujuan". 

(Dapatkah saya benar-benar kembali? Tidak, haruskah saya? Apa yang bisa saya lakukan 
tentang binatang buas dengan semua ini? Saya mungkin benar-benar mati kali ini! 
Meskipun akhirnya saya kembali dengan selamat ke Jepang !! Mengapa saya harus pergi? 
Untuk alasan apa ?） 

Saat itulah dia memikirkannya. Apa yang akan saudaraku, Takeshi katakan pada saat 
seperti ini? Ah, pada saat saya menyadari itu tidak baik, itu sudah terlambat, dan suara 
serta kata-katanya mengalir ke dalam pikiran saya. 

"Hah? Apakah Anda membutuhkan alasan untuk membantu seorang gadis cantik? " 

Ya, ya, ya, saya mengerti, saya berisik, merepotkan ...... dan onii-chan tercinta! 

Gon. 

Dahi saya terbentur pohon besar. Kotoran. Saya melihat sekeliling, tetapi saya tidak dapat 
menemukan serigala. Apakah itu kembali ke sana? Mitsuha bergegas kembali ke pohon 
tempat dia menyuruh Colette memanjat. Tidak ada angin. Waspadai suaranya, dengan hati-
hati tetapi cepat. Tidak apa-apa, mereka seharusnya tidak bisa memanjat pohon. 

Meskipun butuh waktu lebih lama daripada melarikan diri dengan kecepatan penuh 
sebelumnya, itu bukanlah jarak yang terlalu jauh jadi dia dengan cepat sampai di pohon. 
Mengintip dari bawah naungan pohon lain, empat serigala menggonggong di puncak 
pohon. Baiklah, masih oke. Mitsuha mengeluarkan pisau lipat dari saku kanannya dan 
dengan hati-hati agar tidak melukai tubuhnya letakkan pisau di ikat pinggangnya. 



Kemudian setelah menarik ketapel dari ikat pinggangnya dan memegang di tangan kirinya 
dan mengambil sebutir biji-bijian dari sakunya di tangan kanannya. 

Pelet, amunisi baja. Timbal adalah amunisi ketapel arus utama. Dikatakan dengan harga 
rendah, berat dan bertenaga, mudah diproses, memberikan lebih banyak energi kinetik ke 
target lunak sulit yang memantul, dll.... Tapi ini terbuat dari baja. Lebih fokus pada daya 
tembus, itu adalah amunisi pria yang bertarung langsung. Atau begitulah Takeshi 
memberikan pidato tentang, Meskipun pelet timah juga disiapkan, kali ini dia memutuskan 
untuk mengikuti saran Takeshi sambil berpikir tentang menusuk bulu yang tebal. Dia 
mengapit pelet, lalu menjulurkan tangan kiri dan menarik tangan kanan sampai mencapai 
bahunya. 

Jika ditanya kenapa Mitsuha yang lemah bisa menarik kembali karet yang kuat sejauh ini, 
itu hanya karena tubuh Mitsuha kecil dan lengannya pendek sehingga ketika dia biasanya 
menarik kembali panjang karetnya jauh lebih pendek dibandingkan dengan Takeshi. Tentu 
saja, daya juga akan turun. Melawan binatang dewasa, tidak masalah jika ia akan 
menembus bulu jika tidak mencapai titik vital. Dia hanya bisa berharap pertahanan serigala 
rendah. Ada pistol busur di kamar Takeshi, tapi saya menyerah karena saya belum pernah 
menggunakannya dan sepertinya saya tidak akan bisa mengisi ronde berikutnya tepat 
waktu. Bahkan sebagai seseorang dengan refleks tulang belakang. Mungkin. 

Bidik dengan hati-hati... Aku ingin, tapi lenganku gemetar jadi aku cepat-cepat menembak. 
Bersama dengan suara kecil "Pishun", pelet baja itu mengarah ke target dengan kecepatan 
tinggi. 

Gyan! 

Seekor serigala jatuh dengan teriakan sedih. Oh, apakah itu mengenai kepala? Apakah 
memukul kepala yang tidak dilindungi otot efektif? Apakah itu menembus tengkorak atau 
hanya menyebabkan gegar otak... Tapi sebenarnya, saya mengincar induknya, bukan 
anaknya. Karena itu adalah musuh terkuat, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, aku 
ingin memberinya beberapa kerusakan dengan serangan pertama... Yah, jika seseorang 
dikalahkan itu bagus. Jauh lebih baik daripada melewatkannya. Induk serigala yang tidak 
tahu apa yang menyebabkan anaknya jatuh bingung dan berputar mengelilingi anaknya 
yang lain. Belum, giliranku masih! Aku dengan hati-hati menarik kembali dan 
menembakkan peluru kedua! "Bashi"! Tembakan kedua juga mengenai tapi di sekitar paha 
kanan induknya. Tampaknya itu tempat yang paling tidak merusak. Dan tentu saja, ia 
menemukan saya dari serangan itu. Ini melotot ke arahku. 

Induk, mungkin seorang ibu, dua anaknya yang memperhatikan tatapan induk serigala 
melompat keluar dari belakang dan berlari kesini. Induk serigala bertindak bingung 
sejenak, tapi mungkin dia memutuskan untuk menyerahkannya pada anaknya, dia tidak 
bergerak. Mungkin karena mengira aku adalah anak tak berdaya yang sama dari 
sebelumnya. Saya buru-buru meluncurkan yang ketiga, tetapi gagal. Saya kira itu tidak 
akan berjalan dengan baik. Tembakan keempat. Mungkin ini kesempatan terakhir untuk 
menggunakan katapel. Bidikan berikutnya tidak akan tepat waktu. Meskipun saya 



terganggu, karena semakin dekat kemungkinan memukul meningkat. Dan juga 
kekuatannya. Bashi! Satu jatuh. Sepertinya itu mengenai tenggorokan. Tenggorokan adalah 
salah satu titik kunci dengan sedikit perlindungan. Beruntung! 

Mungkin dia tidak menyadari bahwa saudaranya telah putus, tetapi serigala terakhir 
melompat. Saat itu Mitsuha sudah membuang ketapelnya, menggenggam parang yang 
ditinggalkannya di ikat pinggangnya, dan melepaskan handuk yang melilit bilahnya. 

Memotong 

Tidak terlalu sulit bagi Mitsuha yang diberkati dengan penglihatan kinetik dan refleks 
untuk menghindari serigala yang tidak berpengalaman melompat tanpa trik apa pun secara 
langsung selama dia memperhatikan. Pada saat yang sama seperti yang saya hindari, pisau 
itu dengan kasar robek di leher dan yang terakhir juga jatuh ke tanah. 

Uoooo ~~ n! 

Raungan meludah darah menyebar ke seluruh hutan. Anak-anaknya, ketiga anaknya yang 
berharga dibawa turun. Bahkan jika mereka masih hidup, luka serius di alam yang keras 
menjanjikan kematian tidak jauh dari itu. Anak-anaknya yang berharga. Anak-anak jantan 
yang kuat, galak, dan terhormat. Dia dengan putus asa membesarkan mereka sejauh ini dan 
mereka akan menjadi mandiri setelah beberapa waktu. Selain itu, untuk mangsa yang 
digunakan untuk latihan tanpa paku, taring, atau bulu! 

hatehatehatekillkillkillkillkill Induk serigala bergegas menuju Mitsuha. 

Itu datang! Saya telah diselamatkan oleh keberuntungan sejauh ini tetapi meskipun hanya 
ada satu yang tersisa, itu adalah serigala induk terkuat. Jika itu adalah anak kecil tanpa 
pengalaman, saya mungkin entah bagaimana bisa mengaturnya, tetapi untuk trik murah 
yang satu ini mungkin tidak berhasil. Tapi sayangnya, saya juga tidak berpengalaman. 
Sayangnya, hanya itu yang ada untuk itu. Jaraknya cepat ditutup. Mitsuha menggenggam 
pandai dengan tangan kanannya dan memasukkan tangan kirinya ke dalam saku 
pakaiannya. 

15 meter, 10 meter ...... Saat mencapai 5 meter, tangan kiri Mitsuha diayunkan lebar dan 
sigap.... Pada saat yang sama, dia melompat sekuat tenaga ke kanan. 

Gua  a  a  a  a  a  a  a ~~ !! 

Tangisan merobek tenggorokan yang mengerikan. Induk serigala berguling-guling di tanah 
sambil berteriak kesakitan. Banyak merica dan bubuk cabai beterbangan. Ini mungkin 
cukup parah untuk mata, tenggorokan, dan hidung hewan liar yang sensitif. Mitsuha sendiri 
juga terpengaruh dan air matanya tidak berhenti. 

Tidak ada peluang untuk menang ketika kebingungan mereda. Menahan rasa sakit di mata, 
hidung, dan tenggorokannya, Dengan air mata yang menetes dan hidung berair, Mitsuha 



mengayunkan parangnya dan memukul serigala. Namun serigala tetaplah binatang buas, 
bahkan dalam situasi dengan hidung dan mata yang sebagian besar tidak efektif dan tidak 
dapat dibuka, ia bukanlah organisme lemah yang akan tertinggal dari mangsanya. 
Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mendekati dengan buruk akan 
diakhiri dengan satu tebasan dari cakar dan gigitan dari taring. Namun, seiring berjalannya 
waktu, keuntungan sementara akan hilang. Tidak ada cara yang aman untuk mendekatinya 
juga. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat seperti itu... Ah, tidak, saya pikir ....... Itu tidak 
bagus. Saya sudah memikirkannya. "Apa yang akan saudara lakukan?" Dan itu mengalir ke 
otaknya, "baris yang Mitsuha harapkan kakaknya katakan seri" mengalir ke dalam 
pikirannya. Seperti biasa. 

"Apa yang penting? Ini adalah ketabahan yang mendukung ego dan perilaku yang ganas. " " 
Tahukah kamu? Mereka mengatakan mulut serigala tidak akan menutup ketika sesuatu 
didorong sampai ke belakang. " 

Tidak, bahkan jika Anda mengajari saya hal seperti itu kapan itu akan berguna, atau 
begitulah yang saya pikirkan sampai sekarang! Jika Anda berbohong, tanggung jawab! 
Kompensasi akan menjadi satu tangan! Tunggu, apa yang saya bicarakan! "Jadi bagaimana 
jika Anda kehilangan lengan Anda? Taruh pistol di atasnya? Jika tidak ada senjata psiko, 
pilih senapan mesin. Apa kau tidak tahu gelar yang tidak jelas dengan senjata gangster atau 
gadis bermesin satu tangan " Ah, onii-chan di kepalaku dalam kondisi prima !! Saudaraku 
akan menyiksaku bahkan dalam kematian! 

Untuk saat ini, saya mencoba mendorong. Tidak, ini bukan untuk yang ada di kepalaku, ini 
untuk serigala. Menggunakan bukaan yang dibuat saat ia mengusap matanya dengan 
lengan untuk berada di belakangnya. Ia memperhatikan di sepanjang jalan dan 
memperlihatkan taringnya, tapi entah bagaimana aku berhasil menghindarinya dengan 
mengayunkan parang ke sekelilingnya lalu menempel pada tubuhnya. Aku memeluk bagian 
belakangnya sehingga tidak bisa menggigitku. Dalam posisi ini, ia tidak dapat menyerang 
dengan anggota tubuhnya dan tidak dapat menjangkau dengan gigitannya karena lehernya 
tidak dapat berputar sejauh itu... Apa, jangkauannya, jangkauan gerak leher serigala terlalu 
lebar! Saya dipaksa bertaruh tanpa jaminan nyata. Aku menarik tangan kiriku dan 
memasukkannya ke dalam mulut serigala. Lebih dalam, lebih dalam, lebih jauh, lebih jauh! 

Gue  e  e  e ~ 

Serigala sedang muntah. Mitsuha mengalami luka parah di lengan kirinya akibat taringnya. 
Serigala menempel pada manusia dan manusia yang terikat. Tapi pertarungan dimulai 
sekarang. 

Mitsuha dalam proses menempel pada serigala itu telah membuat parangnya terlempar 
sebelum dia menyadarinya. Namun, Mitsuha masih memiliki senjata yang secara ajaib tidak 
hilang dari perkelahian tersebut. Senjata indah yang sangat dibanggakan oleh kakaknya itu 
kini telah menjadi peninggalan. 



"G, Gerber, Lipat, Olahragawan ~ !!" Dengan tangan kanannya, dia mengambil pisau lipat 
yang tergantung di ikat pinggang dan mengeluarkannya. Alasan saya menangis adalah 
karena saya merasa kakak saya akan senang jika saya melakukannya. Tusuk, tusuk, tusuk, 
tusuk! 

Gaya inferior pada ujung tombak pendek. Meskipun tidak menusuk terlalu dalam, pedang 
yang sangat bagus akan tetap menembus bulu yang tebal dan kuat dan terus memberikan 
kerusakan. Mitsuha telah lama melampaui batasnya. Di luar keadaan tinggi, kesadarannya 
sudah hampir hilang. Mungkin karena katup pengaman otaknya hilang, kaki yang 
menempel pada serigala itu mengencang sekuat catok. Dan lengan kiri yang dimasukkan ke 
dalam mulut serigala memperbaiki tubuh Mitsuha di tempatnya. Tusukan tusukan tusukan 
lenganku sakit tusukan tusukan tusukan tanganku terasa tusukan berat tusukan tusukan 
itu gelap, kapan itu menjadi malam? Tusuk tusuk tusuk tusuk onii-chan dimana kau tusuk 
tusuk tusuk 

Meski serigala mengamuk, dia tidak bisa melepaskan Mitsuha yang menempel dengan 
kedua kaki dan lengan kirinya. Tubuh Mitsuha yang mungil dan ringan beruntung. Ia tidak 
bisa bernapas dengan baik karena lengan didorong jauh ke dalam dari mulut. Kekuatan 
tidak datang. Saya merasa ada sesuatu yang penting keluar dari tubuh saya. Apa ini melekat 
padaku? Mangsanya? Salah! Bukan itu! Mengerikan! Mengerikan! Apa ini! Apa ini! Tidak 
tidak!. Bantu saya, Tolong ...... 

Tak lama kemudian tidak ada suara, tidak ada yang bergerak... Tidak, kedua anak binatang 
itu bergerak sedikit, tapi tidak ada yang bisa bergerak dengan baik. Setelah beberapa saat, 
seorang gadis kecil turun dari pohon dengan suara seret. Gadis itu melihat sekeliling 
dengan ketakutan dan mendekati bongkahan itu sedikit menjauh, melihat ke arah mereka, 
dia berteriak kecil. Tetapi alih-alih melarikan diri, dia mengkonfirmasi situasinya dan 
memiliki wajah lega. 

Setelah itu dia membunuh dua binatang yang mengingatkan yang masih bernapas dengan 
pisau dapur di dekatnya seperti pisau dan bergegas ke desa dengan tergesa-gesa. Seperti 
yang diharapkan dari Colette, berhati-hati dan tanpa belas kasihan. 



Chapter 5 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 5 Kali ini manga Girlish Number 
karya Yūki Dōmoto. 

Catatan Penerjemah: Ini adalah akhir dari prolog, Funa menyukai Sci-fi jadi persiapkan 
untuk batch itu. Juga setelah prolog tidak ada sci-fi atau pertempuran sekeras yang 
terakhir, hanya tentang rata-rata. 

"...... Itu adalah langit-langit yang tidak jelas" Tidak, aku tidak salah mengatakannya. Saya 
hanya menggabungkan "putih" dan "tidak diketahui". Itu benar. 

{Apakah Anda mengerti kata-kata, kecil} Tidak, seperti yang saya katakan, saya hanya 
menggabungkan kata-kata! Dan jangan panggil aku kecil! 

{Apa kamu mengerti kata-kata, kecil} Hah, ini akan terus berulang sampai aku bilang ya 
seperti itu ga gaul legendaris itu... 

{Apakah Anda mengerti kata-kata, kecil} "Ya, ya, saya mengerti saya mengerti!" {Anda 
hanya perlu mengatakannya sekali, yang kecil} Diam! Dan jangan panggil aku kecil! 

Saya tidak bisa tidak membalas dalam mimpi, tetapi itu terasa sangat nyata dan itu tepat 
setelah melalui sesuatu seperti mimpi. Untuk saat ini, mari maju seperti kenyataan. Jika itu 
mimpi maka seperti mimpi tidak ada masalah, tetapi jika tidak maka setelahnya akan 
menakutkan. 

"Em, aku, Yamano Mitsuha, tolong panggil aku Mitsuha, dan apakah kamu Tuhan?" {Hm, 
kamu sepertinya tidak terkejut, yang disebut Mitsuha. Baiklah. Sebenarnya, ada hal yang 
harus diberitahukan kepadamu yang mana aku telah munculkan. Dan saya bukanlah 
sesuatu seperti dewa. Saya tidak punya nama} 

Apa yang {it} katakan dalam ringkasan singkat adalah sesuatu seperti ini. {It} adalah 
makhluk hidup yang ada sejak zaman kuno, meskipun jarang bertemu mereka, tampaknya 
ada beberapa makhluk serupa di tempat lain. Dan meskipun dirinya tidak tahu tetapi 
mungkin di beberapa dunia selama zaman kuno organisme berevolusi untuk melampaui 
tubuh menjadi sesuatu seperti roh atau energi, menyublim menjadi makhluk hidup seperti 
itu. Dan tanpa tubuh maupun konsep kematian, {itu} tidak memiliki keinginan atau tujuan, 
hanya ada. 

Namun, pada suatu waktu {it} datang untuk mengetahui melintasi dunia dan mengingat 
minat untuk mempelajari apa yang {it} tidak ketahui. Bunga! Keinginan untuk belajar! 
Kesadaran {it} bergetar. Sesuatu itu ada ... 

"Ya, ya, mari kita potong di sana!" {Seperti yang saya katakan, Anda hanya perlu 
mengatakannya sekali} 



Pokoknya, {it} melintasi berbagai dunia, mengamati, dan mempelajari konsep kenikmatan. 
Dan saat melayang di dunia yang santai tiba-tiba diserang oleh ketidaknyamanan dan 
kebingungan yang hebat. Mengetahui bahwa itu adalah rasa "sakit" yang ditemukan pada 
makhluk hidup dengan tubuh beberapa saat kemudian. Rasa sakit! Kebingungan! Apa ini? 
Menarik! Menarik!! 

Tapi pertama-tama, mengapa {it} kesakitan tanpa tubuh fisik? Setelah pemeriksaan, 
berbagai hal menjadi jelas. Rupanya, sepertinya seseorang telah "merobek" sebagian dari 
dirinya sendiri. Tubuh makhluk biasa di dekatnya {itu} telah dimasuki dan energi roh {it} 
tampaknya telah dibebaskan sebagai energi pikiran yang kuat di dalam diri mereka. Setelah 
itu, {it} merasa seseorang telah pergi ke dunia lain tetapi karena merasakan sakit untuk 
pertama kalinya {it} masih bingung dan tidak dapat memastikan tujuannya, benar-benar 
kehilangan pandangannya. Kemudian sementara ia tinggal di dunia itu melanjutkan 
pengamatan {it}, sekali lagi merasakan kehadiran bagian dari dirinya sendiri, {it} melacak 
transisi dunia lagi dan ini mengarah ke sekarang. 

"Oh, apakah pelakunya aku?" {Iya. Sepertinya begitu. Namun, saya tidak bermaksud 
menyalahkan orang lain. Tampaknya ini kecelakaan kebetulan, dan tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Mempertimbangkan untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang rasa 
sakit, cukup berterima kasih} 

Oh bagus. Tampaknya, hal itu tidak menjadi masalah. 

"Mereka, apa yang ingin kamu katakan?" {Ya, ini tentang ini. Sebenarnya, bagian dari tubuh 
energi roh saya yang telah dihancurkan telah terintegrasi dengan tubuh sadar yang kuat 
dari roh Mitsuha} "Eeh, apakah itu sesuatu yang buruk?" {Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. Tidak ada efek buruk pada tubuh atau jiwa Mitsuha. Namun...} "H, 
bagaimanapun?" {Kemampuan untuk melintasi dunia tampaknya telah diberikan} 
Eeeeehhhh! Itu karena itu !! 

Pada akhirnya, alih-alih mampu melintasi dunia karena terkoyak, tampaknya untuk 
melintasi dunia dan mengabulkan keinginan kuat Mitsuha "Aku tak ingin mati" sejak saat 
itu, bagian dari {it} adalah menyeretnya untuk membawanya. Dan dunia yang menjadi 
tujuan ini sepertinya adalah dunia tempat tinggalnya sebelum Bumi. Jadi, beberapa di 
antaranya sudah sepenuhnya bergabung dengan Mitsuha dan jika seseorang mencoba 
memisahkannya dengan paksa, tampaknya Mitsuha tidak akan lepas begitu saja. ... Tolong 
biarkan seperti ini. 

{Saya hanya berpikir untuk mengajari Anda keadaan Anda dan tentang melintasi dunia 
sebagai ucapan terima kasih. Jika ada hal lain yang ingin Anda dengar atau permintaan apa 
pun, ucapkan. Bagian dari diriku dalam dirimu masih memiliki beberapa kelonggaran} 
Permintaan, permintaan ya......., Oh, itu benar! "Em, bisakah kamu membantuku belajar 
bahasa?" "Oh, bahasanya? Ya, itu perlu untuk migrasi dunia. Baik. Mari kita memindai dan 
mentransfer bahasa dari pengetahuan orang yang Anda ajak bicara. Itu hanya akan menjadi 
pengetahuan linguistik, jangan membaca pengetahuan dan ide lain. Aku khawatir otak 
Mitsuha kekurangan kapasitas karena mentransfer terlalu banyak pengetahuan dan 



membaca semuanya itu tidak menyenangkan. " Jangan, Jangan mengambil terlalu banyak 
kapasitas! Aku akan jadi idiot! 

... Tapi, baiklah. Mari dengan patuh mengikuti rekomendasi makhluk hidup yang lebih 
tinggi. "Terima kasih atas pertimbangan Anda, ah, apakah melintasi dunia memiliki 
konsumsi energi, beban, atau batasan?" {Ada beban, sebanyak Mitsuha biasanya pindah ke 
kamar sebelah...? Jika Anda melakukannya beberapa ratus kali berturut-turut, Anda 
mungkin merasa sedikit lelah dan Anda akan kehabisan napas.} Oh, memang benar saya 
akan kehabisan napas jika saya melakukan ratusan kali perjalanan pulang pergi ke dan dari 
kamar sebelah. Ew, cuma segitu! 

{Apakah ada hal lain?} "Ya, tidak, tidak terlalu..." {Tidak ada keinginan. Lalu, tampaknya 
masih ada sedikit daya yang tersisa, jadi mari tambahkan fungsi penyembuhan kecil untuk 
jumlah itu} "Fungsi penyembuhan?" {Ya, itu sangat lemah, jadi tidak akan langsung sembuh 
saat itu juga, tetapi akan pulih secara bertahap dan pasti. Dengan kata lain, itu adalah 
sesuatu untuk luka yang cenderung tetap sebagai cacat atau bekas luka, setelah beberapa 
saat akan sembuh dengan rapi. Seperti bekas luka di lengan kiri itu, atau Anda ingin tetap 
seperti itu?} Oh, itu pasti akan membantu. Itu sudah merupakan kemampuan yang luar 
biasa! "Silahkan!" {Iya. memiliki tubuh yang cacat setelah hidup lama akan merepotkan. 
Serahkan padaku. Ini tidak akan membutuhkan banyak usaha} "Hheee!" {Saya merasa 
sikap Anda telah berubah} 

Setelah itu, itu pergi setelah itu hanya mengoperasikan sesuatu. "Ketika planet ini telah 
berputar puluhan ribu kali, saya akan datang untuk melihat keadaan Anda. Sampai saat itu, 
saya hidup dengan cara yang hidup. " Setelah memikirkan kata-kata terakhir {it} puluhan 
ribu kali itu lebih dari 100 tahun! Saya tidak akan hidup lagi! Tunggu, dengan memutar 
bukan berarti berputar tapi revolusi. Yah, bagaimanapun, aku tidak akan hidup. 

Percakapan dengan {it} sepertinya telah selesai dengan {it} mengganggu langsung roh 
Mitsuha saat tidur, Setelah {It} hilang, dia otomatis bergeser ke tidur. Mitsuha hampir 
tertidur menyatukan pikirannya. "Oh, aku tidak mati..." 

...... Langit-langit yang familiar. Di tempat tidur yang sudah dikenalnya, seorang gadis kecil 
yang dikenalnya sedang tidur dan kakinya tertutup. Um, Colette-chan menghubungi orang 
tuanya untuk memintaku pindah seperti sebelumnya. Maaf seperti biasanya. Entah 
bagaimana, sesuatu seperti perban melilit tubuh saya. Saya ingin tahu apakah mereka 
menggunakan sejumlah uang untuk itu.... 

Jadi, mulai sekarang. Ternyata, apa yang saya pikir adalah desa kecil di negara berkembang, 
tampaknya berada di dunia yang berbeda. Berdasarkan apa yang terlihat di sini, peradaban 
mereka jauh di bawah Bumi. Juga, saya tampaknya bisa dengan bebas dan mudah 
berpindah antara bumi dan di sini. ...... Saya menang!! 

Ternyata, tidak perlu khawatir untuk melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Di dunia 
ini, mungkin akan ada emas, perhiasan, dan benda lain yang berharga di Bumi. Dan di sisi 
lain, seberapa besar nilai benda-benda Bumi di dunia ini.... Tapi Mitsuha punya akal sehat. 



Jika Anda melakukan sesuatu yang terlalu tidak masuk akal, kemajuan alamiah dunia akan 
terhalang. Ketika sesuatu yang lebih maju dibawa masuk dan dipopulerkan sementara 
bagian yang mendasarinya hilang, itu akan runtuh setelah beberapa waktu. Jika terjadi 
sesuatu yang aneh, sistem ekonomi yang ada runtuh, industri tertentu hancur, maka 
pengangguran dan orang yang ingin bunuh diri akan muncul dan mulai menyimpan 
dendam. Dan "hal-hal yang bergantung pada keberadaan Mitsuha" yang akan 
menyebabkan malapetaka saat Mitsuha pergi adalah tidak ada. Selain menyolok akan 
membuat saya diincar, tidak diragukan lagi. Sampai saya memiliki dukungan yang masuk 
akal, saya harus terus terang. Nah, ketika turun, kembali ke Bumi seharusnya sudah cukup, 
tapi itu hanya pilihan terakhir. 

Hanya proses berpikir Mitsuha di dalam kepalanya yang mengecewakan, perilakunya yang 
ramah adalah wanita yang sangat sopan dan tulus. Karena itu dia adalah seseorang yang 
disukai dengan banyak teman dari kedua jenis kelamin. Namun, dia saat ini dalam keadaan 
ronin sementara sebagian besar temannya melanjutkan ke perguruan tinggi atau mulai 
bekerja sehingga hubungan mereka terasing sekarang.... Mitsuha seperti itu bertekad untuk 
menghemat uang tanpa mengganggu orang. Seringkali teman-temannya merasa terkejut 
tetapi Mitsuha sangat berhati-hati dalam keadaan normal. Dia berani mengambil risiko jika 
perlu, tetapi jika tidak, dia sangat berhati-hati. Mungkin karena dia tumbuh besar dengan 
memperhatikan kakaknya. 

Dan pikir Mitsuha. Mungkin, kemampuan teleportasinya mungkin tiba-tiba menghilang 
suatu hari nanti. Kemungkinannya sama sekali tidak nol. Kemudian, bumi dan di sini, agar 
tidak khawatir jika dia harus tinggal di kedua dunia ketika itu terjadi, dia harus segera 
mengamankan cukup uang agar tidak bermasalah untuk hidup seumur hidup di keduanya! 
Menurut angka Bumi, 1 miliar yen untuk keduanya. Total kekayaan 2 miliar yen. Dengan 
satu miliar, bahkan jika ada beberapa fluktuasi ekonomi, dia akan dapat hidup dengan 
layak tanpa ketidaknyamanan sampai usia 100 tahun. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi 
gila mewah, itu akan seperti pendapatan tahunan 10 juta selama 100 tahun . Cukup. Setelah 
itu, tidak apa-apa jika Anda tidak menghasilkan banyak uang, tidak apa-apa untuk 
bersenang-senang dengan hobi sambil melakukan pekerjaan apa pun yang Anda suka di 
rumah. Seperti menulis novel atau tawar-menawar lelang online. 

Saya tidak tahu apakah ini Kerajaan, Kekaisaran, atau Republik, tetapi saya akan 
mendapatkan 2 miliar dan menang dalam hidup! Fu ha ha, Fu ha ha ha ha ha ha ha! ! 

Ambisi Yamano Mitsuha dimulai di sini. 

Catatan kaki: Tapi Engkau Harus! Alasan direktif utama? Mitsuha hampir saja berpikir 
seperti NEET! Juga saya tidak tahu apa itu Hankura, saya pikir itu tawar-menawar tetapi 
yang saya temukan ketika saya google itu adalah cara untuk meningkatkan keterampilan 
cacat di Mabinogi. 



Chapter 6 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 6 Foto hari ini adalah Kanban 
dan Serval dari Kemono Friends 

Sambil berpikir begitu, Colette-chan bangun. Oh tidak, ini cukup membuat keributan. 
Colette-chan berpelukan dan berteriak, tidak bisa menghindari pelukan beruang. Mitsuha 
menepuk bahu Colette-chan sambil berteriak, dan orang tua yang terkejut itu melompat ke 
dalam kamar ....... 

"Hentikan, hentikan, sakit, sakit, sakit, itu akan rusak ~!" Akhirnya, cengkeraman Colette-
chan mengendur karena teriakan Mitsuha. Kemudian Colette-chan berteriak setelah segera 
menyadarinya. "Mi, Mitsuha, wo, kata-kata!" Orang tua juga tercengang. Namun tidak perlu 
khawatir, dia memikirkan alasannya dengan benar. 

"Colette-chan, terima kasih banyak untuk semuanya. Sepertinya kenangan yang hilang 
telah kembali, dan aku ingat kata-kata yang telah kupelajari dari negaraku ... " " Aku senang, 
aku senang, Mitsuha! " Colette-chan menempel pada Mitsuha dan terisak. Orang tua juga 
menangis saat mengangguk. Orang baik kan ~ 

Collett-chan akhirnya tenang, lalu datang, waktu pertukaran informasi. Tentang situasi 
saya, saya memberikan informasi sesedikit mungkin karena cerita yang lebih detail akan 
berantakan. Untuk saat ini, saya harus meninggalkan negara asal saya karena suatu alasan 
dan datang ke benua ini dengan kapal. Tidak, saya tidak tahu apakah negara ini menghadap 
ke laut, jadi saya tidak bisa mengatakannya kepada negara ini. 

Jadi, aku terpisah dari mereka yang bersamaku setelah diserang oleh kawanan binatang 
buas, dan aku tidak dapat mengingatnya dengan baik setelah itu. Sesuatu seperti aku 
sedang tidur di rumah ini ketika aku sadar. Saya tidak menggunakan kata bangsawan 
karena saya tidak mengerti sistem kelas di sini, tapi saya berbicara dengan jelas terlihat 
seperti seseorang dengan status. Saya bertanya-tanya apakah mereka membelinya, tetapi 
meskipun mereka tampak sedikit terkejut, tidak banyak perubahan sikap. Nah, jika dipikir-
pikir, pakaian asli saya jelas bukan milik petani. Selain bangsawan negara mereka, mungkin 
tidak masalah jika Anda seorang bangsawan dari negara lain. Mungkin mereka tidak 
mengerti. 

Selanjutnya giliran saya untuk bertanya. Saya memperoleh informasi tentang apa yang 
terjadi sesudahnya. Pertama, sepertinya lima hari telah berlalu sejak hari itu. Tentu saja 
Colette-chan khawatir. Saya tidak tahu apakah itu hanya karena syok dan kelelahan atau 
karena operasi. Yah, aku tidak peduli yang mana. 

Golok, ketapel, dan lain-lain, tampaknya semuanya dikumpulkan dengan baik. Terima kasih 
banyak. Dan tentang binatang itu, tampaknya hanya "serigala" yang baik-baik saja, 
semuanya dikumpulkan, itu taring, bulu, lalu dijadikan daging. Meski tampaknya dibagikan 



dan dimakan warga desa karena dagingnya akan busuk, taring dan bulunya sudah diolah 
dan disisihkan. Dan mereka bisa membayar untuk makan dagingnya. Tidak apa-apa. 

Tapi, yah, semua orang di desa mengatakan bahwa dengan niat baik karena mereka 
mengira saya bangkrut, mungkin saya harus patuh menerimanya. Taring dan bulunya 
dijual. Tampaknya penduduk desa sangat bersyukur bahwa bahaya telah dimusnahkan 
sebelum kerusakan terjadi pada mereka. Ya tentu saja, wajar mengingat istri dan anak 
mereka telah dibunuh. Colette-chan pasti keluar jika dia sendirian. 

Tapi dimusnahkan, itu pasti kehancuran di tempat itu, tapi bukankah serigala hidup 
berkelompok? Juga, jika ada anak, bukankah ada ayah juga? Banyak pertanyaan yang 
tersisa, tetapi jika penduduk setempat menilai demikian, seharusnya tidak masalah. 
Serigala di sini mungkin punya kebiasaan seperti itu. Seperti induk serigala pergi bepergian 
dengan anak-anak untuk pelatihan, atau bercerai dan di tengah-tengah membawa anak-
anak ke rumah orang tua. Yah, itu tidak masalah. 

Setelah itu, saya banyak mendengar tentang negara ini. Nilai uang, kota-kota terdekat, ibu 
kota, pertanyaan yang dapat dijawab oleh tingkat peradaban mereka, dll.... Petani pedesaan 
tidak tahu banyak, tetapi setidaknya saya berpikir bahwa saya berhasil mendapatkan 
sekitar setengah dari "akal sehat seorang petani pedesaan di negara ini". Tapi saya hanya 
ingin mengatakan satu hal. Bagaimana Colette-chan lebih berpengetahuan dari orang 
tuanya? 

Tiga hari sejak bangun tidur. Aku pergi jalan-jalan setelah menyingkirkan Colette-chan 
yang khawatir. Keadaan tampaknya menjadi sangat buruk ketika saya dibawa ke desa, dan 
Colette-chan yang telah melihat luka dan lengan kiri saya tampak panik. Berkat "itu", 
lukanya jauh lebih baik dan hampir tidak ada rasa sakit. Nah, sulit untuk membujuk 
Colette-chan yang ngotot ikut dengan mengarang berbagai alasan untuk keluar sendirian. 
Ini masalah jika saya tidak sendiri, sungguh. Setelah melihat berkali-kali untuk memastikan 
Collett-chan yang pergi keluar untuk memetik sayuran liar tidak ada di sana, dan 
memeriksa berkali-kali untuk melihat apakah ada orang lain di sekitar, saya berteleportasi 
ke rumah saya di Bumi. 

Wow. Begitu banyak panggilan telepon. Yah, saya kira mereka khawatir karena saya tidak 
bisa menghubungi mereka. Saya harus membalas semua orang yang mengirimi saya email. 
Selanjutnya, saya melihat kotak surat. Segala macam tagihan infrastruktur dibayar 
otomatis, jadi tidak masalah. Saya harus pergi ke kotak polisi dan melaporkan saya dengan 
aman. Banyak orang membantu saya selama masalah dengan keluarga paman saya dan 
orang-orang jahat, jadi mereka mungkin khawatir saya akan pergi untuk waktu yang lama. 
Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah ....... 

Mitsuha mandi untuk pertama kalinya setelah beberapa saat, mengganti pakaian lusuhnya, 
dan mengurus berbagai keperluan. Pakaian yang dia kenakan tidak akan dicuci di sini dan 
ditinggalkan begitu saja saat kembali. Bahkan jika dia berbelanja, dia tidak bisa 
membawanya ke sisi lain. Mitsuha yang muncul dengan tangan kosong tanpa bagasi. Nah, 
bertahanlah sampai meninggalkan desa. 



Mitsuha kembali ke desa lebih awal dari malam tapi terus menerus ditanyai apa yang dia 
lakukan oleh Colette-chan yang sudah kembali. Colette-chan kembali terlalu cepat! ... Yah, 
Dia mungkin selesai lebih awal karena dia mengkhawatirkan Mitsuha. 

Mitsuha benar-benar lupa. Um, tentang laki-laki yang mengacau dengan Mitsuha di jubah. 
Saat itu, terdengar teriakan nyaring dan pasangan tua dan muda bisa dengan jelas melihat 
tempat Mitsuha didorong dari tebing. Keempat orang itu ingin menghindari keterlibatan, 
tetapi ceritanya memang berbeda ketika menyaksikan pembunuhan. Teriakan wanita 
muda itu bergema saat pria muda itu memotret para pria di ponselnya. Orang tua itu 
menelepon polisi di ponselnya, sementara wanita tua itu memotret mobil pria itu. 
Kombinasi yang luar biasa ....... Orang-orang yang panik meneriakkan hal-hal seperti "Saya 
tidak tahu!" dan "Ini bukan salah saya!", dan masuk ke dalam mobil dan pergi, tetapi 
dengan begitu banyak saksi dan foto, tidak ada cara untuk melarikan diri dan mereka 
segera tertangkap. 

Penjahatnya dengan cepat ditangkap dan ada banyak saksi sehingga penyelidikan atas 
pembunuhan ini diharapkan bisa diselesaikan dengan cepat tetapi segera mengalami 
masalah. Mayat korban tidak dapat ditemukan. Ada survei orang hilang ke orang-orang 
yang hilang, tetapi tidak ada orang yang sesuai ditemukan. Karena target penyelidikannya 
adalah siswa SD dan SMP, maka pencarian dari investigasi tersebut mengesampingkan 
Mitsuha dari awal. Banyak saksi dan pengakuan pelakunya. Namun korban tetap tidak 
diketahui tanpa mayat. Kesulitan polisi terus berlanjut. 

Para pria mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tanpa kebetulan itu, Mitsuha 
pasti sudah mati. Meskipun dia diselamatkan pada akhirnya, itu hanya hasil dan kebetulan 
saja. Orang-orang itu telah melakukan "percobaan pembunuhan", jadi tidak ada masalah 
bagi mereka untuk menerima hukuman yang masuk akal. Jika Anda membiarkannya, 
mereka hanya akan mengulangi hal yang sama dan merepotkan banyak orang. 

Mitsuha berhenti membaca koran setelah keluarganya meninggal. Itu karena televisi dan 
internet sudah cukup untuknya. Juga, pembuangan surat kabar yang menumpuk dengan 
cepat itu merepotkan, pertama-tama ini adalah masalah keamanan bahwa kotak surat 
terlihat penuh oleh orang yang lewat dan ketika kertas masuk setengah jalan, diketahui 
oleh sejumlah orang yang tidak diketahui bahwa mereka ada. tidak dipungut dari ketiadaan 
rumah tangga. 

Jadi ketika kejadian itu diangkat dalam berita tidak dikirim kesini, padahal sudah dirumah 
beberapa jam kali ini Mitsuha tidak sempat mengetahuinya karena setelah membalas 
emailnya dia tidak sempat nonton televisi dan berselancar web, ini tidak akan lagi 
ditayangkan di program berita TV atau ditampilkan di berita internet saat dia kembali ke 
rumah. Pada akhirnya, Mitsuha tidak pernah tahu tentang kejadian ini dan dia juga tidak 
ingat orang-orang itu. 

Sudah hampir waktunya. Tujuh hari sejak kembali ke rumah. Luka itu sudah lama sembuh, 
kerja keras untuk memastikan tidak ada yang tahu bahwa luka itu sembuh tanpa bekas. 
Taring dan bulu serigala juga dibeli dengan senang hati oleh penduduk desa. Tampaknya 



mereka dijual dengan harga agak tinggi, tetapi bulu anak-anaknya dengan kerusakan yang 
lebih kecil tampaknya bagus. Selanjutnya, seorang perantara menjualnya ke kota. ... Ada 
pertukaran dengan kota. 

Karena alasan itu, saya mendapatkan penghasilan dan alasan untuk membiarkan saya pergi 
melakukan perjalanan. Selanjutnya menuju ibu kota melalui kota tempat tuan wilayah ini 
tinggal. Kota itu hanyalah kota pedesaan meskipun pasti tidak bisa dibandingkan dengan 
desa ini, yah, itulah luasnya kota itu. Namun, kota itu adalah tempat keberangkatan 
gerbong menuju ibu kota. Dan Tuhan tinggal di sana. 

Sejak itu, berteman dengan penduduk desa lain serta keluarga Colette, Mitsuha bekerja 
keras untuk mengumpulkan informasi. Penduduk desa bersyukur, dan karena diyakini 
tidak dapat bekerja untuk sementara waktu karena cedera, untuk mengalihkan 
perhatiannya dari kebosanan para bibi dan nenek desa sering menjadi teman diajak bicara. 
Sekalipun setiap orang hanya tahu sedikit, jika masing-masing mengetahui sesuatu yang 
berbeda, itu menjadi informasi yang cukup banyak ketika dikumpulkan. Saat ini, Mitsuha 
adalah orang paling berpengetahuan di desa tentang kota dan keluarga tuan. 

Pertama-tama, untuk menjadi kenalan tuan. Menurut penduduk desa, tuan di sini tidak 
biasa sebagai orang aristokrat, mereka tampaknya orang yang cukup baik. Menghargai 
penduduk dan menunda pajak pada saat panen yang buruk, warga merasa beruntung 
memiliki tuan seperti itu. Selain itu, dia memiliki dorongan yang cukup besar di ibukota 
dan merupakan orang yang cukup berpengaruh. Gelar kebangsawanan adalah earl. Ya, 
kecuali untuk keluarga kerajaan dan sitaan mereka, para adipati, hanya ada marquis di atas 
itu. Properti yang cukup bagus. 

Jaraknya sekitar 30 km dari desa ke kota. Tidak, itu tidak pasti seperti yang diperkirakan 
dari cerita penduduk desa. Jika seorang penduduk desa berjalan 10 kilometer dalam satu 
jam, itu mungkin lebih dari 100 kilometer. Nah, tidak ada gunanya memikirkannya 
sekarang. Bagaimanapun, setelah pergi ke kota itu dan berteman dengan Tuhan, saya akan 
pergi ke ibukota dengan kereta kuda. Ya, saya butuh pendukung. Biaya pengangkutan atau 
biaya hidup? Uang yang saya dapat di desa tidak cukup, tetapi ada tuan untuk itu juga. 

Bukannya aku tidak menduganya. Namun, itu masih berdiri, kesulitan terbesar! 

"Aku benci, aku benci, aku benci, aku benci, aku tidak ingin pergi!" Colette-chan menangis. 
Nah, kami memiliki hubungan di mana kami telah menyelamatkan nyawa satu sama lain. Di 
desa, hanya ada beberapa gadis yang seusia dengan Colette-chan. Dia selalu dekat dengan 
saya kecuali saat mengumpulkan sayuran liar setelah saya terluka.... 

"Maaf, tapi saya benar-benar harus pergi. Saya memiliki tujuan awal saya, dan saya berjanji 
akan berada di ibu kota jika terjadi sesuatu dengan orang yang berpisah dengan saya. " "B, 
tapi, tapi ~..." Bahkan ketenangan orang tua pun tidak berpengaruh. "Kalau begitu, aku 
janji. Ketika saya menetap di ibu kota, saya pasti akan kembali ke sini untuk 
melaporkannya. Dan jika Colette-chan datang ke ibukota, aku pasti akan pergi menemuimu 
" " Un ...... " " Colette-chan pintar, jadi dia benar-benar mengerti, bahwa aku tidak bisa 



dihentikan. Oleh karena itu, saya ingin Anda mengirim saya dengan senyuman sehingga 
sampai saat kita bertemu lagi, saya tidak ingin wajah berkaca-kaca muncul di benak saya 
ketika saya memikirkan Colette-chan. Saya lebih suka Colette-chan dengan senyuman. " " 
Gufuu ...... " Saat Mitsuha menatap Colette yang berusaha keras untuk memaksakan senyum 
di wajahnya, ayahnya, Tobias, bergumam dengan suara kecil. "Itu pembunuh wanita. Ada 
pembunuh wanita yang kejam di sini... " Permisi! 

Keesokan paginya, Mitsuha akhirnya berangkat dari desa dengan diantar oleh penduduk 
desa. Air dan makanan ada di tas yang digendong di punggungnya. Sekitar 4 liter air dalam 
wadah kulit dan 4 porsi makanan, 2 di antaranya berupa snack. Tampaknya jika orang 
dewasa dari desa pergi pagi-pagi sekali, mereka bisa tiba di malam hari, tetapi karena 
semua orang bersikeras bahwa Mitsuha akan memakan waktu dua hari, jadinya seperti ini. 
Karena itu, dia punya kamar untuk barang bawaan lainnya. Meski awalnya Mitsuha tidak 
membawa barang bawaan, namun penduduk desa khawatir dan berusaha memberikan 
selimut dan sebagainya. Tapi dengan semuanya, Mitsuha bahkan tidak bisa berdiri. Itu 
adalah masalah yang lebih besar daripada tidak bisa berjalan. Sejumlah penduduk desa 
menawarkan diri untuk menemaninya tetapi Mitsuha dengan tegas menolak mereka 
semua. Itu karena sangat merepotkan. Sungguh, ini sangat merepotkan. Kemudian, meski 
terpaksa di tengah, Mitsuha meninggalkan desa sendirian. 

Penduduk desa jarang pergi ke kota. Dua hari untuk perjalanan pulang pergi, satu hari di 
kota, minimal tiga hari. Meskipun tidak terlalu jauh, itu terlalu jauh untuk pergi dengan 
santai tanpa perlu. Butuh uang untuk tinggal di kota. Sebagian besar desa swasembada 
memiliki pendapatan tunai yang kecil, dan tidak ada ruang untuk berbelanja setelah 
membayar perumahan, biaya makan, dan lain-lain. Pada akhirnya, kecuali ada alasan yang 
memaksa, penduduk desa tidak akan pergi ke kota. Cukup dengan berbelanja dari 
pedagang asongan yang sesekali mengunjungi kampung. 

Dengan kata lain, artinya, "meskipun Mitsuha tidak mengunjungi kota, tidak akan ada yang 
tahu." Meskipun setelah sekian lama ada penduduk desa yang mengunjungi kota, mereka 
tidak mau repot-repot menanyakan tentang Mitsuha. Ini akan berakhir setelah diberi tahu, 
"Saya tidak tahu". Lagipula, Mitsuha bukannya harus pergi ke kota. Dia akan pergi. Namun, 
hanya saja jadwalnya berubah drastis. 

"Itu" telah mendorong pengetahuan tentang pergerakan dunia atau yang disebut Mitsuha 
sebagai "teleportasi" ke dalam ingatan Mitsuha. Menurut pengetahuan, tampaknya titik 
transfer diatur secara acak ketika pergi ke dunia untuk pertama kalinya, dan dari kedua 
kalinya dan seterusnya dimungkinkan untuk memilih tempat yang dia ingat. Namun, 
sepertinya tidak ada gunanya jika tempat itu tidak bisa dibayangkan dengan jelas. 
Singkatnya, itu bagus jika itu adalah "tempat di mana dia pernah pergi sebelumnya". 
Kemudian, jika itu adalah tempat yang pernah Anda kunjungi sebelumnya, dengan 
melewati dunia lain yang juga pernah Anda kunjungi sebelumnya, Anda dapat bergerak 
melalui dunia yang sama dalam sekejap. Oleh karena itu, meski harus rutin sekali ke sana, 
setelah itu bisa ke sana kapan saja. Jadi meski Mitsuha langsung menuju kota, sementara 
itu dia akan kembali ke Bumi untuk mempersiapkan berbagai hal. Untuk asuransi dalam 



menangkap tuan dan mendapatkan modal. Mitsuha teleport ke rumahnya di tempat yang 
jauh dari desa. Untuk saat ini, dia mengganti sepatu dan pakaian serta membawa serta 
skuter favoritnya. Jalan yang menghubungkan kota dan desa memang jarang digunakan. 
Jika dia melihat bayangan seseorang, dia hanya perlu segera pergi. 

Mempertimbangkan kondisi jalan, saya dengan hati-hati melakukan perjalanan dengan 
mengemudi lambat dan tiba di sebuah bukit di mana saya dapat melihat kota dalam waktu 
lebih dari satu jam. Saya tidak melihat siapa pun di jalan. Ini berjalan sesuai dengan 
rencanaku. Sekian untuk hari ini. Saya akan berjalan dari sini ke kota pada hari lain. Mulai 
sekarang, waktunya persiapan. Sekarang, semuanya akan menjadi sibuk. 

Catatan kaki: Jadi para wanita dan anak-anak pergi ke hutan untuk berkumpul dan para 
pria bertani di desa ini? MC mencoba memahami akal sehat-chan! Kalimat lain dari orang 
pertama tetapi oleh kedua karakter tersebut, apakah alien bagian dari Mitsuha yang 
menceritakan? Saya bisa melihatnya secara tidak sengaja menabrak kamarnya. Keikaku 
dori! 



Chapter 7 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 7 Foto hari ini adalah foto Alice 
dari Kamisama no Memochou. 

Mitsuha kembali ke rumah, beralih ke pakaian kasual dan menuju ke stasiun. Dan 
kemudian naik kereta menuju kota tertentu dengan pangkalan militer AS. Di gerbong 
kereta, Mitsuha naik, ada orang Amerika yang sepertinya tentara yang bekerja di pangkalan 
AS. Ternyata, tidak perlu pergi ke kota dengan pangkalan itu. 

"Permisi" Bicaralah dengan pria yang terlihat paling cerdas, tanyakan apakah kereta ini 
berhenti di kota tertentu, dan pergi setelah mengucapkan terima kasih. Dan kemudian 
pindah saja ke gerbong berikutnya. Setelah turun di stasiun berikutnya dia kembali ke 
stasiun sebelumnya. 

Dengan ini, saya memperoleh kemampuan untuk berbicara dan menulis dalam bahasa 
Inggris. Alasan mengapa saya memilih orang yang tampaknya paling cerdas adalah karena 
kemampuan saya diperoleh dengan "memindai pengetahuan linguistik pihak lain". 
Biasanya, pengetahuan tentang suatu bahasa berangsur-angsur terakumulasi setelah 
berbicara dengan banyak orang, tetapi saya memiliki berbagai hal yang harus saya lakukan 
sendiri kali ini, dan di antara pilihan, itu wajar untuk memilih orang yang tampaknya paling 
cerdas. 

Mitsuha kembali ke rumah apa adanya dan mulai mencari di internet. Kata kunci dan 
halaman yang ditampilkan satu per satu semuanya dalam karakter bahasa Inggris. Mitsuha 
terus membuka halaman pencarian satu demi satu. 

"Kapten, ada pengunjung". Orang-orangku membuka pintu dan memberitahuku. "Kita 
seharusnya tidak punya rencana hari ini" "Sepertinya permintaan tiba-tiba. Maukah kamu 
melihat mereka. " Kami tidak punya pekerjaan besar sekarang. Bahkan pekerjaan kecil, itu 
harus memudahkan pemeliharaan pasukan Jika kita melakukan nomor mereka. 

"Aku akan segera ke sana. Pandu mereka ke kantor resepsionis " " Roger. Hee, kamu 
mungkin akan terkejut " " Apa? Apakah itu keindahan yang luar biasa? " "Ya, yah, sesuatu 
seperti itu" Wanita seperti itu akan datang ke tempat ini. Tanpa percaya sedikit pun, saya 
pergi ke kantor resepsionis dan membuka pintu. 

Hebatnya, kata-katanya itu benar. Saya pasti terkejut. Dan, itu pasti gadis yang sangat 
cantik. Namun, ada kata "kecil" antara "cantik" dan "gadis". "Namaku Mitsuha. Aku punya 
permintaan... " Di sana duduk seorang gadis cantik dengan wajah seperti boneka, rambut 
hitam indah tergerai, dan mata hitam misterius. Seorang siswa sekolah dasar. 

"Isi dari permintaan tersebut menyangkut pengoperasian senjata api, latihan menembak, 
latihan bertarung dengan pisau dan pedang pendek, dan agen pembelian untuk senjata-



senjata ini..." Untuk konfirmasi saya yang sedikit agitasi masih tersisa, gadis itu 
mengangguk. 

"Untuk saat ini, tolong segera bawa pistolnya. Pistol kecil yang dapat terus disembunyikan 
untuk pertahanan diri, pistol utama dengan kekuatan besar dan peluru dalam jumlah 
besar, revolver yang tidak terlalu berat dalam persiapan melawan kemacetan, dan sesuatu 
untuk melengkapi masing-masing. Dan saya ingin mendapatkan pelatihan untuk senjata 
itu. Hal-hal lain bisa diserahkan ke hari lain. Tidak apa-apa jika pisau dan pedang tidak 
efektif. Saya tidak bisa menggunakannya dengan benar. Tolong anggap mereka sebagai 
intimidasi. " "... Lalu, setelah itu, senapan mesin, senapan serbu, senapan sniper, granat, 
roket, penggunaan peluncur granat.... Organisasi macam apa yang Anda rencanakan untuk 
diserang, Nona? " 

Ups, suaraku menjadi kasar. "Eh, itu hanya untuk membela diri. Situasi keamanan negara 
saya sedikit buruk.... Oh, tentu saja, uang muka boleh saja. " Negara mana? Apakah preman 
mengendarai tank di negara Anda! 

"Ah, saat ini saya memiliki sedikit tambahan yen. Bisakah saya membayar dalam yen, mata 
uang Jepang? "Yah, saya tidak keberatan yen dibandingkan dengan yuan atau won. Namun, 
biaya untuk mengkonversi ke dolar akan dipotong. " " Oh, bukankah itu wajar? Tentu saja 
tidak masalah. Oh, saya juga ingin membayar dengan koin emas, tidak apa-apa? " 

Koin emas. Siapa kamu? 

"Saya tidak keberatan, tapi koin emas apa? Kruger atau apa? " "Tidak, ini adalah koin emas 
tanpa nama dari negara yang tidak disebutkan namanya, tolong pikirkan bahwa itu 
sepadan dengan kandungan emas dari logam kosong. Saya akan memiliki sampel di 
kemudian hari, jadi harap menilai dengan semacam pedagang pertukaran. Namun ... " " 
Namun? " "Nanti, akan sangat membantu jika memiliki toko yang mau menerima 
pertukaran ribuan hingga puluhan ribu koin" 

Gadis itu pergi. Mencurigakan, tidak, meski berpikir itu aneh, aku menerima permintaan 
dari gadis itu. Butuh uang untuk mempertahankan pasukan! Aku mencoba menahannya, 
tapi kenapa tangan yang memegang rokok masih bergetar. Yang harus saya lakukan adalah 
menunggu pria yang telah saya instruksikan untuk mengikuti gadis itu kembali. 

Kapten, aku sudah kembali. Bawahan yang saya berikan instruksi kembali, tapi itu agak 
terlalu dini. Apa hasilnya? "Maaf, aku kehilangan dia" Dia bisa melepaskan ekor pria ini? 
"Begitu aku meninggalkan markas, aku berbelok ke kanan pada belokan pertama, ketika 
aku berbalik, dia sudah tidak ada lagi..." "Apa yang kamu bicarakan? Itu adalah garis lurus 
di sekitar sudut! " "........." "............" 

Untuk saat ini, saya mengerti bahwa saya hanya perlu menyiapkan senjata. Sambil menatap 
kosong pada selembar kertas dan segumpal yen yang diletakkan dengan santai di atas 
meja, gadis itu diukur untuk persiapan sarungnya, sambil menatap samar-samar pada 
selembar kertas dengan ukuran Mitsuha, pikirku. ...... Ini ukuran A. 



Mitsuha meninggalkan pangkalan organisasi tentara bayaran tertentu. Meskipun dia 
mungkin diikuti, itu tidak masalah. Berbalik di tikungan pertama dan segera teleportasi. 
Organisasi tentara bayaran itu dipilih dari hasil pemeriksaan berbagai bidang. Ada 
berbagai organisasi kecil dan besar mulai dari yang baik hingga kelompok sampah yang 
jahat. Yah, mereka mungkin tidak layak pada saat mereka disebut tentara bayaran. Mitsuha 
berniat memilih salah satu yang dikatakan relatif sopan dan tulus di antara mereka. Jika 
tidak, mereka akan segera dibuang. Jika dia tidak muncul lagi, itu saja. Jika mereka 
mencoba menangkap Mitsuha atau melakukan sesuatu yang aneh, hancurkan mereka. 
Suatu hari tiba-tiba, jika bagian dalam gudang senjata kosong, atau jika dana atau dokumen 
penting di brankas hilang, akan sulit untuk memelihara organisasi. Mitsuha dengan 
kemampuan teleportasi akan menjadi yang terbaik sebagai pencuri hantu, dan mungkin 
sebagai pembunuh atau teroris. Nah, semoga saja terjalin hubungan yang baik. 

Ah, jika Anda bertanya mengapa saya bisa berteleportasi ke negara asing, saya benar-benar 
menyadarinya. Pada awalnya, saya yakin bahwa itu tidak berguna kecuali saya pernah 
pergi sebelumnya karena gambar tujuan diperlukan untuk teleportasi, tetapi saya mencoba 
melakukan sesuatu. (Saya melihat lebih dekat pada drama dan film asing, foto dan cuplikan 
video lokal dari program berita, dan mengonfirmasi lokasi dengan foto satelit. Saya 
menantang teleportasi dengan gambar sekuat, tidak, bahkan lebih kuat daripada pergi ke 
tempat sebenarnya!) Hasilnya sukses besar! Sekarang saya bisa teleport ke beberapa titik 
di luar negeri. Namun, ini terbatas di Bumi. Karena tidak ada gambar atau citra satelit di 
dunia lain, mau bagaimana lagi. Anda harus bergerak sekali. Mengecewakan. 

Uang dengan cepat berkurang. Uang penting yang ditinggalkan orang tuaku ....... Tapi ini 
investasi awal. Ini adalah biaya yang diperlukan, tidak dapat membantu. Di atas meja di 
depanku ada kalung mutiara. Ini juga melebihi grade level tertinggi, diameter 10 mm 
seharga lebih dari seratus juta. Tapi ini senjata yang paling penting, tidak ada gunanya 
murah. Disamping itu ada pisau lipat Gerber. Itu bukan kenang-kenangan kakaknya, tapi 
pembelian baru yang dilakukan oleh Mitsuha. Ada juga pisau tentara Swiss. Dan pisau 
berburu Randall. Untuk sebuah kostum, tampaknya mahal, bukan, "mahal", gaun dan 
sepatu haknya. Selain itu, beberapa baju ganti dan beberapa barang kecil. Semuanya 
dikemas dengan hati-hati ke dalam ransel besar, setelah berganti pakaian, Mitsuha 
mengenakan perlengkapan satu demi satu. Baiklah, serangan mendadak! 

Mitsuha menarik napas berat di depan pintu besar. dan buang napas. Kali ini akhirnya tiba. 
Ketika pengetuk yang dipasang di pintu digenggam dan dipukul dengan ringan, konk, konk, 
terdengar suara ringan. Mitsuha menangis di dalam hatinya. (Permisi ~ !!) 



Chapter 8 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 8 Foto hari ini adalah dari 
Takamachi Nanoha 

Catatan Penerjemah: Sekarang Mitsuha akan melakukan apa yang sering gagal dilakukan 
Miles dan Kaoru, melakukan penipuan. 

"Tuan, ada tamu" "Apa? Tidak ada rencana seperti itu... " 

Penguasa wilayah Bos, earl Klaus von Boses, membuat wajah curiga atas laporan kepala 
pelayan. Stefan sebagai veteran tepercaya dari generasi ayah saya, dia tidak akan membuat 
kesalahan yang membosankan, dan yang pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak 
perlu seperti menjawab tamu yang meragukan yang juga tidak memiliki janji. Kalau begitu, 
apakah itu tamu istimewa yang menurut Stefan harus bertemu denganku? Kalau begitu 
untuk menghormati Stefan, tidak, aku akan percaya pada Stefan. 

"Aku akan menemui mereka, bawa mereka ke resepsi kalau kamu sudah siap" Hmm? 
Kenapa kamu tidak kembali? "Bagaimana dengan istri dan anak-anakmu?" Apa katamu! 
Panggil keluargaku juga !! Apa yang kamu pikirkan, Stefan! "...... Panggil mereka" 
"Dimengerti" Aku memutuskan untuk percaya pada penilaian Stefan, jadi aku akan percaya 
sampai akhir. 

Selama resepsi, setiap anggota keluarga Boses berkumpul. Ini jauh dari penonton Raja 
karena hanya ada kursi dan meja besar seperti biasanya. Meskipun harga meja tidak terlalu 
"normal". Biasanya tidak mungkin untuk tiba-tiba memperkenalkan seluruh keluarga 
kepada pengunjung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Iris istrinya Iris dan ketiga anaknya 
semuanya gelisah dengan ekspresi gelisah. Klaus tidak mengatakan apa-apa saat 
keluarganya seperti ini. Itu tidak bisa dihindari karena Klaus juga tidak tahu apa-apa, tapi 
dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. (Tolong, Stefan...) Tampaknya Stefan akhirnya 
membimbing tamu itu masuk. 

"Berhenti dari negara Jepang, Mitsuha von Yamano datang untuk menyambut Earl of 
Boses." 

Klaus terkejut melihat orang yang masuk ke kamar dan diperkenalkan oleh Stefan si kepala 
pelayan. Rambut hitam tergerai indah, wajah seperti boneka, dan gaun misterius yang 
belum pernah dilihat sebelumnya. Mantel yang memungkinkan kemudahan bergerak 
dengan banyak saku terpasang, dan alat misterius di samping pisau di ikat pinggangnya. 
Sepertinya dia berasal dari negara asing yang belum pernah saya dengar, tetapi perjalanan 
sendirian tanpa pendamping atau pelayan meskipun dia adalah putri seorang bangsawan? 
Apalagi sebagai anak berusia sepuluh tahun! Kemarahan Klaus tersulut. Bukan kepada 
gadis itu, tetapi kepada orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Mengapa mereka tidak 
menghentikannya! Mengapa mereka membiarkannya ?! 



"Senang bertemu denganmu untuk pertama kali, aku dipanggil Mitsuha von Yamano. 
Meskipun datang dari negara yang jauh, saya ingin mengunjungi Earl of Boses, dan 
mengajukan permintaan yang tidak masuk akal pada kepala pelayan Anda. Tolong maafkan 
saya " (catatan tn: cheat terjemahannya bekerja lembur sampai-sampai MTL pun ternyata 
mewah) 

Klaus terkesan dengan cara bicaranya yang tegas yang tidak sesuai dengan usianya. Hm, 
meskipun dia masih muda, seperti yang diharapkan dari seseorang yang diizinkan Stefan. 

"Um, perjalananmu dari jauh pasti melelahkan. Tidak apa-apa untuk beristirahat sejenak di 
rumah saya. Jadi mengapa seseorang dari jauh bersusah payah mengunjungi rumah Bos 
ini? 

Jika Anda datang dari negara yang jauh, pertama-tama Anda akan menuju ibu kota. Tidak 
ada alasan untuk berhenti di tempat seperti itu. 

"Ya, sebenarnya, saya diserang oleh kawanan binatang di tengah perjalanan dan hidup saya 
dalam bahaya, dan saya diselamatkan oleh orang-orang di wilayah ini. Saya ingin berbagi 
ini dengan Tuhan untuk memberi tahu Anda rasa terima kasih saya dan kehadiran subjek 
yang baik secepat mungkin. " 

Apa itu benar! 

Itu adalah suatu kesenangan. Agar seseorang menghargai dan memberi tahu saya bahwa 
orang-orang di daerah saya membantu tanpa merampok mereka. Saya bisa 
menunjukkannya kepada anak-anak saya. Betapa menyenangkannya ini! Sementara saya 
tenggelam dalam emosi untuk beberapa waktu, miss Mitsuha mengeluarkan paket dari tas 
tangannya. 

"Meskipun ini adalah hal yang sederhana, saya akan senang jika Anda menerima barang 
yang dibawa dari tanah air saya sebagai rasa penghargaan". Stefan menerimanya dan 
mengirimkannya ke sisi Klaus. 

"A, apa, ini..." Bobotnya yang berat menandakan bahwa ini terbuat dari logam, namun 
merupakan item yang rumit dengan warna yang cemerlang dan kesan glossy. Saya belum 
pernah melihatnya sebelumnya, atau memahami penerapannya sama sekali. Namun, tidak 
diragukan lagi bahwa ini adalah anugerah teknologi yang unggul. 

"Ini adalah pisau lipat" "Apa, pisau!" Knife, saat Klaus mendengar itu matanya terbuka 
lebar. Meskipun ini rumit dan mahal, sesuatu yang sesingkat dan sulit ini untuk dipahami? 
Dan melipat? Bagaimana kamu menggunakannya? 

"Ya, meski aku mengatakan pisau, itu tidak seperti yang digunakan dalam pertempuran.... 
Yah, itu seperti alat. Bilah, gunting, arsip, dll., Berbagai alat kecil dilipat di dalam. Saya rasa 
akan lebih mudah untuk dipahami jika Anda mencubit dan menarik dengan ujung kuku " 



Mendengar itu, Klaus mencoba berbagai hal dan entah bagaimana berhasil memunculkan 
bilah, gunting, dan lain-lain. "A, betapa detail strukturnya..." 

Klaus terpana oleh barang canggih itu. Anak-anak juga tertarik dan mengelilingi Klaus 
untuk melihatnya. 

"Ini merupakan hal yang baik. Saya harus mengembalikan sesuatu dengan segala cara.... 
Ms.Mitsuha, apa yang kamu rencanakan mulai sekarang? " "Ya, saya akan pergi ke ibu kota 
apa adanya. Karena akan membutuhkan waktu dalam tubuh yang tidak dapat diandalkan 
ini, waktu sangat berharga ... " " Itu tidak memuaskan! " 

Klaus tanpa sadar berdiri dan berteriak. "Sekarang akan segera gelap! Pertama-tama, 
sangatlah aneh bagi seorang anak untuk melakukan perjalanan jauh sendirian! Saya tidak 
akan mengizinkan hal seperti itu! " Melupakan ekspresi terlalu sopan dari seorang ningrat, 
dia tanpa sengaja berteriak. 

"Tunggu tiga hari. Sebuah gerbong menuju ibu kota berangkat setelah tiga hari. Ambil. "Em, 
maaf, ini agak memalukan, tapi, biaya perjalananku kurang jadi aku tidak bisa..." 

Apa? Klaus membuka mulut lebar-lebar mendengar jawaban malu Mitsuha. Tidak cukup 
untuk biaya transportasi? Saat kamu memakai pakaian yang mahal? Anda hanya memberi 
saya barang yang mungkin bernilai selusin emas jika Anda menjualnya kepada seorang 
bangsawan karena rasa terima kasih? 

"... Untuk saat ini, tinggallah di tempatku hari ini. Dan saya akan meminta Anda 
menjelaskan situasinya perlahan-lahan nanti " 

Menginstruksikan Stefan untuk membawa Mitsuha ke ruang tamu untuk istirahat sampai 
waktu makan malam, Klaus menahan kepalanya dengan siku di atas meja. 

"Sayang..." "Maaf, biar kupikir sedikit..." Kepada Klaus yang menyela perkataan istrinya Iris 
untuk berpikir dengan kerutan di dahinya, Iris membawa anak-anak dan keluar kamar 
dengan senyum pahit. "Tepatnya siapa gadis itu..." 

Di saat yang sama, Mitsuha yang sedang menuju ruang tamu dipandu oleh Stefan si butler, 
bahkan sambil memasang wajah lemah lembut dia menyeringai di dalam hatinya. "...... Saya 
menang" 

Mitsuha, yang dipandu ke ruang tamu, mengeluarkan barang bawaan satu per satu dari 
ransel. Gaun yang dilipat dengan hati-hati agar tidak kusut. Tumit yang dijejalkan agar 
tidak roboh. Kasing dengan pisau lipat di dalamnya. Dan item unggulan hari ini, kalung 
mutiara terbaik. Persiapan terus berlanjut. 

Beberapa jam kemudian, Stefan yang datang menjemput Mitsuha untuk mengantarnya ke 
ruang makan begitu terkejut hingga dia mengangkat suaranya tanpa berpikir. ... Bagi Stefan 
si Pelayan Baja, itu adalah kesalahan seumur hidup. 



Chapter 9 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 9 Gambar kali ini adalah 
Nadenadeshite dari (catatan tn: Judulnya adalah 真珠 が 武器 な ら ミ ツ ハ は 兵器 yang 

diterjemahkan menjadi "Jika Mutiara adalah senjata, Mitsuha adalah senjata konvensional" 
ada yang lebih baik?) 

"Tuan, saya telah membawa Mitsuha-sama" "Um, tunjukkan tempat duduk padanya." 

Berbeda dengan pertemuan sebelumnya dengan bentuk aristokrat, kini telah berbentuk 
makan malam keluarga informal dengan mengundang seorang teman. Tidak perlu kata-
kata yang sok. Dan ketika mereka melihat Mitsuha dipandu oleh Stefan memasuki ruang 
makan, kelima anggota keluarga Bos itu berhenti bernapas. 

Gaun putih berkilau, sepatu enamel berkilau. Kalung mutiara besar dengan harga yang 
tidak diketahui di lehernya. Kontras gaun putih dan rambut hitam legam dengan kalung 
yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun itu malah hanya berperan sebagai 
pendukung untuk melengkapi kecantikan sang gadis. Seolah waktu telah berhenti, saat 
hening berlalu begitu saja. 

Katsun! 

Klaus memulai kembali setelah mengernyit sejenak dari langkah kaki yang sengaja dibuat 
Stefan. Kemudian yang lainnya juga mulai bergerak. Dengan canggung. Mata Iris tertuju 
pada kalung itu dan tidak merusak pandangannya. 

"Terima kasih telah mengundangku" Mitsuha menyapa dengan sopan dan duduk di kursi. 
"U, um, selamat datang. Ini adalah kumpul keluarga jadi tidak perlu terlalu khawatir 
tentang bentuk, tata krama, kata-kata, dan hal-hal lainnya. Nikmati makanan Anda dengan 
mudah. Kalau tidak, makanan enak ini tidak akan terasa enak " Mitsuha tersenyum dan 
menjawab dengan baik kata-kata Klaus. 

Selama makan, percakapan tak terputus berlanjut. Klaus memperkenalkan istri dan anak-
anaknya kepada Mitsuha untuk meminta maaf karena tidak memperkenalkan keluarganya 
pada pertemuan sebelumnya, dengan topik seperti produk khusus teritori Boses dan 
hidangan khas yang lezat, percakapan yang menyenangkan berlanjut, dan kemudian makan 
akhirnya berakhir dan hanya ada teh. , minuman, minuman keras, dan lauk tersisa di atas 
meja. Subjek utama akhirnya dimulai. Semua orang diliputi ketegangan, termasuk Mitsuha. 

"Ah, Nona Mitsuha" "Y, ya!" Suara Mitsuha pecah mendengar kata-kata Klaus. "Tidak, tidak, 
ini tidak seperti aku akan memakanmu, jadi santai saja." "Ya..." Bahkan jika dikatakan 
santai, hal yang tidak mungkin adalah tidak mungkin. "Kamu siapa? Saya ingin Anda 
menjawab dengan jujur jika Anda bisa. " Nah, akhirnya waktunya tampil. 



"Ya, memang benar aku datang dari tempat yang berbeda dari benua ini. Meskipun saya 
memberi nama keluarga untuk bertemu earl, sekarang saya meninggalkan negara saya dan 
pergi ke benua ini posisi dan status sosial saya tidak ada artinya " 

Semuanya benar. Mitsuha berasal dari tempat selain benua ini dan mengumumkan nama 
keluarganya untuk bertemu dengan sang earl. Apakah itu benar-benar nama aslinya atau 
bukan, itu cerita lain. 

"Alasan mengapa saya meninggalkan negara saya, yah, saya kira itu akan disebut masalah 
suksesi.... Ayah saya meninggal karena sakit dan wajar bagi saudara laki-laki saya yang 
lembut dan cerdas untuk menggantikan gelar itu, tetapi untuk beberapa alasan ada orang-
orang yang berpikiran lemah yang bersikeras bahwa saya harus menggantikannya 
daripada saudara laki-laki saya. Saya meninggalkan rumah sambil meninggalkan surat 
sebelum orang-orang itu bisa menggendong saya dan melakukan sesuatu yang buruk. 
Mungkin, orang-orang yang ingin menggendongku ingin mendorong putra mereka ke 
arahku untuk merebut gelar setelah aku mengambil alih. Karena saya akan ditemukan dan 
dibawa kembali jika saya berada di dekatnya, saya naik kapal ke benua lain.... Yang kubawa 
adalah kalung ini, yang merupakan bagian dari barang-barang pribadiku dan kenang-
kenangan ibuku " Mitsuha menjelaskan ceritanya yang lengkap. 

Ah ~. Saya merasa seperti saya bisa memahami perasaan orang-orang yang mencoba 
mendukung gadis ini. Saya yakin mereka akan berguling-guling dalam penyesalan setelah 
mengetahui dia telah meninggalkan negara karena mereka. Klaus yang mempercayai cerita 
palsu Mitsuha, kasihan pada pengikut yang tidak ada. 

"Itulah mengapa saya tidak bisa kembali ke negara saya lagi, dan saya ingin tinggal di 
negara ini jika saya bisa. Saya pikir saya akan memiliki dana untuk itu jika saya menjual 
kenang-kenangan ibu saya, kalung ini " 

"S, jual!" Iris tiba-tiba menangkap umpannya. 

"Y, kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan!" "Oh, ya, ini terbuat dari mutiara asli 
jadi saya pikir saya bisa menjualnya dengan harga yang pantas. Uh, itu palsu atau apa? " "Y, 
kamu!" Bang, bang, Iris menghantam meja karena kegembiraan. 

"Tahukah Anda, mutiara bisa memiliki kisaran harga yang berbeda-beda. Warna, bentuk, 
ukuran, ketebalan nacre, dan banyak lagi lainnya. Dan, kalung ini, bentuknya mendekati 
bola sebenarnya sementara ukurannya yang terbesar, kedalaman warnanya menunjukkan 
ketebalan lapisannya, pertama-tama ada apa dengan keseragaman butirannya! Satu atau 
dua butir baik-baik saja. Sekalipun ada mutiara yang bagus. Mereka bisa dibuat menjadi 
cincin atau anting-anting, jepit rambut atau hiasan dada. Tapi, mungkinkah mutiara seperti 
itu berjejer di kalung? Menurut Anda, berapa banyak kerang yang akan Anda temukan satu 
mutiara! Diantaranya, berapa persen yang bisa digunakan untuk aksesoris? Dan, kalung 
dengan butiran dan warna terbaik? Tidak ada! Sepertinya ada cara untuk mengumpulkan 
cukup banyak untuk membuat ini ~? " 



Bang Bang Bang! Memukul meja lagi dan lagi. Anak-anak menjauh dari sikap mengancam 
dari ibu mereka yang biasanya lembut. 

"Em, jika kamu mau, aku bisa menyerahkannya kepada Iris-sama..." Iris menegang karena 
ucapan Mitsuha yang meledak-ledak. Dan, perlahan hanya menggerak-gerakkan leher 
bagian atas, dia menatap Klaus. Klaus yang pucat bertanya dengan takut pada istrinya. 

"Aku, Iris... Aku ingin tahu berapa harga pasaran..." "Pasar? Tidak ada hal seperti itu, itu 
adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, 
harta karun yang tak ternilai harganya di seluruh dunia. Status yang benar-benar tidak 
akan pernah bisa diatasi oleh siapa pun, bisa membanggakan seluruh dunia selamanya. 
Barang impian yang dapat meninggalkan nama Anda di dunia hanya dengan memilikinya. 
Menurut Anda, apakah ada raja atau orang kaya yang bisa menyisihkan uang untuk 
mendapatkannya? Oh, saya akan memberitahu Anda untuk berjaga-jaga, lelang tidak 
berguna. Akan ada perebutan dan pertumpahan darah, penjual akan menghilang pada hari 
yang sama agar mereka memuntahkan sumbernya " 

Heeee! Melampaui ekspektasi !! Saya pikir itu akan laku di dunia tanpa akuakultur, tapi 
tidak setinggi itu... Meskipun saya berpikir bahwa jika murah di Bumi akan mahal di sini 
tapi kalung mutiara budidaya terlalu mahal.... Apakah lebih baik mendapatkan kelas yang 
bernilai 300.000 hingga 500.000 daripada kelas tertinggi senilai 1,3 juta? Atau apakah lebih 
baik menggunakan perhiasan buatan lainnya? 

Perhiasan itu diantisipasi untuk menyebabkan kekacauan di pasar dan mulai mencari asal-
usulnya sehingga rencananya adalah membawanya ke earl sebagai gantinya sehingga tidak 
akan mengalir di pasar dan juga untuk mendapatkan uang dan pendukung dalam satu 
kesempatan. pembeliannya. Itulah mengapa ini adalah produk kelas atas tanpa kesalahan. 
Ah benar! 

"Iris-sama, kalau begitu kalungnya tidak bisa dibagi dan bagiannya dijual terpisah... hee!" 

Iris menatap dengan mata seorang pembunuh. "Membagi! Harta karun ini! Kalung dewi ini! 
Kamu, apakah kamu ingin berkelahi dengan dewa !! " Mou, aku tidak tahu harus berbuat 
apa ...... 

Setelah hening sekali lagi berlanjut beberapa saat, Mitsuha terpaksa mendorong rencana 
semula. "Um, jika ini tidak bisa dijual, maka saya terjebak di negara yang tidak saya ketahui 
tanpa uang atau kenalan. Yang saya butuhkan saat ini bukanlah kalung yang indah tapi 
tidak berguna, tapi uang yang menopang kehidupan, uang. "Tapi itu kenang-kenangan dari 
ibumu ..." "Kupikir ibuku akan lebih bahagia jika aku menjual kalung itu dan hidup 
daripada mati kelaparan bersamanya" "A, Yah, itu pasti ..." Claus yang mencoba mencegah 
penjualan kalung itu terdiam dari argumen tandingan Mitsuha. 

"Dan juga aku ingin memberikannya pada Iris. Menjadi bagian dari keluarga earl, Anda 
tidak akan dipaksa untuk memberi tahu sumbernya, dan tidak akan mengalir ke pasar dan 
menyebabkan kebingungan " 



"B, tapi harganya ..." Klaus menjadi kaku. "Jika itu cukup untuk bisa memulai toko di 
ibukota itu saja yang saya butuhkan. Saya akan melakukan yang terbaik sendiri setelah itu! 
" "Mitsuha-san, kamu, hal seperti itu ..." Iris tercengang. 

"Tidak masalah. Lagipula... " Mitsuha melihat ke atas kepala Iris dan berkata. "Saya ingin 
Iris-sama memilikinya. Dan saat aku ingin mengingat ibu, jika Iris-sama memakainya, maka 
akan memelukku erat.... " Saat Mitsuha berkata demikian, Iris gemetar dengan air mata 
mengalir di sudut matanya. "Mitsuha-chan !!" Menendang kursi, Iris berlari ke arah Mitsuha 
dan memeluknya. "Iris-sama ......" 

...... Ya, itu berhasil! 

Di dunia ini, tidak ada film atau TV, dan hampir tidak ada buku untuk hiburan. Bahkan 
kelas atas memiliki sedikit kesempatan untuk melihat cerita seperti di bioskop, atau ketika 
para pengasuh dan ibu menceritakan dongeng sebelum tidur. Dengan kata lain, mereka 
tidak memiliki kekebalan. Keluarga earl mudah terpikat pada penyentak air mata templat. 
Sebaliknya, mereka tidak bodoh, meskipun mereka mampu, mereka juga keluarga yang 
baik. Itu seperti informasi yang dikumpulkan Mitsuha. Hal-hal mungkin akan berbeda jika 
untung dan rugi terlibat, tetapi dari untung dan rugi, hanya ada "untung" untuk earl. 

Tempat menjadi tenang dan percakapan menjadi lembut. Anak-anak keluarga earl yang 
tidak bisa berbicara sejauh ini karena perkembangan percakapan yang cepat akhirnya 
dapat bergabung. Semua orang ingin sekali berbicara dengan Mitsuha. 

"Mitsuha, rambut hitammu yang indah dan mata hitam misterius, itu warna keajaiban yang 
dewi berikan padamu hanya ..." "Oh, kebanyakan orang di negaraku memiliki warna ini." 
Putra keluarga bos Alexis, 17 tahun. Wastafel. Dia memukul gadis itu, tapi dia bukan orang 
jahat. Dia hanya "mencintai gadis cantik". 

"Mitsuha, pisau serbaguna yang ayah punya itu, luar biasa, apa kau tidak punya barang lain 
yang kau bawa dari negaramu?" Putra kedua Theodor, 15 tahun. Wajah yang bijaksana dan 
cerdas. Dia akan menjadi pesulap dalam istilah game. "Oh, saya punya pisau lipat biasa. Ya, 
ini dia. Mitsuha menggulung ujung gaun itu dengan cara yang besar untuk mengeluarkan 
sesuatu setelah beberapa gemerisik dan meletakkannya di atas meja. "Mi, Mitsuha-chan!" 
Di samping Beatrice, putri yang berteriak, Alexis dan Theodore menjadi merah 

Hah? Apakah saya telah melakukan sesuatu? 

"Harap berhati-hati karena tajam" Sambil mengatakan itu, pisau yang terkunci dengan 
mata pisau itu diberikan kepada Theodor. "... Luar biasa" Ketajaman bilahnya, 
keindahannya. Kemegahan tubuh yang dibentuk. Dan keamanan serta portabilitas untuk 
bisa dilipat. Theodore tidak bisa melepaskan pandangannya dari pisaunya. 

"Oh, aku akan menjualnya jika kamu mau" "Hah?" "Tidak, saya memilikinya untuk 
pertahanan diri tapi ada satu hal lagi. Bagaimana dengan sepotong emas? " Aku akan 
membelinya! Theodore punya jawaban cepat. 



Mitsuha telah mempelajari nilai moneter negara ini dalam percakapan selama makan. 
Tidak, tentu saja dia juga mempelajarinya di desa, tetapi dia merasa informasi yang dia 
dengar di desa itu tidak terlalu berguna... Akibatnya, dinilai bahwa satu koin emas akan 
memiliki perasaan sekitar 100.000 yen. Untuk toko umum "Mitsuha", akan menjadi harga 
yang cermat jika tidak mencapai sepuluh kali lipat harga pembelian. Itu bukanlah jumlah 
yang besar untuk seorang anak bangsawan kaya. Nah, itulah "goshukugi kakaku". ..., Dan 
juga dikenal sebagai layanan awal. (catatan tn: ご 祝 儀 価 格 adalah istilah untuk harga 

produk yang baru saja keluar sebelum turun di kemudian hari, tapi biasanya dua kali lipat 
bukan sepuluh kali lipat) Ah, aku ingin tahu apakah menyembunyikan senjata saat berada 
di meja makan bangsawan itu buruk. Yah, sepertinya mereka tidak keberatan. 

Sebenarnya, itu sangat buruk. Untunglah ini adalah keluarga Boses dan mereka 
melepaskannya karena mengira Mitsuha adalah gadis cantik namun tak berdaya jadi mau 
bagaimana lagi kalau itu untuk membela diri. Saya akan menjadi masalah besar dengan 
keluarga bangsawan lainnya. 

Mungkin karena iri melihat mata Theo yang berbinar-binar setelah menerima pisaunya, 
Alexis semakin mendekati Mitsuha. "Ada lagi, apakah ada yang lain!" "Um, yang lain itu 
diperlukan untuk pertahanan diri dan aku tidak bisa menjual apa yang dibutuhkan untuk 
bepergian... Jika itu adalah sesuatu yang kubawa dari negaraku yang tidak aku butuhkan, 
coba lihat, hanya ada pakaian dalam yang diganti. "Aku akan membelinya!!" Tatapan dingin 
menusuk Alexis yang berteriak secara refleks. "Alexis, kamu..." "Kakak laki-laki Alexis ......" 
Seolah-olah Iris dan Beatrice sedang melihat kotoran. Klaus yang nyaris tidak aman dari 
tanpa berpikir mengatakan "Aku akan ..." menjadi tenang. Dan kemudian suara Mitsuha 
bergema. "Itu lima koin perak" 

"" "" Kamu menjualnya !! "" "" 

"Sepotong emas" 

Tanpa diduga, Theo ikut menawar. 

Akhirnya, negosiasi gagal karena campur tangan sang ibu. Satu koin emas setara dengan 
10.000 yen. Sangat buruk. Tidak, itu tidak digunakan. Tentu saja. 

"Ngomong-ngomong, Mitsuha-chan, kamu akan meletakkan tokomu di ibukota? Toko 
macam apa itu? " Putri tertua sekaligus anak bungsu, Beatrice-chan, berambut pirang dan 
bermata biru. Dia benar-benar merasa seperti wanita bangsawan, tapi tidak ada "tsun" 
yang hanya perasaan manis saat berusia 13 tahun. Dia sepertinya menganggap Mitsuha 
lebih muda. Namun, itu tidak dapat membantu. Tingginya hampir sama, agak terasa 
Beatrice sedikit lebih tinggi. Dan, bagian dadanya, kira-kira berukuran C.... Mitsuha 
menitikkan air mata di dalam hatinya. 

"Ya, saya akan membuat toko kelontong..." "Toserba?" Beatrice membuat tatapan kosong. 
"Ya, bermacam-macam produk kecil dan kosmetik, seperti aksesoris lucu, terutama yang 
diinginkan para wanita, dan beberapa barang praktis.... Dan saya ingin memanfaatkan 



pengetahuan negara saya dan melakukan pojok konsultasi " " Wow, sepertinya menarik! 
Tapi apa sudut konsultasi? " "Menurut saya ada banyak hal yang berbeda antara di sini dan 
negara saya, dan terkadang akan ada hal-hal yang serius di negara ini yang sudah kita 
selesaikan di negara kita, itu sebabnya saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa 
berguna" 

"Hou, itu sepertinya menarik" Klaus menyelinap dalam percakapan. "Earl, apakah Anda 
memiliki sesuatu yang membuat Anda merasa terganggu?" "Yah, sesuatu yang membuatku 
kesal , ya ..." Setelah berpikir sejenak, Klaus berkata sambil tersenyum pahit. "Hasil panen 
gandum di wilayah ini telah menurun baru-baru ini meskipun tidak ada penyebab khusus, 
tetapi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu ..." "Eh, bukankah itu penipisan tanah dari 
penanaman tunggal atau kekurangan pupuk?" "Eh" 

Mitsuha menjelaskan. Jika hanya tanaman yang sama ditanam, unsur hara yang sama akan 
diambil dan tanah menjadi tandus. Tanam tanaman lain dan terapkan "rotasi tanaman". 
Rumput. Kompos. Daun mulsa.... Namun, nama dan detail tanaman tertentu dihilangkan. 
Ada biaya untuk itu. Klaus menggigit. Pertanyaan demi pertanyaan. Sambil membasahi 
tenggorokan yang haus dengan minuman keras, percakapan bergeser dengan cepat dan 
menyebar ke topik lain. 

"Pengembangan produk baru! Ada dua jenis, barang yang hanya bisa dibuat di wilayah Bos. 
Dan sesuatu yang dapat dibuat di mana saja tetapi memiliki perbedaan kualitas yang luar 
biasa. Itu branding, branding! " 

"Jika Anda menaikkan tarif pajak, penerimaan pajak akan turun! Ini akal sehat! Tingkatkan 
permintaan domestik, tingkatkan daya beli. Dan menarik pedagang, pedagang! " 

"Penemuan! Penemuan menghasilkan banyak uang dalam satu kesempatan! Mari pikirkan 
sesuatu yang bisa menjadi penemuan baru! " Pembicaraan menyebar lebih jauh dan suara 
Mitsuha semakin besar. 

Ada yang aneh. Berpikir bahwa Iris melihat tangan Mitsuha tidak memegang segelas teh 
atau jus, tapi minuman keras. Namun, informasi yang dicurahkan Mitsuha sekarang akan 
berguna untuk wilayah Bos. Iris dengan lembut melihat ke arah lain. Dia benar-benar istri 
seorang bangsawan. 

"Mitsuha, kamu tahu, kamu harus menggali lubang!" "Oh ~~, ada apa dengan itu, Ayah! ... 
Ah... " Mitsuha berhenti bergerak. Mengapa saya salah? Benarkah hanya selip lidah? Itu 
menyenangkan. Rasanya seperti percakapan bodoh di rumah. Meskipun saya tidak 
menangis. Meskipun aku menahannya saat itu. Waktu itu juga, dan waktu itu juga... 

Mitsuha yang menitikkan air mata dengan kepala menunduk tiba-tiba memeluk bahunya 
dengan lembut dan lembut. "...Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa memanggilku 
ayah " 

Uaaaaaaaaaa ~! 



Menempel di dada gagah dan tebal, Mitsuha menangis. Dan tertidur seperti itu sebelum dia 
menyadarinya. 



Chapter 10 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 10 Foto hari ini adalah Katou 
Keiko dari Penyihir Dunia dari 

Catatan TN: Wow, Kaori diterjemahkan hingga 12 oleh pada posting ini. Saya tidak yakin 
saya bisa terus menerjemahkan setelah semester dimulai tapi setidaknya saya akan 
mengerjakan bab 12. Juga, saya menemukan kamus interjections jadi kecuali tidak ada 
padanan bahasa Inggris, hal-hal seperti Un akan menjadi Mhm 

...... Langit-langit yang asing. Tidak, saya sedikit gigih. 

Saya saat ini di tengah-tengah mengurung diri. Di selimut tempat tidur. (私 は 今 、 絶 賛 

引 き 籠 も り 中。 ベ ッ ド の 毛布 の 中 に。) Memalukan ~! Saya menangis. Apalagi 

menangis, serius menangis! Pada usia ini, di dada orang tua! Oh well, Earl adalah pria yang 
keren dan baik, dan saya "seharusnya berusia 12 tahun". Haruskah saya bersantai selama 2 
hari ke depan sampai gerbong ke ibu kota berangkat... 

Saya tidak bisa berteleportasi sampai saya tiba di ibukota. Saya punya waktu, tetapi 
ketidakhadiran saya kemungkinan besar akan diperhatikan. Saya tidak bisa mengambil 
risiko itu. Nah, tidak ada masalah karena saya sudah menyiapkan apa yang saya butuhkan. 
Dua pisau dan pedang pendek, juga tiga pistol dan magasin cadangan. Bukankah sudah 
kubilang aku tidak bisa menjual pisaunya karena hanya tersisa satu? Itu tentang "pisau 
lipat yang disembunyikan untuk pertahanan diri". Yang lainnya adalah pisau berburu 
Randall yang terpasang secara terbuka di pinggangku. 

Eh, senjata terlalu banyak? Tidak, mereka diperlukan jika saya diserang oleh pencuri atau 
kawanan monster di jalan. Sebuah pistol dan senjata tersembunyi diperlukan untuk 
mempersiapkan jamming dan jika seseorang bergegas masuk saat saya berganti pakaian. 
Pisau untuk keadaan darurat tetapi juga dapat digunakan untuk tugas sehari-hari. Seperti 
memotong telinga goblin. Oh, tidak perlu mengumpulkan sebagian dari mayat, begitu? 

Pedang pendek itu sebenarnya hanya untuk intimidasi. Karena walaupun pistol itu terlihat, 
itu tidak akan dianggap sebagai senjata, tidak ada jaminan bahwa orang jahat yang 
menangkap dan menjual orang yang meremehkanku seperti gadis tak bersenjata dan 
berkelahi tidak akan muncul. Ini seperti jimat pelindung. Oh, saya berlatih dengan benar, 
tentu saja! 

Beberapa hari yang lalu, kamar kapten dari kelompok tentara bayaran swasta "Wolf Fang". 

"... Kamu telah datang, gadis kecil" "Aku di sini, kapten" Kapten itu menundukkan 
kepalanya karena kesal karena kembalinya Mitsuha. Itu adalah "kelompok" tentara 
bayaran tapi dia disebut "kapten". Tidak ada yang memanggilnya dengan namanya. Dia 
hanya disebut kapten. Hal-hal seperti nama mereka menyebar bukanlah hal yang baik bagi 
tentara bayaran. Tidak apa-apa jika nama grup menjadi terkenal. 



Kami siap, ayo. Mengikuti kapten, Mitsuha pindah ke tempat latihan. "Ho-ho" Melihat 
senjata yang ditempatkan di meja panjang di tempat latihan menembak, Mitsuha 
mengangkat suara gembira. 

"Ini produk dari pesanan Anda. Pertama, pedang pendek untuk hiasan. Ini bukan barang 
antik. Ini baru dibangun. Barang antik itu mahal dan rapuh. Dengan sarung. Kencangkan ke 
sabuk. Tidak ada sabuk pedang. Kamu tidak akan bisa memakainya dengan sabuk senjata " 
(catatan tn: Kalimatnya juga berhenti pendek dalam bahasa aslinya, saya pikir dia 
memamerkannya sambil menjelaskan.) Mhm mhm, Ini kecil jadi saya bisa mengaturnya. 

"Selanjutnya, senjata untuk pertahanan diri. Itu adalah PPS Walther. Kecil dan ringan pada 
549 gram, Bullets berukuran 9 mm dan dengan 8 tembakan. Jika Anda menempatkan satu 
di dalam ruangan juga, itu sembilan tembakan. Ini harus cukup untuk keadaan darurat. Jika 
lebih ringan dari ini, mereka menjadi kaliber .22 dan kurangnya daya tembak menjadi 
kekhawatiran. Ia memiliki reputasi untuk pertahanan diri wanita. " Mhm mhm, bagus 
bagus. 

"Senjata utama, Beretta 93R. Ini sedikit lebih berat dengan 1170 gram, tetapi ada 20 peluru 
dan 15 magasin peluru. Ditambah satu di kamar. Kalibernya juga 9 milimeter. Fitur 
terhebatnya adalah mode burst tiga putaran. Itu dapat beralih antara mode burst satu 
putaran normal dan mode burst tiga putaran. Ini akan kehabisan amunisi Jika Anda terus 
menembak dalam hiruk-pikuk, tetapi itu harus efektif sebagai serangan pertama di saat 
darurat. Biasanya menggunakan burst tiga titik dan beralih ke satu bidikan bila perlu " Ho 
ho. Memang agak berat, tapi ledakan tiga putaran sepertinya menarik. Pilihan bagus, 
kapten! 

"Juga revolver, kaliber .38" 

......... Hah? tamat? Apakah Anda tidak menyukai revolver ?? 

"Selain itu, Anda juga bisa mengubah jenis peluru di majalah cadangan. Peluru penusuk 
armor yang melewati rompi antipeluru, atau putaran berlubang yang dapat menghilangkan 
kekuatan bertarung setiap tembakan bahkan jika melewatkan poin penting. Putaran inti 
baja saat menggunakan senapan, pelacak atau putaran HEIAP jika itu adalah senapan 
mesin. O, oh ...... 

"Kalau begitu, untuk sekarang kenapa tidak coba pakai dan atur sarungnya. Setelah itu, 
penggunaan umum, pelatihan menembak, perawatan sederhana, dan pencegahan. Saya 
akan melakukan perawatan yang benar, jadi bawa mereka kembali setelah digunakan 
sebentar atau secara teratur " 

Nah, itulah mengapa persiapan untuk pergi ke ibu kota sangat sempurna. Oh, saya harus 
menyiapkan granat. Gagal! Huh, bahkan jika Anda memiliki senjata, bisakah Anda 
membunuh orang, Anda bertanya? Saya bisa membunuh, secara alami. Apakah ada alasan 
untuk tidak membunuh siapa pun? 



Saya tidak akan membunuh orang biasa, tentu saja. Itu jelas. Tapi tidak ada alasan kenapa 
aku tidak membunuh seseorang yang akan membunuhku. Apa, menghormati nyawa pihak 
lain dan diam-diam dibunuh? Tidak tidak tidak tidak! Jika Anda menangkap mereka, tidak 
bisakah Anda menegur mereka tanpa membunuh? Mereka akan membalas segera setelah 
melarikan diri, atau menyerang orang lain. Berapa banyak orang yang murni dan jujur yang 
akan mengalami nasib sial karena dibunuh oleh bajingan yang terabaikan. Dalam hal ini, 
orang-orang yang mengabaikan mereka sama baiknya dengan para pembunuh. Jika orang 
keluar dari jalan menjadi manusia, sebut mereka "iblis", mereka bukan manusia lagi. 
Seperti, tidak masalah untuk memusnahkan mereka. Juga, meskipun itu bukan iblis, kamu 
dapat membunuh tentara musuh. Tidak, meskipun mereka mungkin memberi makan 
keluarga dan menjadi suami dan ayah yang baik di rumah, yah, jika mereka datang untuk 
membunuh lawan mereka dengan memilih profesi seperti itu sendiri, mereka tidak boleh 
mengeluh bahkan jika mereka dibunuh. Saya merasa kasihan pada orang-orang yang 
direkrut yang dipaksa untuk bertarung, tetapi pada titik di mana saya menghargai hidup 
saya dan lawan saya mencoba membunuh, tidak ada yang membantunya lagi. 

Namun, ada apa dengan protagonis yang khawatir membunuh musuh di film. Tidakkah 
menurutmu itu bodoh. Teman atau kekasih mereka terbunuh saat mereka ragu-ragu. 
Kemudian mereka semakin ragu-ragu, dan menyesalinya... Itu membuat Anda berpikir, 
bunuh musuh Anda untuk sementara waktu dan kemudian luangkan waktu Anda untuk 
berpikir, bukan. Eh, menurutmu tidak begitu, begitu? (catatan tn: Saya belum pernah 
melihat film ini tapi saya merasa seperti saya melihat ini di anime di suatu tempat. Juga, 
Mitsuha banyak melamun) 

"Mitsuha-chan, waktunya makan siang!" Ketika saya melarikan diri dari kenyataan, 
seseorang datang untuk menjemput saya. Tn. Butler, apakah Anda tidak datang untuk 
membangunkan wanita yang kelelahan karena menangis? Ya, memang, kepala pelayan 
yang baik itu berbeda. Namamu Sebastian, bukan. Oh, Stefan? Ini berbeda, apakah begitu? 

Di meja makan. Canggung. Tidak, mereka semua tersenyum padaku. Tidak menyentuh 
apapun tentang kemarin. ... Tapi pertimbangan itu menyakitkan! Aku sangat malu sampai 
aku tidak bisa melihat langsung ke wajah earl-sama ...... Earl-sama berbicara kepadaku 
tentang berbagai masalah. Eh, penemuan? Membuat garam? Mengembangkan permen? 
Tidak, tidak, tidak, tidak, apa yang kamu katakan, kemarin aku !! Tidak, untuk saat ini, 
mohon bertindak seolah-olah kami tidak mengalami pertobatan itu! 

Mana yang lebih kamu suka Apa? Oh, tentang anak-anakmu, begitukah? Tidak, saya juga 
tidak tertarik, sekarang. Tolong beri tahu kami lagi jika Anda harus menjual sesuatu 
dengan terburu-buru, terima kasih. Apa, mengapa Anda tertekan, Anda berdua.... Saya tidak 
keberatan memiliki Beatrice-chan. Hah, jangan panggil aku "Chan"? Panggil aku onee-
sama? Jika saya menikah dengan saudara laki-laki Anda, Anda akan menjadi imouto saya, 
Beatrice-chan. Anda pasti akan menghentikannya? Ya, semoga berhasil, saya mendukung 
Anda. 



Setelah makan, perebutan dimulai. Untuk apa? Tidak, untukku, tapi. Earl-sama ingin 
berbicara tentang pertanian, kehutanan, perpajakan, dan produk khusus. Iris-sama 
sepertinya sedang merencanakan sesuatu dengan pakaian Beatrice-chan. Alexis-sama 
mengundang saya dalam perjalanan jauh. Tidak, saya tidak bisa menunggang kuda. 
Theodor ingin mendengar banyak tentang pisau. Tidak baik, hal-hal seperti penempaan, 
penggabungan, kandungan karbon, dan pendinginan, saya memiliki beberapa pengetahuan 
setengah matang tetapi, Anda akan berbicara dengan seorang gadis tentang peralatan 
makan, begitukah. 

Beatrice-chan sepertinya ingin membicarakan berbagai hal di antara sesama perempuan. 
Nah, putri seorang bangsawan tidak akan memiliki anak lain pada usia yang sama untuk 
bermain bersama. Baiklah, saya akan menjual pakaian dalam. Sepotong kecil emas. Tentu 
saja, itu tidak digunakan. 

Berbagai hal terjadi, dan akhirnya hari keberangkatan ke ibu kota. Tidak, saat 
memperebutkan saya, sebuah jadwal diputuskan setelah berkonsultasi dengan semua 
orang di keluarga Bos. Berkat itu saya tidak bisa beristirahat dengan baik. Jadi kenapa 
kamu berdiskusi tentang jadwalnya, Stefan-san? Anda seorang kepala pelayan, bukan? 

Dan, yah, setelah berbagai hal, akhirnya saya berangkat. "Mitsuha-san, jaga tubuhmu. Dan 
berhati-hatilah dengan pria asing. " Ya, saya sudah banyak berlatih dengan Alexis-sama, 
Iris-sama. 

"Nanti kita juga akan datang ke ibu kota. Harap tunggu sampai saat itu. " Ya, sepertinya ada 
saatnya bangsawan berkumpul di ibukota untuk sesuatu yang disebut "musim sosial". Aku 
senang tidak sekarang, Alexis-sama ....... 

"Biarkan aku mendengar lebih banyak tentang negara Mitsuha lagi" Theodor-sama 
tampaknya tertarik pada sistem teknis. Namun, saya seharusnya tidak mengajari Anda 
tentang teknologi yang dapat digunakan dengan segera dan akan berdampak besar, ya, 
maaf. Nah, pada waktunya. 

"Ketika saya sampai di ibu kota, saya akan menunjukkan toko yang bagus!" Ya, gadis itu 
asmara, bukan ?, Beatrice-chan. (う ん 、 女 の 子 は や っ ぱ り 食 い 気 で す よ ね 、 ベ 

ア ト リ ス ち ゃ ん。) 

Dan terakhir earl-sama. "Kalau begitu, hati-hati. Saya telah mengirim surat untuk 
menginstruksikan orang agar menyiapkan uang sebanyak yang Anda butuhkan. Tentu saja, 
ada batas atas, yah, Anda tidak akan bermasalah dengan jumlah tersebut selama Anda tidak 
akan membeli rumah besar " Ya, saya dalam perawatan Anda. 

Oh, ada kebutuhan uang segera karena biaya perjalanan untuk saat ini sehingga sejumlah 
tertentu telah diserahkan kepada saya. Oke, sekarang saya bisa memberikan koin emas 
kepada kapten. Saya ingin tahu dengan cepat, berapa nilai koin emas dari sini di Bumi? 



"Semoga harimu menyenangkan" Dikirim dengan busur kepala pelayan Stefan, aku 
meninggalkan rumah Bos dan menuju ke tempat menunggu kereta. Dengan pelayan. ... Ya, 
'dengan pelayan' 

Dimulai dengan earl, semua keluarga Bos tidak mengizinkan saya bepergian sendirian. 
Tidak, biarpun disebut begitu, kali ini aku bepergian dengan gerbong dengan banyak orang. 
Tapi itu tidak bagus. Jadi, karena mereka akan pergi ke sana dengan cara apa pun untuk 
musim sosial, diputuskan untuk membuat dua orang maju sebagai pesta sebelumnya. 
Seorang pelayan berusia sekitar pertengahan dua puluhan, dan penjaga pria berusia sekitar 
tiga puluh tahun. Nah, tujuh hari ke ibu kota, ada baiknya saya memiliki orang untuk diajak 
bicara. 

Penumpang yang diberangkatkan berjumlah tujuh orang ditambah dua kusir yang akan 
bergantian. Meski disebut gerbong, bukan yang digunakan bangsawan, ini lebih seperti 
gerbong tertutup yang bisa dinaiki banyak orang. Dua kuda. Selain kami yang berafiliasi 
dengan Bos, keempat penumpangnya adalah pedagang paruh baya yang sedikit kelebihan 
berat badan, seorang ibu muda dan putrinya, dan seorang pemuda yang suka berpetualang. 
Tidak, hal-hal seperti petualang, tidak ada profesi seperti itu! Mungkin pendamping 
pelanggan lain atau pendamping untuk gerbong itu sendiri. Ada kemungkinan hanya 
menjadi pelanggan. Yah, ini perjalanan yang panjang, akhirnya aku akan tahu. Saya akan 
berbicara dengan berbagai orang dan mengumpulkan informasi. 

Dan beberapa jam setelah gerbong berangkat. Aku, seorang pengawal, dan seorang maid 
yang berkumpul bersama jelas-jelas mengeluarkan perasaan seperti bangsawan, siapapun 
bisa melihat ini pesta gadis bangsawan. Jelas mereka bertanya-tanya mengapa dia tidak 
menggunakan gerbong khusus. Tamu lain bertingkah seolah mereka tidak tahu untuk tidak 
terlibat. Sial. 

Tujuh hari kemudian. Kami tiba dengan selamat di ibu kota. Tidak, tidak ada lagi yang 
terjadi! Tidak ada serangan bandit, juga tidak ada serangan gerombolan setan. Itu normal, 
kan ~. Jika Anda sering diserang, Anda tidak dapat bepergian atau berdagang dengan 
benar. Saya tahu itu, mhm. 

Tapi yah, tidak sia-sia berusaha untuk tetap aman. Ini akan berguna mulai sekarang. 
Penumpang lainnya, berbagai orang naik dan turun. Oh, ketika saya mendengarkan pelayan 
dan pengawal berbicara, orang lain mulai mengerti bahwa saya seperti orang biasa yang 
tidak berbahaya bagi manusia dan hewan dan akhirnya berbicara kepada saya tentang 
berbagai hal. Kisah paman pedagang pergi ke berbagai arah. Mhm, saya akan menjadi 
pelindung Anda begitu saya kaya. Paman itu bersamaku sampai ibu kota. 

Setelah kami turun dari gerobak, keduanya tidak pergi ke rumah Bos di ibu kota dan ikut 
dengan saya ke penginapan. Semuanya sepertinya diarahkan oleh earl-sama, mereka 
sepertinya telah menerima perintah untuk tidak meninggalkanku sampai tiba di 
penginapan yang ditentukan earl-sama. Betapa terlalu protektif. Bagaimanapun, dia 
mendorong saya untuk tinggal di rumah Bos pada awalnya, dan itu menjadi sangat panas. 
Saya bersikeras, maka tidak mungkin untuk menjadi mandiri, sekarang saya harus bekerja 



keras bukan sebagai bangsawan tetapi sebagai orang biasa, dan memaksanya untuk 
menerima ini. Pertama-tama, earl tidak punya hak untuk memaksaku. Saya hanya 
menginap dan menjual kalung. Murah juga. Hmph! Ya, saya penuh dengan motivasi setelah 
menerima pendukung. Tapi, penginapan yang diperkenalkan oleh seorang earl-sama, 
bukankah itu adalah penginapan kelas atas yang bodoh dan khusus untuk bangsawan ....... 

Tidak ada hal seperti itu. Antiklimaks. Ini penginapan biasa untuk orang biasa di negara ini. 
Tampaknya suami dan istri penginapan itu berasal dari wilayah Bos dan juga kenalan earl, 
dan itu hanyalah sebuah penginapan yang aman dengan kredibilitas. Maid-san dan escort-
san pergi ke kediaman Bos. Baiklah, dengan ini saya bisa teleportasi sebanyak yang saya 
mau, mari kita serius mengamankan pangkalan dan menghasilkan uang! 



Chapter 11 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 11 Gambar oleh 

Penginapan adalah templatnya. Seorang istri yang ceria dan suami pemilik pendiam yang 
memasak. Seorang putri manis berusia 7 tahun. Makanan nya enak. Namun, putrinya tidak 
memiliki telinga kucing. Sangat buruk. Oh, saya ingat Colette-chan. Tidak wajar untuk 
menemuinya sekarang. Baiklah, mari disembuhkan oleh gadis ini. ... Eh, kamu sibuk 
membantu, begitu? 

Saya teleportasi dengan barang bawaan saya dari kamar penginapan saya. Setelah 
mengganti bagasi di rumah, saya teleportasi lagi dan kembali ke penginapan. Gaun, sepatu, 
dan hal-hal lain yang tidak diperlukan untuk saat ini dikembalikan ke rumah saya, dan 
pakaian dalam serta kebutuhan sehari-hari diganti kembali. Selalu ada kemungkinan 
pencurian meskipun itu adalah penginapan yang dapat dipercaya. Tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan jika hanya sesuatu yang setara dengan pakaian dalam dan kebutuhan 
sehari-hari yang dicuri. Saya berjalan di sekitar kota setelah berganti pakaian biasa. 
Merupakan dasar dalam seni peperangan untuk memperoleh keuntungan geografis. Hanya 
pistol kecil di sarung bahu dan pisau yang menempel di paha bagian dalam untuk 
pertahanan diri, nah tidak masalah jika itu adalah jalan utama di ibu kota pada siang hari. 
Saya harus berhati-hati setelah banyak bergerak. 

Yup, seperti yang diharapkan dari ibu kota. Ada gedung-gedung yang sangat indah bahkan 
di negara berkembang. Tusuk sate di warung makannya lumayan enak. Aku tidak 
keberatan dengan dagingnya. Jauhkan dari gang-gang gelap dan permukiman kumuh. Saya 
akan menangani klise seperti itu pada waktunya. 

Setelah berjalan-jalan sebentar, matahari mulai terbenam jadi saya kembali ke penginapan. 
Saat makan malam, yah, sejauh menyangkut tingkat budaya ini enak... Mungkin karena 
bumbu mahal, rasanya jinak. Tidak buruk, tapi ada yang kurang. Oh, saya pikir saya akan 
membawa bumbu dari rumah. Saya makan di salah satu kamar rumah saya. Dan mandi 
untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya dihidupkan kembali ... 

Keesokan paginya, saya pergi ke kota segera setelah makan dan pergi ke makelar. Tidak, 
saya bangun terlambat dan hampir tidak bisa sebelum sarapan berakhir, jadi saya pikir 
makelar itu buka sekarang. Setelah menanyakan beberapa kali kepada orang yang lewat, 
akhirnya saya sampai. Mungkin tidak apa-apa karena ini toko yang direkomendasikan oleh 
earl-sama. Aku memasuki toko dengan lembut. Tidak, lebih baik masuk dengan percaya 
diri, tapi karena kebiasaan.... 

"Silakan masuk (Irasshaimase)" Mungkin itu adalah kalimat lain, tetapi untuk beberapa 
alasan pegawai muda itu menyambut saya dengan kata-kata yang dikenali seperti itu. 

"Terima kasih sudah datang. Jenis layanan apa yang ingin Anda terima hari ini? " Oh, 
meskipun pihak lain adalah anak-anak, mereka biasanya memperlakukan mereka sebagai 



pelanggan. Pelatihan mereka cukup teliti. Sambil terkesan, dia dengan lembut menyajikan 
surat pengantar. 

"Em, saya ingin toko dengan tempat tinggal... Ini surat pengantar saya" Petugas 
mengkonfirmasi tanda tangan di bagian belakang tanpa membukanya saat menerima surat 
pengantar. Lalu, bergegas ke belakang panik setelah meminta Mitsuha menunggu sebentar. 
Ahh, seperti yang diharapkan dari earl-sama, ini berhasil. 

Seorang pria tua melompat dengan panik. "Maaf membuat Anda menunggu, nama saya Lutz 
Sol Tan, pemilik toko ini. Terima kasih telah memilih toko kami saat ini... " Pemiliknya 
keluar untuk bertemu langsung. Ah, sudah jelas, karena ini adalah surat pengantar dari 
salah satu bangsawan terkemuka. 

"Terima kasih. Sebenarnya aku ingin punya toko... " " Ya, itu tertulis detil di surat pengantar 
dari earl. Kami memiliki beberapa properti yang direkomendasikan. Saya akan 
menjelaskannya kepada Anda, jadi silakan kembali ke belakang... " Lutz-san membimbing 
saya ke bagian belakang toko. Mungkin pelanggan biasa dilayani di meja depan toko. Ini 
perawatan VIP. Saya ingin tahu apakah manisan yang enak akan disajikan. 

Permennya biasa saja. Tidak, saya pikir itu bagus untuk dunia ini. Namun tidak jika 
dibandingkan dengan Jepang. Maafkan saya. Yah, mungkin karena Lutz-san mengira aku 
terbiasa makan manisan yang enak, dia sepertinya tidak begitu kecewa saat melihat 
wajahku yang menunjukkan tidak begitu enak. Tidak, bagi Lutz-san, saat ini bukan 
waktunya untuk itu. 

"... Jadi, ini adalah tempat-tempat yang akan saya rekomendasikan di sekitar sini..." Mhm, 
saya mendapat beberapa penjelasan, tapi pertama-tama saya meneruskan memilikinya di 
distrik bangsawan. Tidak, alangkah baiknya memiliki keamanan dan pelanggan, tapi 
pertama-tama, mahal. Dan saya tidak hanya ingin pelanggan bangsawan. Akan sulit bagi 
rakyat jelata untuk pergi ke distrik bangsawan. 

Tidak, bukannya aku tidak suka bangsawan. Ada beberapa bangsawan baik dan beberapa 
buruk. Ada beberapa orang biasa yang baik dan beberapa yang buruk juga. Dan bahkan 
dengan budak. Namun, jika hanya ada bangsawan maka itu mungkin akan melelahkan dan 
sepertinya tidak menarik, bukan. Sudah kuduga, terkadang harus ada tamu yang bodoh dan 
vulgar. 

Jadi teruskan distrik bangsawan. Seperti yang diharapkan tidak ada properti yang dekat 
dengan permukiman kumuh di sini, hanya ada yang dekat dengan pusat distrik rakyat 
jelata atau dekat dengan distrik bangsawan. M ~ hm, tentu saja pelanggan yang mulia 
sangat diperlukan untuk mendapatkan penghasilan besar. Toko makanan lezat itu dekat 
dengan sini. Tidak, survei sekitar kemarin bukan untuk bersenang-senang, karena alasan 
ini, itu benar! 

"Em, ini, ini dan ini, bisakah aku melihat tempat-tempat ini?" "Tentu saja, Nyonya. 
Haruskah kita melihatnya sekarang? " "Ya terima kasih" 



Saya mengikuti tur lokal sambil dipandu oleh Lutz-san. Meniduri sisa permen ke dalam 
saku. Huh, gadis yang melayaniku menatapku dengan mata sedih. E, ehh! Apakah itu berarti 
sisa makanan manis adalah bagiannya? Nah, tentu memalukan bagi sebuah toko untuk 
menggunakan kembali manisan yang pernah mereka sajikan sebelumnya, dan tidak aneh 
jika diberikan kepada karyawan perempuan dan anak-anaknya sebagai pertimbangan 
orang dewasa. Ah ~, saya melakukannya sekarang... Maaf. Lain kali saya akan membawa 
manisan Jepang. Pastinya. 

Perjalanan ke situs pertama. Umm, tempatnya bagus. Di depan jalan utama dan dengan 
banyak orang yang lewat. Tapi itu agak kecil. Selain itu, toko saya tidak harus memiliki 
banyak lalu lintas. Tidak masalah jika orang yang mengetahuinya dari mulut ke mulut 
datang. Maksud saya, jika ada terlalu banyak pelanggan itu akan melelahkan. Untuk toko 
barang dagangan umum "Mitsuha", penjualan rendah harga tinggi, adalah moto. 多 利 薄 売 

、 が モ ッ ト ー で す 、 雑 貨 店 『ミ ツ ハ』 は。 ...... Ini toko yang buruk. 

Perjalanan ke situs kedua. Umm, Lutz-san, apa menurutmu aku adalah seorang Millionaire? 
Apa yang akan saya lakukan dengan properti besar ini? Begitulah, jadikanlah panti asuhan 
di sini dan jadikan anak yatim piatu menjadi juru tulis. Apakah saya seorang santo-sama, 
seorang dermawan, begitu? Lulus Lulus! Ayo lanjutkan ke selanjutnya! (catatan tn: Yuna 
dari Kuma Kuma Kuma Bear, memulai dengan cara yang sama seperti Mitsuha, dengan 
bertemu loli dan membunuh serigala) 

Perjalanan ke situs ketiga. Umm, ini jalan kedua di seberang jalan utama. Cukup sedikit 
orang yang lewat, jalan perbelanjaan yang agak sepi. Awalnya sebuah bangunan bata 3 
lantai yang berfungsi ganda sebagai penginapan dan ruang makan. Untuk penginapan 
dengan ruang makan, baik memiliki sumur dan halaman belakang. Bagian ruang makan 
bisa banyak digunakan sebagai toko, dan bak mandi bisa dipasang di dapur. Umumumum, 
menurut saya bagus. 

Pilihan pertama terlalu kecil, pilihan berikutnya terlalu besar, dan pilihan terakhir tepat. 
Saya mengerti, Lutz-san! Ini adalah teknik penjualan yang sangat dasar. Tolong yang ini! 
Saya membeli sesuatu yang harganya ratusan koin emas semudah membeli permen. Oh, 
ngomong-ngomong, saya lupa menanyakan harganya. 

"" "" Selamat datang kembali, ojou-sama "" "" " " O, Oh ...... " Lutz-san sangat kaku di 
belakangku. 

Tidak, saya akan berbicara tentang pembayaran jadi saya pergi ke rumah earl dengan Lutz-
san. Kemudian, saya disambut oleh para pelayan seperti seorang bangsawan. Lutz-san pasti 
salah mengira saya sebagai seorang countess. Dia berkeringat. Dan dia langsung dibawa ke 
ruang tamu. 

"Saya dipanggil kepala pelayan Rufus, Nyonya, yang ini adalah ..." Tuan Rufus berbicara 
pada Lutz-san, kemudian menoleh ke saya dan bertanya. Ya, biarkan saja bahwa ini juga 
pertemuan pertama saya dengan Anda. 



"Ah, Lutz-san dari agen real estate yang menjual toko saya. Saya datang ke sini untuk 
berkonsultasi tentang pembayaran " " Itukah yang terjadi? Nyonya Mitsuha-sama 
berhutang budi padamu Lutz-sama " " T, tidak, tidak, Tidak perlu terlalu boros! " 

Dari apa yang kudengar, kepala pelayan dari bangsawan yang kuat memiliki pengaruh yang 
cukup untuk meledakkan pemilik toko secara acak dengan hidungnya. Saya mendengar itu 
dari Stefan-san, kepala pelayan rumah bangsawan. Selama "waktu jadwal pribadi" Stefan-
san menang. Yah, aku juga mendengar tentang kepala pelayan rumah ibu kota, Tuan Rufus. 
"Dia masih belum berpengalaman, tapi cukup mampu." Dan juga untuk tidak pernah 
berkata seperti itu. ... Mungkin "agak mampu" adalah pujian besar di industri ini. 

"Ya ampun, ojou-sama, sedikit rambutmu yang terganggu.... Ini, Bertha, rawat ojou-sama 
dan rawat rambutnya! " "Ya, segera!" Eh? Ehh? Tapi, saya sedang berkonsultasi.... 

Dalam waktu singkat saya dibawa pergi oleh pelayan dan dibawa ke ruang ganti. Dan, 
rambut saya disemprot dan disisir dengan sisir, dan saya dengan selamat kembali ke ruang 
tamu setelah berbagai selesai. Hah? Lutz-san, bukankah kamu memiliki wajah yang terlihat 
akan mati? 

"Oh, ojou-sama, apakah kamu sudah kembali? Mhm mhm, rambutmu sudah diikat, ini 
adalah keindahan yang luar biasa. Sekarang, ini masalah pembayaran. Lutz-dono, berapa 
harga yang anda minta? " Lutz-san siapa yang sekarat untuk beberapa alasan putus asa 
meremas keluar kata-kata. "A, itu akan menjadi 280 lembar koin emas!" Huh, itu murah! Ini 
bagus sekali. 

Setelah itu diputuskan bahwa rumah Boses akan langsung membayar biayanya. Selain itu, 
saya menerima 20 koin emas di tempat sebagai uang untuk biaya renovasi. Itu menjadi 
jumlah yang luar biasa! (キ リ の 良 い 金額 に な っ た ね！) Dokumen akan dibuat dan 

dikirim di kemudian hari jadi kami berpisah dengan Lutz-san di depan rumah ibu kota. 
Kunci tokonya sudah diserahterimakan, sepertinya kapanpun aku bebas ke sana. Jika itu 
normal saya akan khawatir ditipu dan tidak akan menyetujui kontrak tanpa beberapa 
dokumentasi, tetapi di rumah earl, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika 
Anda memutuskan kontrak yang dipertukarkan di depan begitu banyak pelayan dimulai 
dengan kepala pelayan bahkan jika Anda bukan seorang pedagang. Dengan kata lain, itu 
artinya tidak perlu khawatir. Mhm, pendukungnya luar biasa! 

"Permisi ~!" Mitsuha melewati pintu masuk dan mengeluarkan suara. Ada jawaban dari 
belakang, dan seorang pria dengan wajah yang tampak sulit dan tubuh yang kokoh tampak 
sudah melewati usia paruh baya dan mendekati lansia keluar, "Oh, apa yang kamu 
butuhkan?" 

Ini adalah toko kerajinan kayu, sebagai kombinasi dari tukang kayu dan toko perlengkapan. 
Mitsuha, yang berpisah dengan Lutz dan sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan 
tentang renovasi toko, dan dengan sebuah pin sebuah ide muncul. Benar, agen real estat 
pasti punya koneksi! Aku baru saja berpisah dengannya beberapa saat yang lalu jadi agak 
aneh, tapi mari kita ajak Lutz-san memperkenalkanku. Saya hanya memiliki sedikit 



kenalan, jadi saya akan menggunakan apa pun yang saya bisa! Jadi, karena dalam 
perjalanan saya kembali ke Jepang sekali untuk memilih sesuatu yang enak di toko kue, dan 
kembali ke toko Lutz-san lagi. Saya memberikan suvenir kepada gadis yang saya temukan 
di etalase. Gadis itu terkejut tapi dia tetap menerimanya, lalu dia memanggil Lutz-san. 

"Tolong perkenalkan kepada saya seseorang yang memiliki senjata yang dapat diandalkan, 
percaya diri dan bangga dengan keterampilan dan teknologi mereka, tetapi tidak keras 
kepala atau tahan terhadap hal-hal baru yang menantang" Terhadap Mitsuha yang 
bertanya, Lutz-san enggan memperkenalkan siapa pun karena suatu alasan. Lutz-san 
akhirnya mengalah pada Mitsuha yang terus-menerus menyerah dan setuju untuk 
memperkenalkannya dengan syarat. 

"Em, kumohon, aku ingin kamu tidak mencoba memotong biaya konstruksi." "Eh? Itu 
normal, bukan? Tawar-menawar dengan pengrajin dan teknisi sama dengan mengolok-
olok keterampilan dan teknologi mereka. Keterampilan dan teknologi yang baik 
membutuhkan imbalan yang adil. " Selanjutnya mendengar bahwa Mitsuha akan langsung 
menyerahkan pembayaran kali ini, Lutz akhirnya dapat memperkenalkan pekerja tersebut 
dengan tenang. 

"Aku ingin meminta hal semacam ini" Kunz terperanjat saat melihat bungkusan kertas 
Mitsuha tersebar di seberang meja. "A, apa, ini ......" 

Pertama, dia terkejut dengan koran itu. Kertas tipis, licin, dan sangat tahan lama. Dan, itu 
digambar dengan apa yang tampaknya menjadi karakter yang sangat rinci dan tepat. Apa-
apaan ini? Dan yang lebih mengejutkan adalah kebaruan dari apa yang digambarkan dalam 
gambar, keindahan! Ini adalah meja! Apakah ini peti? Ini adalah... 

"Ah, bagian itu baik-baik saja. Yang ini, ini. Rak ini, pameran ini. Dan, saya ingin memasang 
peralatan keamanan di jendela dan pintu. Ini, untuk ini. Saya akan menyiapkan bagian 
logam. Juga, tangki penyimpanan besar yang dapat ditempatkan di platform semacam ini. 
Foto tangki... ini fotonya. Ukurannya seperti yang tertulis di memo ini. Dan, pemasangan 
kamar mandi di dapur. Karena saya akan melakukan pemipaan, tolong lakukan bagian itu 
saja. Lihat situs untuk lebih jelasnya, dan... " 

"...... Aku akan melakukannya" Bundel kertas, salinan kertas A4 yang dicetak dari komputer 
digenggam, dan Kunz yang tertegun bergumam. "Tidak, tapi kita belum membicarakan 
harganya" "Aku akan melakukan pekerjaan ini, aku akan melakukannya!" Yah itu bagus jika 
dia termotivasi, kurasa. 

"Sebaliknya, bisakah kamu memberi saya sketsa ini nanti?" Eh, hal seperti itu? "Tidak apa-
apa, atau lebih tepatnya ini hanya sampel, saya akan memberikan beberapa dokumen yang 
lebih tepat nanti, saya juga akan memberikan beberapa materi yang tidak terkait tentang 
furnitur yang berbeda jika Anda menginginkannya." Sebanyak itu seharusnya baik-baik 
saja. Itu hanya desain dan bukan teknologi yang luar biasa. Metode penciptaan dan 
kesulitan akan diatasi dengan upaya mereka sendiri. 



"Aku akan melakukannya, aku akan menyusul jenius ini ......." Uh-oh, apakah saya membalik 
tombol yang aneh? 

Catatan penulis: PV, bookmark, dan evaluasi meningkat secara bertahap, dan saya 
berputar-putar di sekitar kegembiraan. Terima kasih banyak. Bersama dengan "Aku akan 
bertahan hidup menggunakan ramuan!" serialisasi paralel, terima kasih. 



Chapter 12 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 12 Foto hari ini adalah 
Kancolle's Sendai dari 

Sebelumnya, bukankah kamu mengatakan tidak akan membawa apapun yang akan 
mempengaruhi perkembangan dunia ini? Itu bohong! 

Tidak, tidak, seperti yang saya katakan, saya tidak akan membiarkannya menyebar. Tapi, 
bukankah tidak masalah menggunakannya untuk diri sendiri? Tidak ada yang akan 
bermasalah meskipun Mitsuha tiba-tiba menghilang, dan jauh dari duplikasi, bahkan tidak 
mungkin untuk menganalisis karena celah teknologi jika ditemukan, dan pada akhirnya 
akan hilang dan dilupakan pada waktunya sehingga tidak ada masalah. Juga, seseorang 
tidak boleh berhemat pada pencegahan kejahatan dan perlindungan tubuh. 

Saya akan mempertimbangkan dengan cermat dan berhati-hati tentang apa yang terjadi di 
pasar. Hanya beberapa produk nyaman sesaat yang tidak akan menimbulkan masalah jika 
saya tiba-tiba menghilang, barang mewah. Sesuatu yang akan memalukan jika hilang, tetapi 
tidak akan mengganggu siapa pun. Sehingga tidak ada yang akan kehilangan pekerjaan 
karena ini. Itu, dan hal-hal yang tidak akan menarik perhatian orang-orang penting. ... 
Apakah ini sulit? Tapi, baiklah, apapun yang akan terjadi. Paling buruk, sesuatu seperti 
memulai kembali di negara lain yang jauh, mungkin memperdagangkan produk dengan 
harga super tinggi dengan koin emas kemudian dengan cepat melarikan diri, ada banyak 
pilihan. Saya tidak ingin pergi sejauh itu. Jika memungkinkan, sambil santai dan tanpa 
beban, menikmati menghasilkan uang sambil bersenang-senang dengan semua orang, itu 
adalah cita-cita saya. ... Sesuatu yang begitu baik tidak mungkin, begitu. 

Dengan begitu, itu adalah kumpulan barang dari sana-sini. Tempat itu adalah rumahku. 
Agak menyakitkan untuk mengatakannya tapi untungnya, ah, "beruntung (saiwai)" dan 
"menyakitkan (tsurai)" adalah serupa bukan. Ironi apa? Tidak, kesampingkan itu, 
bagaimanapun juga, garasi parkir kosong. Mobil itu naik bersama keluarga saya. Jadi, 
barang dikirim satu demi satu. Pusat rumah, pengecer massal, pesanan lewat pos, dll. 

Saya mendaftar dengan bisnis propana untuk 6 bisnis besar. Membaginya menjadi tiga 
pasang, untuk menukarnya dan memutarnya saat sudah kosong. Mereka akan dihubungkan 
ke pipa tiruan bersama dengan yang saya gunakan di rumah, tapi saya akan segera 
memindahkannya ke ibukota dan menukarnya. (catatan tn: Saya kira mereka 
memasangnya untuk Anda sehingga dia membutuhkan pipa tiruan) Gas akan digunakan 
untuk kompor gas, oven gas, dan untuk air panas di kamar mandi, tetapi tentu saja ada 
alasan lain untuk menggunakan begitu banyak silinder besar. Itu listrik. Pembangkit listrik 
tenaga surya dan perangkat penyimpanan berkapasitas besar disiapkan secara alami, 
tetapi itu tidak cukup untuk 'kehidupan berbudaya'. Untuk jenis reaksi kimia tersebut, 
pembangkit tenaga gas bergantung pada. Generator bensin dan diesel berisik, 
membutuhkan penyimpanan besar bahan berbahaya, pengisian bahan bakar yang 



merepotkan, khawatir selama operasi terus menerus dalam waktu lama, ada banyak 
kerugian. Pada titik itu, gas itu mudah. 

Dan tentu saja, sistem tenaga surya dan sistem kendali energi listrik. Untuk panel kontrol 
dari berbagai sumber pembangkit listrik dan penyimpanan listrik. Panel surya tidak 
mencolok karena ditempatkan di atap. Salah satu kelebihan dari bangunan itu adalah 
memiliki atap, bukan atap. Tampaknya telah digunakan sebagai tempat pengeringan untuk 
cucian. 

Multi-perekam untuk TV LCD hemat daya dan berbagai konsol game. Tidak, mulai sekarang 
pusat hidup saya akan berada di dunia yang berbeda, sebagian besar waktu saya akan 
dihabiskan di sana, jadi saya akan membutuhkan perangkat untuk mencerna rekaman 
acara dan permainan. 

Kisi-kisi logam untuk jendela dan peralatan keamanan yang diperlukan untuk renovasi 
satu per satu diangkut dengan teleportasi. Sebut saja mereka 'ditransfer'. Barang yang 
dijual akan tetap di rumah. Saya meraup berbagai barang dari toko 100 yen di mana-mana. 
Ada banyak barang yang sepertinya akan dijual seharga beberapa koin perak, ribuan yen. 
Tidak, tergantung pada itemnya, mungkin aku bisa lebih tinggi dari koin emas? Itu adalah 
gunung harta karun. Dan, menemukan waktu luang saya membuat lubang tabungan baik di 
toko umum maupun di rumah. 

Lubang tabungan. Ini adalah "simpanan uang yang aman" yang saya bangun di toko umum 
dengan keamanan publik yang sangat buruk di dekatnya dan rumah saya yang sebagian 
besar akan saya tinggalkan. Mudah dibuat. Pertama, siapkan wadah plastik besar dan pipa 
PVC sepanjang 10 meter. Hadapi lantai, dan bayangkan "jarak 10 meter secara vertikal di 
depan" dan teleportasi. Sebuah batang silinder tipis dari tanah dengan gumpalan tanah di 
ujungnya muncul di tujuan teleportasi. Kemudian teleport kembali wadah plastik di dalam 
pipa PVC. Wadah akan muncul di ruang jauh di bawah tanah dan pipa PVC akan mengisi 
lubang dan itu selesai. Setelah saya memiliki jumlah koin emas yang cukup, saya akan 
membuka lantai dan memasukkan koin emas ke dalam pipa, kemudian meletakkan telinga 
saya di pipa dan bersenang-senang mendengarkan suara jelas dari koin emas yang jatuh 
sepuluh meter. (Catatan: Saya tidak yakin Mitsuha benar-benar berarti meter meskipun dia 
mengatakan mētoru. 10 meter itu seperti bangunan 2 lantai.) 

Untuk mencuri ini, Anda perlu mengetahui keberadaan lubang tabungan ini dan menggali 
lubang sepanjang 10 meter tanpa ada yang menyadarinya, dan mengumpulkan koin emas 
dari kedalaman tersebut. Di tengah rumah. Tanpa menggunakan alat berat. Pertama-tama, 
itu tidak mungkin. Tetapi jika itu adalah Mitsuha, itu dapat dengan mudah diambil dengan 
teleportasi. 

Mitsuha juga bersekolah di sekolah mengemudi. Hingga saat ini, ia hanya memiliki lisensi 
skuter. Meskipun SIM dan STNK tidak diperlukan di sana, Anda perlu membelinya di sini. 
Selain itu, pengisian bahan bakar dan pemeliharaan tidak akan mungkin dilakukan tanpa 
lisensi dan registrasi. Sebagai investasi yang diperlukan, dia memutuskan untuk 
menanganinya dengan benar. Saat ini, tidak ada rencana untuk menggunakan mobil atau 



penembak di sana. Ini akan digunakan terutama di Jepang. Terlalu mencolok untuk 
digunakan di sana dan akan menarik perhatian. Nah, ketika saya benar-benar harus, saya 
akan memikirkannya. 

Pekerjaan renovasi berjalan relatif baik sambil mengulangi trial and error, dan barang-
barang dipindahkan ke lantai dua toko umum. Ruang tamu Mitsuha ada di lantai atas, lantai 
tiga. Keselamatan diprioritaskan di atas tugas mengangkat. Lantai dua nantinya akan 
dikenakan berbagai tipu muslihat. Juga, tentu saja peralatan pelarian dan evakuasi 'Oriro' 
dipasang di atap, dan tas punggung yang berisi perlengkapan darurat disembunyikan di 
sana. Ini adalah persiapan untuk keadaan ketika dia keluar dengan seorang karyawan 
berdiri dan pencuri, sebaliknya, ketika Mitsuha tidak dapat berteleportasi karena ada 
orang jahat di sekitar yang akan mengetahuinya. Mitsuha pada dasarnya berhati-hati, 
pencemas, dan manusia yang pemalu. Dia biasanya tidak terlihat seperti itu. 

Kapten-san, apa yang terjadi dengan koin emas itu? "Seperti biasa, kamu akan, jou-chan 
tiba-tiba muncul ....... Oh, saya telah menilai mereka, kemurnian 90 persen, pada harga 
pasar saat ini, sekitar 208 dolar per koin termasuk biaya " 

Hmm, kalau diubah menjadi yen Jepang, sekitar 25.000 yen? Ini jauh lebih sedikit dari yang 
saya kira. Perhitungan saya salah.... Melihat dari harga penginapan dan makan, saya pikir 
koin emas bernilai sekitar 100.000 yen. 

Ah, tidak, kurasa itu tidak salah. Hanya dalam arti yang berbeda. Tinggal di wilayah bumi 
yang beradab itu mahal. Pajak, sewa, listrik, gas, air, transportasi, hiburan, pakaian, 
makanan, pendidikan, asosiasi lingkungan dan banyak biaya lainnya. Berbeda dengan itu, 
di sana pengeluaran yang berbeda sangat sedikit. Mereka yang punya rumah, hanya pajak 
dan makanan, pakaian dan kayu bakar, dan alkohol? Bagaimanapun, ada sedikit 
pengeluaran. Tentu saja, penghasilannya juga kecil. Jika keluarga berpenghasilan empat 
bulanan adalah dua koin emas, sebongkah emas akan bernilai lebih dari 100.000 yen di 
Jepang. Hanya saja nilai tukar koin emas dengan mata uang Bumi masing-masing adalah 
25.000 yen. (tn: Pengeluaran dibagi menjadi beberapa pasangan untuk beberapa alasan, 
bagaimana pakaian dan kayu bakar dihubungkan?) 

Selain itu, meskipun Anda membandingkan harga, hasil panen jauh lebih murah daripada 
di Jepang, tetapi produk industri, pakaian dan peralatan makan, makanan dan kemewahan 
kelas atas sangat mahal, hasilnya akan sangat bervariasi tergantung di mana Anda 
membandingkan. Pada akhirnya, perbandingan seperti itu tidak ada artinya, "Anda 
membutuhkan ratusan ribu yen setiap bulan jika Anda tinggal di Jepang, berapa banyak 
koin emas yang dibutuhkan setiap bulan jika Anda tinggal di sana?" itu tidak akan cukup 
untuk menanyakan itu. 

Kemudian, 40.000 koin emas tinggal di Jepang selama 100 tahun. Agar saya bisa makan 
makanan dan minuman yang enak, memakai pakaian yang nyaman, memiliki penerangan 
untuk begadang, dan mendapatkan perlengkapan rumah tangga terbaru yang nyaman, 
yang dianggap normal di Jepang, sebuah kemewahan yang cukup besar di sana, untuk 
40.000 koin emas itu juga. . Bersama 80.000 koin emas. Oke, ini harus menjadi tujuan akhir 



saya! Saya akan menyimpannya, 80.000 koin emas! Untuk masa tuaku yang damai dan 
bahagia !! (catatan tn: kredit roll) 

Akhir 

Nantikan karya Mitsuha-sensei selanjutnya. 

Tidak! Bagaimanapun, mari kita pikirkan dengan pengertian bahwa koin emas adalah 
100.000 yen, koin emas kecil adalah 10.000 yen, dan koin perak adalah 1.000 yen. Juga, 
nilai tukar dengan Bumi adalah 25.000 yen untuk satu koin emas. Mari kita pikirkan 
semuanya secara terpisah. Dan berhati-hatilah dengan item harga. 

Harga jualnya dipatok cukup tinggi. Tapi, mau bagaimana lagi. Mereka tidak bisa terlalu 
murah. Mereka akan menjual seperti kacang goreng dan saya tidak akan punya waktu 
untuk melakukan apa pun, itu karena saya ingin menghindari gaya hidup itu. Aku juga ingin 
menghindari pengaruh besar. 

Tapi "Itu akan bisa dijual bahkan dengan harga ini. Kalian, ayolah, kalian akan membeli ini, 
kan? " artinya, saya tidak ingin mengikuti kode etik untuk mania tertentu. Saya tahu itu 
akan menghasilkan banyak uang bagi saya. Tapi jika aku melakukannya maka itu bukan 
'toko Yamano Mitsuha' lagi. Jika saya ingin melakukan hal seperti itu, saya dapat pergi ke 
seluruh negeri dan menjual mutiara dan permata imitasi dengan harga yang sangat tinggi 
kemudian melarikan diri. Jika saya menggunakan penyamaran dan alias atau orang, setelah 
itu saya bisa tinggal di suatu tempat dengan santai. Tapi saya tidak. Mengapa kamu 
bertanya? Karena dengan begitu, hidup tidak akan menyenangkan. Mendapatkan uang 
bukanlah tujuan hidup. Saya hanya membutuhkan uang sebanyak yang saya butuhkan 
untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Ini menyakitkan jika tidak cukup. Jadi saya 
mengumpulkan uang sebanyak yang saya bisa. Tetapi jika tidak menyenangkan lagi karena 
itu, maka itu adalah meletakkan kereta di depan kudanya. Jadi, jika saya memiliki 
kelonggaran, maka saya akan dengan santai menyimpannya. 

Untungnya, berkat kemampuan yang saya peroleh secara tidak sengaja, saya mendapat 
banyak kelonggaran. Kemudian, mari kita lakukan dengan santai sambil berbagi bagian 
yang menyenangkan dengan semua orang. ...... Namun, musuh yang menyerang akan 
dihancurkan tanpa ampun. Untuk kebahagiaan kita. 

"...Apa kamu sudah selesai?" "Er, apa?" "Waktu khayalan, sepertinya sudah cukup lama kali 
ini ......." Maaf. "Oke, ayo pergi" "Ya ~ s" 

Hari ini akhirnya adalah pelatihan praktis untuk senapan serbu. Saya menyerah pada 
granat. Itu terbang kembali dan saya dibawa ke dalam jangkauan pembunuhan, itu dilarang 
oleh setiap anggota pasukan yang bertindak sebagai instruktur. Saya memiliki beberapa 
harapan untuk RPG. 

Nantikan karya selanjutnya Mitsuha-sensei, "RPG22". 



Itu sudah cukup! 



Chapter 13 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 13 Gambar hari ini adalah 
Touhou's Akyuu dari Catatan Penerjemah: Yang paling saya suka dari tulisan Funa adalah 
kadang-kadang tulisan itu adalah orang ketiga dan bukan orang pertama seperti 
kebanyakan syosetu isekai. Tapi kalau terus bercerita jadi membosankan, begitu juga 
pikiran tokoh yang diekspresikan tanpa "" naluri saya ingin mengoreksinya. 

Akhirnya toko itu buka. Pekerjaan renovasi selesai tanpa masalah, rak built-in semuanya 
sejajar, tirai, perlengkapan pencahayaan, dan lainnya semuanya selesai. Peralatan 
keamanan dimatikan karena ini jam kerja. Rak dilapisi dengan item dengan teks deskriptif 
dan label harga terpasang. 

Listrik ruang tamu, dan hal-hal yang berhubungan dengan gas telah selesai. Para 
kontraktor tenaga surya yang gigih ingin melakukan pemasangan, diakhiri dengan 
memberi tahu mereka bahwa itu akan dipasang di pulau terpencil dan mereka menjelaskan 
instruksi pemasangan berulang kali. Kamar mandi ternyata lebih sederhana dari yang dia 
kira. Terutama karena dapur awalnya memiliki alur drainase, bak mandi baru saja 
ditempatkan. Menyetel peralatan air panas dan pipa gas tidak terlalu sulit dengan bantuan 
Kunz dan murid-muridnya. Itu peralatan yang mereka tidak tahu apa-apa, bagi mereka 
sesuai dengan penjelasan dan instruksi Mitsuha, pengrajin itu menakutkan! 

Setelah menyelesaikan semua persiapan, Mitsuha pergi untuk menyapa tiga bangunan 
tetangga di sisi lain dengan set handuk hadiah, dan dipuji karena masih muda namun 
mengagumkan. Mereka terkejut dengan handuk yang lembut. Dia tidak lupa mengiklankan 
bahwa mereka dijual di tempatnya. Selain itu, dia mencetak lusinan selebaran yang dibuat 
di PC rumahnya dan mendapat izin untuk menempelkannya di tempat-tempat seperti atap 
restoran pilihannya dan toko Lutz. Karakternya ditulis tangan dengan mouse jadi agak 
berantakan, tapi menawan. Dengan persiapan yang matang tersebut, akhirnya kami sampai 
pada pembukaan toko hari ini. (tn: Saya tidak yakin tentang 'bangunan di sisi lain'. 向 こ う 

３ 軒 と 両 隣 り に 粗 品 の タ オ ル セ ッ ト を 持 っ て 挨 拶 に 行 き) 

Mitsuha sedang duduk di bawah meja akuntansi di dekat pintu masuk dengan semangat 
tinggi di mana orang bisa melihat bagian dalam toko. Untuk General Store Mitsuha ini, jam 
buka jam 10. Jam tutup pukul 16. Tidak ada istirahat makan siang. Dia makan brunch 
sebelum buka di pagi hari, dan banyak makan siang di sore hari. Sangat mudah untuk 
menambah berat badan saat makan malam terlalu larut. Mitsuha harusnya menambah 
berat badan. Karena hanya ada satu karyawan, pada saat-saat seperti toilet, ketika arus 
pelanggan terganggu, dia akan sementara memasang tanda waktu istirahat di luar pintu 
dan mengunci dengan kunci. Jika tidak terganggu..., bertahanlah. 

jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Nah, ini hari pertama, dan keberadaan tokonya 
belum banyak diketahui. Itu juga selama jam kerja. Saat makan siang, seseorang yang 
keluar untuk makan mungkin akan mampir. 



Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 16. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Ini adalah waktu tutup. 

Mitsuha jatuh pingsan di posisi akuntansi yang sedih. Nah, ini masih hari pertama. Berbeda 
dengan opening sale di supermarket di Jepang yang diiklankan di koran, opening sale yaitu 
!. Haruskah saya mengecatnya dengan warna merah? (赤 く 塗 っ ち ゃ ろ か！) 

Hari kedua pembukaan. 

jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 16. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Ini adalah waktu tutup. Mitsuha jatuh pingsan di 
posisi akuntansi yang sedih. Haruskah saya membuka toko sampai semua orang selesai 
bekerja dan pulang ke rumah? Tidak, itu masalah besar. Masalah besar "Saya akan 
menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja"! Ini benar-benar tidak bisa diterima. Apa 
yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hmm, sejumput besar dari awal! Untuk 
saat ini, mari kita pikirkan sesuatu jika hari esok tidak baik. 

Hari ketiga pembukaan. 

jam 11. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 13. Belum ada tanda-tanda pelanggan. 

Jam 15. Belum ada tanda-tanda pelanggan. Tuhan ~! 

Chiririn 

Mereka disini ~~~! ! ! (Kitaa  a  a ~~~ !!!) 

"Selamat datang!" 

Ada tiga orang gadis yang mengenakan pakaian hemat tapi sepertinya sudah dibersihkan 
dengan rapi. 

"Toko ini baru saja dibuat, kan?" Salah satu dari tiga gadis itu bertanya. "Ya, saya baru buka 
sehari sebelum kemarin! Silakan luangkan waktu Anda dan lihatlah " Ini kontraproduktif 
menjadi terlalu gigih. Mitsuha sangat senang melihat gadis-gadis itu perlahan-lahan 
melihat sekeliling rak satu per satu. Sepertinya gadis-gadis itu sedang melihat-lihat di 
pojok perlengkapan utilitas. 



"... Eh, apa ini? 'Scales Remover'? " Salah satu gadis mengangkat suara yang sepertinya 
bingung. "Ya, memudahkan untuk menghilangkan sisik ikan dan sangat berguna untuk 
memasak ikan." Mitsuha menjawab dengan cepat. Tapi....... "C, memasak ikan?" Hapus sisik 
ikan? ...Hah? Apakah ada yang aneh? Gadis-gadis yang saling memandang sejenak pindah 
ke rak berikutnya. 

Peralatan dapur. Senter. Jam meja. Alat tulis. Menariknya, melihat berbagai produk sudut 
barang utilitas, tidak ada tanda-tanda pembelian sama sekali. Sudut kecil berikutnya, sudut 
mewah ...... argh, bukan itu juga. Setelah itu....... Kaki gadis-gadis itu berhenti. "Sampo......?" 
Ini di sini! (Kitaaa!) 

"Ya, itu membersihkan dan melembabkan rambut yang rusak, obat ajaib untuk wanita!" 
Ada sabun di dunia ini. Namun, primitif dan tidak efektif, juga baunya tidak enak. Itu masih 
mahal, dan hanya bangsawan dan orang kaya yang menggunakannya. Juga ketika mencuci 
rambut yang terbaik adalah melarutkan sabun kemudian menggunakannya, itu bukan 
sesuatu yang sangat berguna bagi orang biasa. Dan, ada cairan pencuci rambut di wadah 
jenis pompa ini! Apalagi ukurannya yang ekonomis! 

"8 silver coin, ya..." Mhm, penginapan biasa dengan makan pagi dan sore harganya empat 
sampai lima keping silver. Sebagai penggunaan uang saku rakyat, itu tidak murah. Namun, 
efektivitas biayanya tidak sebanding dengan sabun yang tersedia secara komersial. 
Bagaimanapun, sabun di sini menjadi licin dan langsung menghilang. Beatrice mengeluh 
tentang itu di rumah earl. Ah, lain kali aku akan memberinya hadiah. 

"Pelanggan, ini sangat direkomendasikan, sangat murah karena Anda dapat menggunakan 
puluhan kali dengan sekali pembelian dan mendapatkan rambut yang indah" "Eh, puluhan 
kali!" Mungkin gadis-gadis itu adalah pelayan atau semacamnya. Mereka tidak bisa 
menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berdandan tetapi memiliki dandanan pribadi 
yang kaku. Jadi untuk menghemat waktu merawat rambut tidak ada orang yang berambut 
panjang. Anda harus bisa menggunakannya cukup sering. Tidak perlu memercik seperti air 
sabun yang meleleh. "Ya, atas reputasi toko ini!" 

Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, para gadis berdiskusi, dan dengan 
lembut meletakkan sampo di tangan mereka di rak sebelum aku menyadarinya ...... tunggu, 
Ahhhh ~! 

"Tunggu sebentar, akan kutunjukkan! Seseorang dapat mencobanya secara gratis! " Gadis-
gadis itu saling bertatapan. "Apa yang kita lakukan?" "Aku penasaran, tapi waktu terus 
berjalan..." "Mhm, kami memutuskan untuk makan sesuatu yang enak karena hari ini 
adalah hari libur yang ditunggu-tunggu..." 

Ah, Aahhh ~! Pembeli saya yang sudah lama ditunggu! Pelanggan pertama saya !! 

Mitsuha sedang marah. Untuk beberapa alasan, dia terpojok seolah semuanya sudah 
berakhir dia membiarkan pelanggan ini melarikan diri. Pelanggan pertama, jangan biarkan 
mereka melarikan diri, jangan biarkan mereka melarikan diri .......... 



"U, mengerti! Aku akan membawakan makanan enak! Saya akan membawa mereka keluar! 
Saya jamin mereka benar-benar enak. Lebih enak dari pada dari restoran. Gratis, gratis! 
Jadi silakan coba " 

Apakah mereka memiliki belas kasihan dalam keputusasaan Mitsuha, gadis-gadis yang 
kesulitan menolak bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan 
dengan wajah yang bermasalah. Dan akhirnya. "...... Saya mengerti. Kalau begitu, tolong " 
Saya berhasil! Hanya kali ini saya bersyukur atas penampilan yang terlihat seperti anak 
kecil. 

"Kalau begitu, silakan datang ke sini" Menempatkan tanda penutup di pintu dan mengunci 
dengan kunci, Mitsuha membimbing gadis-gadis itu ke belakang dapur. Kemudian memberi 
tahu gadis yang maju sebagai penguji untuk melepas pakaiannya, dia juga dengan pakaian 
dalam, menyalakan sakelar penyalaan sistem pasokan air panas. Mengoperasikan tuas 
pancuran dan memastikan suhu air panas. 

"Eh, apa, apa, apa ini? Air hangat, bukan, air panas? Apa ini?" Gadis telanjang yang 
memasuki kamar mandi mengeluarkan suara terkejut. Dua orang lainnya juga melihat ke 
kamar mandi. "Kalau begitu, silahkan duduk disini" Gadis itu terkejut tapi duduk di kursi 
mandi seperti yang diarahkan oleh Mitsuha. "Haa!" Dia terkejut karena air panas tiba-tiba 
disiram ke atas kepalanya, tetapi berangsur-angsur menjadi menyenangkan. Mandi adalah 
kemewahan bagi rakyat jelata, mereka menyeka tubuh mereka dengan handuk yang 
dibasahi air hangat dari baskom cuci, lalu menyeka rambut dengan handuk yang diperas. 
Itu sebabnya rambut mereka berminyak dengan sebum. Untuk menggunakan air panas 
semewah ini ....... Dan tanpa heran, baptisan berikutnya sudah menunggu. 

Sampo. Kali ini sampo dua dalam satu. Rasanya merepotkan kalau pakai terpisah jadi 
Mitsuha awalnya juga pakai sampo two-in-one. Shakashakashakashaka Um, ini buruk. 
Tidak ada gelembung karena terlalu kotor. Shakaa. 

Shakashakashakashaka Em, jangan dulu! Shakaa. 

Shakashakashakashaka Ok! Shakaa 

"Maaf, biasanya hanya sekali boleh, tapi karena sangat kotor akhirnya menjadi 3 kali..." 
Kasar! Gadis-gadis yang disebut kotor menangis. 

"Ah, s, maaf! Saya juga akan melayani sampo tubuh sebagai permintaan maaf! " 

Mitsuha buru-buru menghujani tubuh gadis itu dan memberikan sampo tubuh. Seperti 
yang diharapkan dia siap ingin menghindari permainan sabun darat. Dia mengeluarkan 
jumlah yang sesuai ke telapak tangan dan menginstruksikan untuk menyebar ke seluruh 
tubuh untuk mencuci. "Wa, uwa wa.... Ini luar biasa. Baunya enak..." 

Setelah menyelesaikan demonstrasi dengan selamat dan keluar dari kamar mandi, Mitsuha 
menyerahkan handuk mandi ke subjek: Gadis A, cepat-cepat membersihkan air dan 



menyiapkan pengeringnya. Uwa, apa ini, begitu lembut, untuk Gadis A yang membuat 
keributan lagi, serangan pengering! "Gyaaaa!" Gadis A menjerit, tapi begitu dia tahu tidak 
ada bahaya, dia menikmati pengeringnya .. "Sungguh, ada apa dengan tempatnya. Ini terlalu 
luar biasa... " Gadis B yang penasaran melihat situasi, Gadis C juga tercengang. 

Tiga orang yang kembali ke toko itu bermasalah. Saya pasti ingin mencuci rambut! Tapi 
saya juga ingin membasuh badan. Delapan perak untuk masing-masing. Hari ini, di masing-
masing dompet mereka, 12, 9, dan 10 perak. Setiap orang hanya dapat membeli salah 
satunya. Hmm ....... 

Setelah menebak penyebab masalah mereka, Mitsuha mengajukan solusi. "Kalau begitu 
semuanya, bagaimana kalau setiap orang mengambil 8 koin perak, membeli masing-masing 
1 pencuci rambut dan sabun mandi dan membagikannya di antara 3 orang?" "Eh? 
Bukankah itu lebih 8 koin " Mendengar kata-kata Gadis B, Mitsuha mengulurkan kotak 
beludru indah berukuran sekitar 30 sentimeter dengan 4 sisi sambil tersenyum. (ミ ツ ハ 

は に っ こ り と 微笑 み な が ら ３０ セ ン チ 四方 の ら い の 綺麗 な ビ ロ ー ド 張 り 

四 ビ ロ ー ド 張 り差 し 出 し た) Di dalamnya ada cincin, gelang, kalung, dan bros yang 

bersinar indah yang tak terhitung jumlahnya ....... 

"1 untuk 8 koin perak, masing-masing" 



Chapter 14 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 14 bagian2 Foto hari ini adalah 
hari memancing Akebono dari 

"Baiklah, tolong tunggu di sini sebentar" kata Mitsuha dan setelah membimbing Gadis A, B, 
dan C ke tempat duduk di meja dekat sudut dapur, dan menuju ke panci besar di dekat 
kompor gas. 

Kursi-kursi ini adalah sesuatu yang telah disiapkan Mitsuha sejak awal sebagai persiapan 
untuk tamu pribadi yang akan datang suatu hari nanti, mereka memiliki debut cepat yang 
tak terduga. Dapurnya sendiri juga telah direnovasi, didekorasi dengan elegan daripada 
struktur aslinya yang praktis meskipun tidak dipoles. Air panas di gas juga adalah sesuatu 
yang diletakkan di atas kompor sebelum pergi ke kamar mandi untuk demonstrasi. Itu 
mendidih sebentar. 

"Apa itu? Ada api yang keluar? " "Kamu terus mengatakan apa sejak beberapa waktu yang 
lalu." "Saya tidak bisa menahannya. Apa lagi yang bisa saya katakan? " " Tapi, ada apa 
dengan rambutmu itu? Haa, saya seharusnya menjadi kandidat. Gagal... " " Kita membelinya 
jadi kamu bisa mencucinya nanti " " Ah, kalau dipikir-pikir, rambut gadis itu, halus... Kita 
seharusnya menyadarinya ketika kita melihatnya. " "Ya ya. Itu dalam pendidikan master, 
"seorang hamba perlu mengamati mata dan kebijaksanaan untuk menggunakan informasi" 
dengan benar " " Kamu, melakukannya dengan baik untuk mengingat ... " " Kamu tidak 
banyak ingat " 

Saat ABC anak perempuan membuat keributan, Mitsuha membawakan hidangan pertama. 
Cepat. Ini hanya beberapa menit. "Pertama adalah supnya, ini minestrone" 

Hasil gambar untuk ミ ネ ス ト ロ ー ネ "Eh, kamu membuat sup begitu cepat...." Meskipun 

dia terkejut, dia menyendok dengan sendok dan minum untuk saat ini. 

"Lezat ......" Sesuatu terasa kuat dan dalam. Apakah jauh lebih baik daripada makanan yang 
saya makan di mansion? Dan saat kita selesai minum supnya, hidangan berikutnya.... 
Kenapa begitu cepat? Baru-baru ini diputuskan bahwa Anda akan menyajikan makanan 
untuk kami! "Datang dari laut, ikan ekor kuning dan lobak yang direbus" 

"Ehh, f, ikan!" 

Huh, mereka punya reaksi kuat terhadap ikan seperti sebelumnya. Apakah itu tabu atau 
semacamnya? Seburuk itu... tidak, mereka makan dengan normal. Tampaknya sup kuning 
kaleng dan paket plastik lobak memiliki respons sedang. Oke, baris berikutnya, berikutnya! 

"Ini adalah daging sapi panggang, mohon berikan sedikit saus dan nikmatilah sendiri" 

Ahh, aku membeli ini untuk makan malam, yang enak.... Meskipun itu paket diskon super. 



"Ini daging sapi rebus " Daging sapi Yamatoni (direbus dengan kecap, jahe, dan gula), pakai 
enam kaleng. 

Hasil gambar untuk 牛肉 の 大 和 煮 

"Ini adalah risotto biji-bijian" Retort bubur, 2 kantong bekas. 

Setelah Mitsuha pergi untuk menyiapkan hidangan selanjutnya, Gadis C berkata dengan 
berbisik. "Hei, mungkin itu imajinasiku.... Tapi, saya merasa semua hidangan keluar dari 
panci itu.... "Uwaaa, jangan katakan itu! Saya mencoba untuk tidak memperhatikan! " Gadis 
B berteriak berbisik. "Tidak apa-apa, itu penyihir yang baik, penyihir yang baik ......" Gadis A 
bergumam pelan. 

"Ini beef stew" Retort yang saya beli masing-masing 100, 2 kantong. 

Hasil gambar untuk ビ ー フ シ チ ュ ー レ ト ル ト 100 

"Ini es krim, makanan penutup" "Apa ini? Dingin! Manis! Sangat lezat! Saya tidak tahu lagi! 
"(も う 信 じ ら ん な い ィ！) Enam es loli Chateraise saya taruh di lemari es. Saya 

melepas tongkat dan menaruhnya di wadah kaca. 

Hasil gambar untuk 、 シ ャ ト レ ー ゼ の ６ 本 入 り ア イ ス 

"Ini amazake, minuman hangat. Tolong hangatkan tubuhmu dulu, dinginkan dari dessert 
sebelumnya... " Yang hanya butuh air panas meski sudah kering beku. Tidak, ini enak. 

"Menurutku kamu puas?" Ketiga orang itu mengangguk pada Mitsuha yang tersenyum 
ceria. "M, mhm, tidak ada kesalahan dalam kata-katamu. Ini pertama kalinya aku makan hal 
yang begitu enak dalam hidupku... " " Um, tentang panci itu... ack! " Kaki Gadis C yang 
mencoba menanyakan beberapa pertanyaan mengganggu diinjak-injak pada saat 
bersamaan. Oleh Gadis A dan Gadis B, masing-masing satu sisi. 

Jadi, terima kasih untuk semuanya. "Ah, tolong tunggu sebentar" Mitsuha menghentikan 
ketiga orang yang hendak kembali. "Ini, tolong berikan ini sebagai oleh-oleh ke kolega jika 
kamu tidak keberatan, makanlah setelah mengeluarkan kertas pembungkusnya." Apa yang 
dilewatkan adalah banyak benda berbentuk telur berwarna emas dan keperakan yang 
berada di dalam toples transparan yang sangat tipis dan ringan. "Wa, wa hee" Balas Gadis B 
dengan suara yang menyedihkan. Tiga orang pulang dengan membawa wadah plastik 
bertajuk "Almond Chocolate Economy Size" yang memperlakukannya sebagai sesuatu yang 
berharga. 

Hasil gambar untuk telur coklat almond 

Hore, penjualan pertama saya ke pelanggan pertama saya! Meskipun saya menggunakan 
banyak retort dan makanan kaleng dari persediaan makanan saya, itu cukup surplus 
mengingat harga beli dan jual. Tapi itu bagus, saya tidak punya banyak jenis retort dan 



makanan kaleng dan harus tetap menyajikan daging sapi, jadi saya tidak sabar, sepertinya 
tidak ada masalah karena bumbunya sama sekali berbeda. Saya tidak sabar karena saya 
harus menggunakan beberapa karena jumlah masing-masing kecil... Jika ketiga orang itu 
beriklan di tempat kerja, dan rumor menyebar, mungkin pelanggan akan datang lebih 
banyak. Ah, tapi, saya akan kesulitan dengan betapa sibuknya jika terlalu banyak pelanggan 
yang datang. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke kamar mandi. Apa yang harus saya 
lakukan, saya dalam masalah. Ehehe. 

"Apa yang harus kita lakukan?" "Apa maksudmu..." "Jika kita makan ini, itu akan merangkak 
ke otak dan kemudian dicuci otak untuk mengontrol..." "Jangan katakan itu ~~~ !!" 

"Apa yang harus kita lakukan?" "Apa maksudmu..." "Itulah, tidak ada hal baik yang terjadi 
jika kamu melanggar janji, mengacu pada " Jadi apa...? " "Lindungi janji" "T, lalu semuanya 
......" "" Kamu hanya perlu melindungi janji ", untuk tidak mengingkarinya. Jadi berikan 
kepada chef, Marcel-san, dengan tatapan putus asa. Katakanlah itu suvenir dari seseorang 
yang pertama kali kita temui. Kami tidak berbohong. Kami juga belum mengingkari janji. 
Seperti yang disuruh, berikan saja oleh-oleh ke rekan kerja. Dan jika itu adalah Marcel-san 
maka dia pasti akan menyadari ketidaknormalan dari "makanan" ini! Saya yakin!" Gadis A 
dengan rambut halus. Gadis B dengan bros yang indah. Girl C dengan coklat almond di 
dalam wadah murah. Ketiga orang itu berjalan dengan wajah yang teguh. Mari percaya 
pada Marcel-san. 

"... Whoa!" Dikelilingi oleh tiga gadis dengan wajah menakutkan, kepala koki rumah 
Viscount King, Marcel, ketakutan. Apa yang kamu lakukan, aku? 

"... Ini, suvenir dari seseorang yang kita temui pertama kali!" Sesuatu yang sangat 
mencurigakan dikeluarkan. Hei, apa yang kamu ingin aku lakukan... "Rupanya, kamu 
melepas bungkusnya untuk memakannya." Sudah kuduga, itu adalah makanan. 

Marcel tidak cukup berani untuk melarikan diri atau menolak dalam situasi ini. Dia 
membuka tutup wadah lalu dengan takut memasukkan tangannya ke dalam wadah dan 
mengeluarkan salah satu paket. Dan mengupas kertas pembungkus perak setelah 
memeriksanya dengan cermat. 

"Warnanya coklat. Sesuatu yang memiliki aroma manis dan kaya... " Marcel tiba-tiba 
tergelitik dengan aroma yang tidak ia ketahui. Mengendus, dia mencium dan memeriksa 
dengan cermat. ... Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil 
keputusan, dia menjilatnya. 

"Hee !!" 

Kenapa kalian berteriak? 

Untuk saat ini, saya mencoba sedikit. 

"Ahh, dia memakannya! dia memakannya !! " 



Mou, ada apa dengan kalian ....... Tunggu apa ini? Pahit? Manis? Rasa renyah dan aromatik 
ini !! "Hei kalian, di mana ..." Ketika Marcel berteriak, dia mendengar suara dari belakang. 

"Apa yang membuat orang-orang berteriak?" "" M, Bu ...... "" 

"..Dan itu sudah diserahkan" "" "Y, ya ......" "" "Bagaimana menurutmu?" Kepala rumah, 
viscount Mateus von Liner memiringkan lehernya mendengar kata-kata istrinya. 

Ini adalah ruang tunggu di rumah besar Viscount Liner di ibukota. Selain Tuan dan Nyonya 
Liner, adalah koki Marcel, gadis A, B, dan C, sebanyak enam orang dari berada di tempat 
duduk mereka. Karena liner house adalah keluarga bangsawan yang muncul yang bangkit 
dari status biasa sejak generasi kepala sebelumnya, pagar dengan para pelayan rendah, dan 
tidak ada perasaan keberatan untuk berbagi meja yang sama dan berbicara dengan 
pelayan. Mereka tidak akan banyak dimarahi bahkan jika mereka malas dengan sebutan 
kehormatan saat asyik dengan cerita. 

"Hmm, seorang penyihir, huh..." "Itu penyihir yang baik! Saya yakin! Mungkin......." Gadis A, 
Anke mengangkat suara untuk gumaman Mateus. Dia mungkin merasa sangat senang 
karena rambutnya menjadi sangat halus. 

"Jadi, apakah benar-benar tidak salah jika hidangan ikan keluar? Itu tidak dikeringkan, 
diasap, atau diasinkan " " Ya, ketika saya masih kecil, saya memakannya sekali sebelumnya 
saat berkunjung ke desa tepi pantai. Tidak salah lagi. Hidangan lainnya juga sangat lezat! " 
Kepada chef kepala, pertanyaan skeptis Marcel, Gadis B, Britta menegaskan dengan penuh 
keyakinan. Gadis C, Carla juga setuju. Marcel berpikir yang secara tersirat mengatakan 
masakannya tidak enak dan merasa sedikit sedih. 

"Hmm, sejujurnya, aku tidak percaya itu." Mateus menggelengkan kepalanya mendengar 
kata-kata mereka. 

"10 hari dengan gerobak dari desa nelayan tepi laut. Mungkin akan memakan waktu 7 hari 
bahkan jika itu adalah wagon yang sangat cepat. Menggunakan gerbong khusus yang kecil 
dan kokoh dengan muatan yang kecil dan terus menerus berganti kuda dan kusir satu 
persatu untuk berlari semalaman, dan masih membutuhkan waktu tiga hari. Selain itu, 
bahkan 1 ikan kecil untuk 1 koin emas tidak akan cukup jika dikirim dengan cara ini. Dan 
bahkan kemudian, itu hanya sejauh mungkin jika musim dingin ketika salju dan es dapat 
digunakan. Tidak mungkin mendapatkannya di musim ini. Bahkan mendidih dan secara 
teratur melewatkannya melalui api, tidak peduli apa itu mustahil. Tiap kali akan memakan 
waktu terlalu lama, dan akan terlalu matang untuk membuat hidangan yang layak " 

Marcel juga mengangguk. Dia mendapat banyak informasi di bidang itu meskipun dia 
hanya seorang juru masak. "Sejujurnya, tidak peduli berapa kali aku memikirkannya, itu 
tidak membantu ketika aku tidak tahu..." 

Saat pembicaraan terhenti, istri Mateus, Amalia mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-
ngomong Anke, rambutmu yang halus itu dan wangi di tubuhmu..." "Ah, ya, seperti yang 



aku sebutkan sebelumnya, itu adalah obat ajaib yang misterius..." "Obat ajaib, ya. Biarkan 
aku menggunakannya, sedikit saja " " Eh ...... " Mereka bertiga secara terbuka mengerutkan 
kening. Rambut Amalia panjang. Banyak obat akan dihabiskan ....... "Saya akan membayar 
uang! Saya akan memberikan sekitar 16 koin perak! Dan setelah mencobanya sekali, saya 
akan mengembalikan sisa obatnya! " Dalam hal ini, semua orang setuju. Meski, permintaan 
istri, tidak, perintah tidak bisa ditolak dari awal. 

"Dan, Britta, bros yang kamu miliki di ......" "Ya, itu adalah sesuatu yang aku beli seharga 8 
koin perak" "Seperti itu bisa bernilai 8 koin perak!" "Bukan, ini produk buatan..." "Tentu 
saja bros dibuat oleh manusia. Apakah Anda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan yang 
lain? " "Tidak, bukan itu artinya, permata seperti benda yang digunakan di dalamnya tidak 
nyata tapi dibuat oleh orang." "Apakah kamu mengatakan itu palsu ......." 

Amalia memasang ekspresi yang mengatakan dia tidak yakin, tapi sementara ada orang 
yang salah menggambarkan kepalsuan sebagai sesuatu yang nyata, dia tidak berpikir 
bahwa ada orang yang melakukan sebaliknya. Tidak ada gunanya. Justru sebaliknya, 
kerugian yang besar. "Jika kamu membuatnya dengan sihir daripada harga awalnya 0 ......" 
bisik Carla pelan. 

"Tapi, suamiku, jika kamu bisa mendapatkan bahan yang tidak biasa atau metode 
memasak..." "Um, itu mungkin berguna. Tolong, Marcel "(手 助 け を 頼 め る か も 知 れ ん 

な) " Tolong serahkan padaku " Marcel menundukkan kepalanya dan keluar dari kamar. 



Chapter 15 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 15 Foto hari ini adalah Tana 
night by 

Catatan penerjemah: Panas !! Lebih dari 100 derajat! 

4 hari sejak pembukaan. 10:15 

chiririn.dll 

Mereka disini! Seorang pengunjung segera setelah pembukaan hari ini! Oke, ayo, ayo! (ノ 

っ て 来 た ノ っ て 来 た) "Selamat datang!" Tamu itu, seorang pria yang agak gemuk 

dengan ringan mengangguk pada ucapan Mitsuha dan menjelajahi toko dengan cepat. 
Mungkin sekitar tiga puluhan. Meskipun dia belum setua itu, dia sudah menunjukkan 
sedikit perut. Apakah dia kaya atau rakus yang tidak suka berolahraga.... 

Mungkin dia secara kasar memahami bahwa produk diatur berdasarkan genre di toko, 
tampaknya pria itu mulai mencari sudut peralatan dapur. Meskipun dia tampaknya 
khawatir tentang penghilang skala, setelah mengambilnya di tangannya dan melihatnya 
dengan baik, dia mengembalikannya ke posisi semula. Selanjutnya, dia mengambil parang 
dan tampak sedikit terkejut, tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat label harga. 
Tidak, itu pembelian yang cukup bagus. Harga belinya 58.000 yen. 2 emas dan 5 koin emas 
kecil hampir tidak akan mencapai titik impas dengan keuntungan apa pun mengingat nilai 
tukar. Sesuatu untuk menunjukkan bahwa "Toko ini juga menangani barang-barang 
mewah. Kekuatan teknologinya tinggi ", sebuah produk yang saya tidak akan peduli jika 
dijual atau mendapat untung. Itu adalah sesuatu yang dipalsukan oleh pengrajin satu per 
satu dengan tangan mereka. Saya hanya menontonnya di TV tapi itu luar biasa, saya 
terkesan. Eh, kamu mau beli itu? 

Apa, pria itu bergeser untuk mengkonfirmasi item berikutnya dengan pisau dapur di 
tangannya. Mengherankan! Anda memperhatikan hal-hal yang baik. Tidak, saya sedikit 
senang. Tidak ada untung. 

Setelah beberapa saat, tamu laki-laki datang ke meja akuntansi dengan membawa 
beberapa barang. "Maaf, tapi bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?" Hah, 
belum check out? "Ya, jangan ragu untuk menanyakan apapun. Dan tolong gunakan 
keranjang belanjaan jika kamu tidak keberatan. " Pria itu membuat, apakah ada benda 
seperti itu, hadapkan dan taruh barang di tangannya ke dalam keranjang. 

"Jadi, saya ingin bertanya," barang "penghapus timbangan" itu, mengapa Anda menjual 
sesuatu seperti itu? " Eh, apa ada masalah dengan itu? 

"Eh, itu hanya barang yang berguna. Karena mudah untuk menghilangkan sisik, saya pikir 
itu bisa dijual kepada seseorang seperti istri yang ahli dalam hidangan ikan... " Pria itu 



berkata dengan wajah kagum. "Hei, menurutmu seberapa jauh jarak di sini dari laut? Tidak 
akan ada ikan yang belum diasapi dan dikeringkan, atau diasinkan, dan perlu diskalakan? " 
Ga ~ n aku melakukan kesalahan! ! Itukah sebabnya gadis-gadis itu bereaksi seperti itu... 

"Dan, aku ingin kamu mengajariku bagaimana menggunakan ini" Apa yang diambil dari 
keranjang adalah barang yang dia miliki di tangannya sebelumnya. Ah, pembeliannya 
belum final, sayang sekali. Berfokus pada item terkait memasak? Orang ini mungkin 
seorang juru masak. "Ya, ini alat pengupas, digunakan untuk mengupas. Ini, dengan ini. 
Bahkan para amatir yang baru memulai dapat mengupas dengan indah dengan kecepatan 
yang tidak akan kalah dari seorang veteran, itu adalah alat pengecut untuk membunuh 
masakan veteran. " Pria itu lumpuh. 

"Ini jam pasir. Setelah dibalik, pasir jatuh, itu selalu menjadi kosong pada saat bersamaan. 
Waktu mendidih dapat diukur dengan tepat sehingga praktis. 3 menit, 5 menit, 10 menit, 
kami memiliki berbagai macam. Ini adalah pembuka kaleng. Ini adalah alat untuk membuka 
"makanan kaleng" yang dapat mengawetkan makanan untuk dimakan kapan saja selama 
beberapa tahun " 

Nah, saat ini yang tidak perlu pembuka kaleng sudah umum. Tapi cukup banyak barang 
murah yang dijual di toko diskon masih menggunakan pembuka kaleng, mengikuti urutan 
kemajuan peradaban yang menggunakan pembuka kaleng lebih dulu, kan. Saat Mitsuya 
menjelaskan satu demi satu, wajah pria itu berangsur-angsur memerah. Dan.... 

"Katakan padaku. Mengapa ini sangat mahal? " Don, pisau dapur itu diletakkan di atas meja. 
"Ah, ini bukan dibuat dengan cara menuang besi ke dalam cetakan seperti yang digunakan 
untuk anak-anak bermain rumah" "Ap ......" Manusia menjadi marah karena kata-kata 
provokatif Mitsuha. 

"Ini, dengan bahan terbaik yang dipilih dengan cermat, baja, itu adalah permata yang 
dibuat oleh para pandai besi pisau dapur selama beberapa dekade, tidak, iblis itu 
membutuhkan waktu beberapa hari untuk membuatnya. Ini adalah karya seni yang dibuat 
sebagai barang praktis, salah satu produk unggulan. Sesuatu yang iblis, ya, 'iblis baja' 
diciptakan! " "Ha, iblis baja ......" Gulp, pria itu menelan ludahnya. 

"Lihat baik-baik. Ditempa berulang kali, lipatan yang bergabung dengan menumbuk baja 
keras dan baja lunak, teknik ajaib yang menyeimbangkan ketajaman tajam dengan 
ketajaman yang sulit dipatahkan! "(固 い 鋼 と 柔 ら か い 鋼 を 叩 き 上 げ て の 圧 着 接

合) Tangan pria itu berpegangan pisau itu bergetar. 

"Sejujurnya, keuntungan saya nol meski saya menjualnya. Tapi ini adalah misi pedagang 
kami untuk menyerahkan mahakarya terbaik dari para pengrajin kepada para koki. Para 
pengrajin tidak bisa hidup jika harganya terlalu murah. Koki tidak bisa membelinya jika 
terlalu mahal. Pada saat-saat seperti itu, bukankah tidak apa-apa jika kita sesekali 
mengambil tab itu? Hei, bukankah begitu? " Aku, aku akan membelinya! Pria itu berteriak 
keras dengan air mata mengalir di wajahnya. 



Ya, terima kasih atas dukungan Anda! 

Setelah beberapa saat, tamu yang akhirnya tenang memulai percakapan berikutnya. (次 の 

話 を 切 り 出 し た) "Ngomong-ngomong ojou-san, aku ingin bicara dengan penjaga toko, 

apakah itu mungkin?" "Ah, tidak apa-apa, lanjutkan tanpa syarat" "Lalu, bisakah kamu 
meneleponnya?" "Eh? Tidak, Seperti yang saya katakan, " " Ah, ahh, tidak peduli seberapa 
muda, petugas penjualan toko ini adalah ojou-san sendirian jadi dia adalah penjaga toko, 
ya. Sebaliknya, saya ingin melihat pemilik dan manajer toko ini, bukan seorang karyawan. 
Ah ~, biasanya, Anda akan berpikir begitu. 

"Tidak, toko ini adalah milik pribadiku. Saya membelinya, merenovasi, dan mendapatkan 
produknya. Artinya, saya adalah pemilik toko. Rasanya seperti pemilik koki. Ah, dia 
membeku. ... Dia perlahan meleleh. 

"Kalau begitu, aku akan bertanya. Apakah mungkin mendapatkan ikan mentah di toko ini? " 
Ah ~, itulah topik utama.... Apakah dari mereka bertiga kemarin? "Dari mana kamu 
mendengar itu?" "Saya mendengar dari Anke" "Siapa itu?" "Tiga gadis yang berkunjung ke 
sini kemarin" Ah aku tahu itu. Mereka diiklankan dengan benar, terima kasih! 

"Ahh, ketiganya. Karena mereka adalah pelanggan pertama saya, saya memperlakukan 
mereka sedikit. Itu defisit yang besar, ahaha... " " Benarkah. Mereka senang bisa 
mendapatkan penawaran yang bagus dan bisa makan sesuatu yang enak. " Mhm, betul, 
betul! Beriklan lebih banyak lagi! (そ う で あ ろ う！ も っ と 宣 伝 に 努 め る が 良 い！) 

Dan, saya tidak lupa secara implisit diperingatkan bahwa ini adalah layanan khusus pada 
akhirnya dan biasanya lebih mahal, saya wanita yang cakap. 

"... Jadi kenapa ikan? Dari percakapan sebelumnya, sepertinya tidak banyak kebiasaan 
makan hidangan ikan di kota ini. " Dan lelaki itu mulai berbicara tentang situasinya sedikit 
demi sedikit. 

Nama pria itu adalah Marcel. Dia adalah koki berusia 36 tahun yang memasak di kediaman 
viscount Liner, sama seperti tiga gadis kemarin. Meski sebagai juru masak usianya masih 
muda, namun ia terampil dan percaya diri. Sampai beberapa waktu yang lalu, dia menjabat 
sebagai yang kedua di bawah kepala koki yang sudah tua, tetapi suatu hari koki itu tiba-tiba 
pensiun karena kesehatan yang buruk dan pindah ke kota pedesaan tempat istri dan cucu-
cucunya tinggal untuk memulihkan diri. Dia berada pada usia yang cukup jadi mau 
bagaimana lagi. Di dapur yang tersisa di kediaman Liner, Marcel, yang kedua dipromosikan 
menjadi koki, dan ketika masih muda dia melakukannya dengan baik. 

Tapi, ada masalah besar yang mendekat. Putri keluarga Liner, masa dewasa Adelaide. 
Berusia lima belas tahun, seorang putri bangsawan dianggap dewasa dan akan debut di 
masyarakat kelas atas. Debut mereka tentu saja pada pesta perayaan ulang tahun / 
kedewasaan mereka yang diadakan di rumah masing-masing. Debutan ini adalah sesuatu 
yang sangat penting yang akan mempengaruhi posisi gadis itu nantinya di masyarakat dan 
masa depan. Setiap keluarga bangsawan tidak menyisihkan uang dan menggunakan 



kekuatan mereka untuk pakaian dan masakan. Sejauh menyangkut rakyat jelata terdekat, 
adalah sejumlah uang di sekitar semua kekayaan dan harta benda mereka lenyap dalam 
satu malam. (そ の あ た り の 庶民 に と っ て の ひ と 財産 、 ふ た 財産 が 一夜 で 吹 き 

飛 ぶ く ら い の 金額 で 夜 (Catatan tn: debutan: seorang wanita muda kelas atas 

membuat penampilan pertamanya di masyarakat modis.) 

Jika mantan kepala koki dalam keadaan sehat tidak akan ada masalah. Sejak masa mudanya 
dia telah berjalan di sekitar dapur bangsawan besar di mana-mana, seorang koki veteran 
yang telah berpengalaman dalam banyak pesta. Tapi, chef veteran itu tiba-tiba pergi. 
Lengan Marcel sama sekali tidak buruk. Dia mungkin kelas atas di antara koki pada usia 
yang sama. Namun, pada saat yang sama, pengalamannya di pesta besar sangatlah langka. 
Dalam beberapa pesta kecil di kediaman Liner, dia hanya perlu memasak hidangan 
individu sesuai dengan instruksi dari mantan koki. Dia tidak memiliki banyak kesempatan 
untuk belajar tentang struktur menu secara keseluruhan, waktu untuk mengirimkan 
hidangan, dan bagaimana merespons secara fleksibel. Kepala koki akan menyampaikannya 
kepada Marcel kali ini di pesta pamer Adelate, tapi dia tiba-tiba sakit dan jadwalnya kacau. 

Dalam keluarga Liner, karena sebelum debutan mereka tidak pernah mengadakan pesta 
besar pada hari ulang tahun anak-anak mereka, satu-satunya pesta besar di tingkat ini yang 
diadakan di rumah adalah upacara pernikahan kepala dan istrinya. Dan keluarga Viscount 
Liner adalah bangsawan yang muncul mulai dari generasi sebelumnya, mudah bagi 
bangsawan lain untuk mengolok-olok mereka. Demi anak perempuan mereka juga, 
kegagalan dan ketidakmampuan yang akan menjadi sumber fitnah, atau ejekan sama sekali 
tidak diperbolehkan. 

".. Dan, aku tidak percaya diri. Ada kebanggaan karena tidak kalah dari juru masak 
terdekat. Tapi itu, jika dibandingkan dengan koki veteran superior yang bekerja lama di 
kediaman bangsawan besar dan koki istana kerajaan, seperti mungkin masakan saya 
sedikit lebih baik daripada masakan amatir? Seperti mungkin karena masakanku, aku akan 
mempermalukan tuan dan putrinya? Saya takut akan hal itu. Padahal itu menyedihkan. " 
Seolah tubuhnya mengecil, Marcel membuat dirinya lebih kecil. "Jadi Anda berpikir untuk 
mengejutkan para tamu dengan makanan yang tidak bisa mereka makan di kota ini" "Ya, 
itu benar" 

Hmm, apakah hanya menjual ikan dan mengakhirinya oke? Tampaknya menguntungkan, 
dan akan membantu orang, tidak ada topping ini, bagaimanapun... Tapi, yang saya ingin 
tahu, apakah perasaan gatal di dada saya ini ....... 

Ah. 

Saya mengerti. Ini dia. Itu menyenangkan". Itu pertanda sesuatu yang menyenangkan. 
Jangan biarkan itu pergi, itu kebijakan saya. 

"Mohon tunggu sebentar" Sambil berkata demikian, Mitsuha menggantung di sisi luar pintu 
sebuah tanda bertuliskan "Mengambil permintaan khusus agar toko akan tutup sebentar", 
mengunci pintu, dan menutup tirai. Untung aku membuat tanda kayu ini. Menutup sedikit 



lebih awal. Sudah kurang dari satu jam sejak dia membuka toko. Mitsuha kembali ke kursi 
meja akuntansi, lalu mengeluarkan label kayu dari bawah meja dan menunjukkannya pada 
Marcel. "Sebenarnya, saya memulai sesuatu seperti ini..." Di sana, tertulis. 

[Dari konsultasi cinta hingga pengelolaan wilayah. Kita bisa berkonsultasi tentang apapun. 
Biaya bisa dinegosiasikan] 



Chapter 16 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 16 Foto hari ini adalah Maribel 
yang sedang cosplay oleh 

Marcel-san mendengarkan kata-kata Mitsuha, "kita akan mengadakan pesta pencicipan 
malam ini. Silakan datang dengan 4 orang termasuk Anda sendiri, termasuk juga mereka 
yang berhak memutuskan. Oh, dan tolong datang dengan lapar. " dan kembali ke rumah. 
Sambil mengingat dengan benar untuk mengambil pisau dan barang lainnya. 

Menurut cerita Marcel, orang yang memulai debutnya tentu saja adalah protagonis dari 
pesta pembukaan, pertama hanya memperkenalkan 'Gadis ini telah naik ke tahap menjadi 
calon pasangan nikah juga' dan kemudian setelah itu tampaknya hanya ada tentang 
pertukaran antara bangsawan. Tokoh protagonis akan melakukan pertukaran di antara 
anak-anak, dan orang dewasa akan berbicara tentang "hal-hal orang dewasa". Oleh karena 
itu, tanpa fitur dalam program tersebut, hal baik dan buruk dari pesta debut adalah 
tentang: "50% makanan, 20% gaun, 20% orang itu sendiri, dan 10% lainnya." Mhm, 
memasak itu tanggung jawab yang besar. 

Mitsuha dengan cepat berteleportasi saat Marcel pergi. Dan dia keluar begitu dia berganti 
pakaian. Tujuannya adalah Mi-chan, teman masa kecil dari taman kanak-kanak Mitsuha, 
rumah toko minuman keras. Meski Mi-chan sendiri mangkir dari kuliah di kota, tujuannya 
hari ini bukanlah bertemu Mi-chan. Sesampainya di rumah Mi-chan, teriak Mitsuha di 
depan pintu. "Permisi ~!" Tidak, tidak dalam pikiran saya kali ini, saya tidak peduli jika 
saya benar-benar berteriak. Karena saya sudah melakukannya sejak saya masih di taman 
kanak-kanak sehingga orang-orang di rumah dan tetangga sudah terbiasa. 

Seperti biasa, ayah Mi-chan keluar. "Michiko tidak ada di sini" Mhm, aku tahu. "Tidak, saya 
di sini untuk menemui paman hari ini" "Oh, saya senang. Jadi, apa itu? " "Tolong jual saya 
minuman keras" "Apa?" 

Akhirnya, entah bagaimana saya berhasil membujuk paman yang enggan itu dan berhasil 
mendapatkan minuman keras. Aku akan minta dia mengirimkannya ke rumahku nanti. Isi 
dari persuasi saya? Sepertinya saya bisa mendapatkan pekerjaan mengarahkan pesta orang 
asing, saya perlu sampel masakan dan minuman keras, jadi, saya hanya mengatakan yang 
sebenarnya. Tidak, paman pandai menemukan kebohongan. Mungkin berbisik, itu akan 
menjadi pembelian besar Jika berjalan dengan baik, berhasil. Tidak, saya tidak 
meminumnya, sungguh. 

Selanjutnya, saya membeli makanan yang tidak mudah rusak, yaitu retort, makanan kaleng, 
dan buah-buahan. Saya juga membeli es krim dan mengirimkannya ke lemari es. Kalau 
sudah malam aku akan ambil lauk pauk. Saya memesan sebuah bar sushi. Dan mintalah 
koki di restoran Prancis yang terkenal untuk terlebih dahulu memesan sup dan hidangan 
untuk dibawa pulang. Ok, sampai nanti beli lauk pauk dan mengoleksi barang yang dipesan, 
yuk kita nganggur dulu di rumah sebentar? 



"Selamat datang" Aku membuka pintu dan menyapa, sesuai rencana, ada empat orang yang 
dipimpin Marcel. Dua adalah viscount dan istrinya. Yang lainnya adalah seorang wanita 
berusia akhir dua puluhan, dia adalah bawahan Marcel dan sepertinya juru masak yang 
menjadi yang kedua. Koki wanita sepertinya jarang, tapi sebagai yang kedua di dapur 
bangsawan, dia pasti wanita yang cakap. Setelah membimbing semua orang untuk duduk di 
dapur adalah salam pembuka. 

"Terima kasih telah datang hari ini, saya adalah pemilik General Store Mitsuha, Mitsuha 
Yamano" Tidak ada perkenalan diri dari sisi pengunjung. Ini hanya pesta makan malam 
informal. Marcel baru saja datang ke toko yang akrab dengan teman-temannya. Tidak ada 
seorang pun di sini yang mengetahui kelemahan bangsawan atau masalah yang mereka 
miliki. Masalah sebenarnya hanya jika percakapan maju ke tahap berikutnya. Ah, saya tahu 
mereka adalah Tuan dan Nyonya Viscount ketika saya melihat pakaian mereka. Marcel 
diam-diam mengajariku tentang wanita. 

"Saya sudah menyiapkan rasa dari berbagai masakan hari ini. Oleh karena itu, tidak seperti 
hidangan lengkap, mereka tidak akan dipesan secara berurutan. Secara umum, saya akan 
melayani berbagai hal. Karena masing-masing jumlahnya kecil, saya minta maaf karena 
hanya satu hidangan yang akan disajikan. Silakan berbagi piring saji. Cicipi saja, tolong 
jangan mencoba memakan semuanya dengan paksa. Kamu tidak akan bisa makan sisanya " 
Empat orang mengangguk dalam diam. Sekarang, haruskah kita mulai? 

"Ini adalah sup Consommé" 

Hasil gambar untuk コ ン ソ メ ス ー プ フ ラ ン ス 料理 Seperti yang diharapkan, sup 

disajikan secara individual. Supnya bersinar dengan warna emas. Itu dimasak dengan 
semua kekuatan koki restoran Prancis. Ekspresi empat orang berubah saat mereka 
mencium aroma wangi. Sambil minum sedikit, mereka menikmati kedalaman rasa dengan 
tampilan yang luar biasa. "......" Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tangan yang 
menggerakkan sendok sepertinya tidak berhenti. 

"Saya akan menyajikan lebih banyak hidangan jadi silakan mencobanya" Dan hidangan 
disajikan satu demi satu. Prancis, China, Jepang, tanpa kewarganegaraan, dll.... Jika 
berbicara tentang barang-barang dari toko yang tepat, ada bahan makanan dari 
supermarket, retort dan kaleng, apapun. Hal-hal yang lezat dan yang langka akan tercakup. 
Tentu saja, ada juga hidangan ikan dan sushi. Dan untuk minuman keras. Bir, anggur, wiski, 
brendi, sake. Tetap saja, berikan Shochu dan koktail botolan. Saya tidak melupakan nasihat 
tentang berhati-hati dengan alkohol yang kuat. 

Saya pikir mereka akan mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi semua orang hanya 
minum dan makan dalam diam. Bisa dibilang itu antiklimaks atau menyeramkan.... Setelah 
itu, mungkin karena perut mereka membengkak, kecepatan makan mereka menurun dan 
pertanyaan yang sering diajukan mulai bermunculan. 

"... Ini bukan makanan dan minuman keras dari negara ini, kan?" Whoo, straight (fastball) 
dari viscount-sama di awal! Ya, mereka dari negara asal saya dan negara-negara sekitarnya. 



"Apakah kamu memasaknya?" Ya, mereka mengalir! "Ini dari negara saya" Mhm, tidak ada 
kebohongan. "Dan siapa Anda?" "Saya sekarang adalah orang dari negara ini dan saya 
tinggal di sini dengan damai. Kali ini hanya ada sampel, saya meminta yang tidak mungkin 
dan bisa mendapatkan pengaturan satu kali ini saja " " Umm ... " 

"T, tapi masalah tentang kamu mengajariku hidangan ini!" Suara Marcel-san yang 
memilukan. Mhm, tidak ada gunanya kalau begitu. "Saya bisa menyiapkan resepnya. 
Berlatihlah berulang kali untuk membuatnya terasa seperti ini. Untuk saat ini, hafalkan 
sepenuhnya rasa formulir yang sudah diisi. Wajah Marcel dan bawahan wanitanya kram. 

"Bagaimana dengan materinya? Terutama seperti ikan. Seperti, maukah Anda memberi 
tahu saya hal-hal seperti bagaimana Anda membawanya? " Ah ~, itu benar. "Tolong 
serahkan padaku. Ada 'General Store Mitsuha' untuk itu karena ada sudut konsultasi di 
mana Anda dapat mengandalkan apa pun, mulai dari urusan cinta hingga manajemen 
teritorial. Kali ini kami akan melakukan tugas ini dalam bentuk dukungan terhadap solusi 
permintaan konsultasi daripada penjualan barang. Tentu saja, biaya yang diperlukan akan 
dibebankan secara terpisah " 

"Fu, hahaha, hahahahaha!" Viscount mulai tertawa. "Mitsuha-dono, dengan segala cara aku 
ingin membuat kontrak denganmu. Kontraknya berkaitan dengan persembahan bahan 
masak dan petunjuk memasak, jadi saya minta kalian. " Mhm, sepertinya saya sudah lulus. 
Tidak, tentu saja. Bukankah saya sudah sampai pada kemenangan di panggung sup koki? 
Sekarang saya bisa menghasilkan banyak uang. Tapi....... 

"Tapi aku menolak!" 

Mendengar kata-kata Mitsuha, viscount yang tertawa membeku dengan mulut terbuka 
lebar. 

"Tidak, tidak, saya tidak keberatan mengambil alih masakan. Sederhananya, hanya itu yang 
tidak menyenangkan, jadi " " Apa yang ada dalam pikiranmu? " "Gaun dan instruksi 
pertunjukan, bisakah kau serahkan semuanya padaku? Untuk ini aku yang disebut "Kurenai 
ken'nyou" selama sekolah dasar! " "Instruksi kinerja?" (catatan tl: く れ な い 検 尿 

(Kurenai ken'nyou) yang digunakan di sini bukanlah Dewi Merah, tapi tes urine merah. 
Yang pertama mengacu pada Topeng Kaca tapi saya tidak yakin apa artinya yang terakhir.) 

Setelah berdiskusi panjang, diputuskan bahwa mayoritas partai akan dipercayakan kepada 
saya dengan berbagai syarat seperti sering membuat reportase, penjelasan semua isinya, 
dan melakukan gladi bersih. Nah, tentu saja, untuk acara sepenting itu hal-hal seperti 
menyerahkan semuanya kepada orang lain atau tampil tanpa gladi bersih tidak mungkin 
benar. Jika klien itu bodoh, saya tidak akan pernah menerima pekerjaan itu. 

Setelah itu, atas permohonan putus asa Marcel dan bawahan perempuannya, saya 
teleportasi dari ruangan lain ke rumah sejenak dan membawa kembali banyak tas nilon. 
Mereka ingin membawa pulang sisa makanan.... Mhm, makan dulu sebelum basi. Jika itu 
terjadi, dengan mengingat hal itu saya akan membeli beberapa yang berbeda lagi. Dan 



Anda tidak perlu bisa membuat semuanya. Ini tidak seperti kita tidak akan menyajikan 
masakan normal dari negara ini, dan aku akan membawakan hal-hal seperti makanan 
penutup. Anda hanya perlu memilih beberapa yang memiliki pengaruh... eh, Anda tidak 
mendengarnya, begitu? 

Viscount membawa kembali semua minuman keras yang tersisa. Saya juga menerima 
pesanan tambahan. Saya akan meminta lebih banyak lagi kepada ayah Mi-chan dan 
melaporkan konfirmasi pesanan besar-besaran di jalan. Mhm, karena tidak pernah 
diizinkan bagi pihak bangsawan untuk jatuh ke dalam keadaan bahwa "makanan dan 
minuman langka", jadi mereka mengatakan jumlah yang dibutuhkan sebenarnya lebih 
banyak. Ini akan menjadi jumlah penjualan yang luar biasa. Tolong tingkatkan sedikit uang 
saku Mi-chan. 

Dan, sambil berpikir bahwa mereka akhirnya akan kembali, istri viscount dengan kuat 
memegangi bahuku dengan wajah yang menakutkan. Ah, tentang sampo dan sampo badan, 
benarkah begitu? Mengatakan bahwa itu adalah barang mewah untuk bangsawan, sampo 
dan bilas lain dijual. Aku cukup bagus. (か な り ボ っ た) Tidak, untuk membuat mereka 

lebih mudah dibeli oleh gadis biasa, barang-barang penting untuk anak perempuan 
diturunkan margin keuntungannya. Karena kursnya empat kali lipat Jepang, dengan kata 
lain jika jumlahnya 1.000 yen itu sama dengan bernilai 4.000 yen atau 4 koin perak 
menurut pengertian nilainya di sini. Seharusnya tidak masalah untuk menjualnya kepada 
bangsawan untuk menambah jumlah itu. Orang-orang bangsawan juga akan lebih suka jika 
itu tidak sama dengan sesuatu untuk rakyat biasa tetapi produk mewah untuk digunakan 
bangsawan. Mhm, semua orang bisa bahagia. 

Eh, bukankah kamu menjual sampo kepada rakyat jelata seharga 8 koin perak? Tidak 
seperti itu, kami mengikuti harga tinggi penjualan rendah, 10 atau 20 kali adalah norma 
oke. Suka 2 sampai 3 kali ....... Eh, pemasok sabun akan dihancurkan? Tidak, saya tidak 
menjual sabun. Hanya sampo dan sampo tubuh. Sabun lembek bisa bertahan dalam 
mencuci tangan, mencuci tangan, mencuci muka dan sebagainya .. Dan, kebahagiaan wanita 
di seluruh dunia lebih penting daripada keuntungan 'pemilik' bisnis sabun. Mari berpikir 
dengan akal sehat, dengan akal sehat ....... (catatan tl: akal sehat-chan berteriak di suatu 
tempat di ruang bawah tanahnya) 

Sejak hari berikutnya, saya sibuk di Jepang. Di toko penjahit tempat manajer toko fujoshi 
yang telah membuatkan gaun saya untuk pertandingan berjalan. Pada usia yang cukup dia 
cosplay ahem, sekarang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk ahem muda lainnya, 
dia menerima pesanan pakaian untuk dipakai gadis lain. Tidak, tentu saja dalam interval 
bisnisnya. Yah, pertama-tama itu adalah orang yang sambil mengembangkan pembuatan 
kostumnya menjadi seorang profesional dan membawa sebuah toko, yang merupakan 
utamanya.... Namun, tampaknya dia mendapat cukup banyak. Ketika saya muncul dan 
berterima kasih padanya dengan mengatakan bahwa gaun itu sangat berguna dan saya 
mendapatkan pendukungnya, dia sangat senang. Jadi, untuk kontrak selanjutnya. Putri 
Viscount Liner, set pakaian Adelaide-chan. Saat aku menjelaskan, 'Ini gaun untuk wanita 



muda bangsawan asing di debutan mereka', aku dipeluk. (catatan tl: Saya menambahkan 
tanda kutip karena mulai dari sini membingungkan.) 

"W, www, sungguh suatu kehormatan besar! Sungguh suatu kebahagiaan !! " Dengan 
berjanji untuk mengambil gambar pesta, saya mendapatkannya dengan cukup murah. Juga, 
"ukuran tubuh orang itu dan saya ingin bertemu jika memungkinkan". Sesuatu seperti 
ketika Anda bertemu mereka secara pribadi Anda bisa membayangkan gaun yang cocok 
untuk aura gadis itu. Tidak, apakah ini benar-benar hanya untuk itu? Anda tidak memiliki 
motif tersembunyi, bukan? Dan, "jika mungkin saya ingin melihat gaun dari negara itu". 
Nah, sulit kalau tidak paham standar. Mari pikirkan sesuatu. Hasil diskusi akan dibuat 3 
gaun. Saya juga pergi dengan meminta nasihat tentang penyutradaraan. T, itu benar... (そ, 

そ う 来 る か) Kalau begitu, saya juga akan meminta Anda untuk menyiapkan pedang. 

Tentu saja, tidak mungkin menggunakan tiruan. 

Di toko eceran massal elektronik rumah tangga. Saya ingin tahu apakah mereka masih 
menjualnya. Ah, untuk pesanan? Kalau begitu tolong. Bohlam LED, kabel, dan lain-lain... 
Baterai, saya akan kembali lagi nanti. kamera film, speaker nirkabel, lampu sorot.... Tidak, 
aku tidak bertingkah gegabah? Kegagalan tidak diizinkan jadi saya terlalu siap untuk 
berjaga-jaga. Lihat, itu sama dengan mempersiapkan berkali-kali atas jumlah makanan dan 
minuman. Itu adalah formula yang mulia. (貴族 式 だ よ) 

Uang dengan cepat menurun lagi. Saat pekerjaan ini selesai, akan ada pembayaran! Untuk 
saat ini, daripada menabung, mari kita minta kapten untuk menukar yen Jepang yang biasa 
saya gunakan dengan jumlah dalam dolar dan melakukan setoran ke luar negeri... Setelah 
saya selesai melengkapi investasi di muka, giliran lubang tabungan. (先行 投資 分 を 補 完 

し 終 え た ら) 

"Kalau begitu, saya akan mengurus ojou-sama" Mengawal Adelaide-chan ke gerbong. Di 
gerbong ada Adelaide-chan, Mitsuha, dan dua pengawal. Itu menuju ke markas, General 
Store Mitsuha. 

Karena toko itu dekat dengan distrik bangsawan, mereka segera berdatangan. Gerobak ada 
di depan toko, dan dua pengawal beristirahat di meja di lantai pertama. Ini adalah ukuran 
tubuh Adelaide-chan sehingga mereka tidak bisa membantah melarang anak laki-laki. Yah, 
itu tidak masalah karena mereka tidak akan keluar dari gedung. Tidak peduli bagaimana 
mereka melihatnya, Mitsuha sepertinya tidak bisa menang melawan Adelaide-chan dengan 
tangan kosong. 

Saya membawakan minuman untuk para pengawal dan membawa Adelaide-chan ke lantai 
dua. Sebelum memasuki kamar, saya meminta Adelaide-chan memakai penutup mata. Dia 
pikir itu aneh, tapi aku mengabaikannya dengan mengatakan sesuatu yang masuk akal 
seperti jimat sihir. Dan kemudian, teleportasi pada saat memasuki ruangan. "Konchiwa " 
(Halo ) Ini adalah toko penjahit fujoshi. 



"Kitakitakita !" (Dia di sini, dia di sini, dia di sini !) Manajer, Ketegangan tinggi (Haitenshon). 
Hei manajer toko (Hai tenchou), tidak, tidak ada. Aku melepas mata tertutup Adelaide-
chan. "Seorang gadis super cantik ada di sini!" Tidak, itu cukup.... Adelaide-chan berpikir 
bahwa ini adalah bagian dalam sebuah ruangan di toko, jadi wajah terkejut itu melawan 
makhluk menjengkelkan ini, mungkin. (Catatan tn: Sama sekali bukan sakelar dari lampu 
alami ke buatan atau bagaimana bagian dalamnya lebih besar dari luar) 

"Tolong ukur dengan cepat. Jika Anda bekerja dengan kasar pada seorang ojou-sama yang 
mulia, kepala akan terbang. Tidak, itu bukan ekspresi metaforis, secara fisik, sungguh " 
Bahkan manajer fujoshi takut akan hal itu, dia mengukur dengan serius. Kemudian, dia 
berbicara sedikit dengan Mitsuha yang menerjemahkan. Adelaide-chan dalam kondisi "???", 
tetapi manajer toko dalam kondisi sempurna. Dia benar-benar puas di akhir perkenalan 
mereka. 

Dalam perjalanan pulang, Mitsuha memberikan sebuah memory stick kepada manajernya. 
Foto dimulai dengan pakaian yang dimiliki Adelaide-chan dan Amalia-san, hingga gaun 
yang dipamerkan di toko pakaian bangsawan di kota, hingga gaun teman Adelaide-chan 
yang menyelesaikan debutannya sebelum pakaiannya. Saya tidak merasa sedih karena 
mereka mengatakan bahwa itu gaun yang bagus jadi mereka pasti ingin menunjukkannya 
kepada saya. Karena mereka dengan senang hati menunjukkan kepada saya, saya dengan 
santai mengambil gambar. Di tengah adalah beberapa teman yang pergi keluar dari jalan 
mereka untuk memakainya untuk menunjukkan kepada saya, manajer yang membuka 
gambar kemudian menjadi gila. (中 に は わ ざ わ ざ 着 て 見 せ て く れ た 友人 も お り) 

Dengan cara yang sama saat kami datang, kami kembali ke lorong di lantai dua. Di lantai 1, 
Adelaide-chan mengganggu saya untuk membimbingnya berkeliling toko, sangat menggigit 
gigitannya. Saya tidak punya pilihan selain memberikan beberapa aksesoris. Saya 
menagihnya sebagai biaya. Saat mengeluarkan kue pendek dari lemari es untuk menghibur 
mereka, dia menggigit lagi. Ah, meskipun kuenya enak, kamu khawatir dengan kulkasnya, 
benarkah? Ini kotak ajaib, jadi jangan beri tahu siapa pun. Ah, para penjaga memelototi, 
begitu? Untuk saat ini, saya berencana untuk menyuap mereka dengan membagikan kue, 
sejauh mana efeknya tidak diketahui. (シ ョ ー ト ケ ー キ を お 裾 分 け し て 買 収 を 計 

っ た が) 

Setiap hari Mitsuha tinggal di rumah viscount Liner pada siang hari. Bukan di ruang tamu. 
Di dapur. Tidak, dia memang memberikan berbagai macam buku resep dan lain-lain, tapi 
yang jelas hanya Mitsuha yang bisa membacanya. Jadi, semua orang di dapur mencatat apa 
yang dibaca Mitsuha. Mitsuha juga seorang juru masak yang baik, dia dapat mengatur 
sebagian besar hidangan jika dia memiliki buku masak, dia juga tahu dasar dan trik 
masakan modern. Jelas bahwa dia akan diminta untuk memberikan bimbingan tanpa 
gangguan. 

Di luar masakan Earth, Marcel-san memilih beberapa hal yang digunakan untuk pesta yang 
mudah diproduksi secara massal, lezat, dan berdampak; dan terus berlatih. Meskipun 
mereka membuat jumlah kecil pada saat berlatih, dunia memasak sebenarnya bukanlah 



dunia di mana jika Anda perlu membuat 100 kali sesuatu, Anda cukup mengalikan 
jumlahnya dengan 100. Durasi api, cara mencampur, keterikatan bahan, dll., setiap kondisi 
berubah. Tapi para juru masak bisa mengatasinya. Untuk melakukan itu, mereka harus 
"mengingat dengan tubuh" daripada menghafal resepnya. ...... Ini merepotkan. 

Dimulai dengan Marcel, semua orang di dapur memanggilku "shishou (master)" sebelum 
aku menyadarinya. ......... Itu keren, bukan? 



Chapter 17 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 17 Foto hari ini adalah Miyu 
Emiya dari 

Catatan penerjemah: Saya akan berhenti menerjemahkan untuk sementara waktu. Siapa 
pun yang ingin melanjutkan dari bagian yang saya tinggalkan, silakan melakukannya. 

Ini hari pesta pembukaan. Dini? Tidak, tidak, saya pikir masih ada lebih dari 30 hari, tetapi 
semuanya berlalu dalam sekejap. Selain hanya memesan, ada juga yang masak, latihan, 
menyiapkan pesta, latihan kok, dalam sekejap. Saya tidak membuka toko sama sekali. Tidak 
ada pelanggan selain keluarga Liner yang datang jadi tidak apa-apa. ...... Murung. Saya akan 
menyebarkan nama toko dengan pekerjaan ini, mhm. 

Oh, saya mendapat lisensi saya. Lisensi manual. Tidak, ini mungkin perlu untuk mobil yang 
saya bawa ke sini, saya pikir karena tidak ada jalan yang layak, saya harus mendapatkan 
mobil manual. (Catatan tl: Mobil dengan transmisi manual) Tidak, itu cerita untuk lain 
waktu, yang saya beli adalah Kei otomatis (オ ー ト マ の 軽). Salah satu tempat banyak 

barang bawaan untuk dimuat di belakang. Ini hanya akan digunakan untuk berbelanja di 
toko-toko terdekat dan tidak akan digunakan untuk mengemudi jarak jauh sehingga 
menjadi mobil ringan sudah cukup. ... Mobil besar, kakiku tidak mencapai pedal dengan 
benar! Bahkan jika joknya banyak penyesuaian. Saat mengambil pose yang mustahil untuk 
dijangkau, bagian depan tidak dapat lagi dilihat dengan baik. Itu sebabnya saya yakin saya 
akan crash jika saya mengendarainya, mhm. 

Tempat tersebut didirikan oleh Kunz-san, insinyur pertukangan yang diminta untuk 
merenovasi toko. Dia mengerti inti dari hal-hal yang saya minta, dan lengannya dapat 
diandalkan. Ah, pekerjaan renovasi toko cukup memuaskan. Itu murah, tetapi ketika saya 
membagikan pembayaran tambahan, dia sangat senang. Tidak, ini bukan masalah uang, 
karena tugas yang sulit diselesaikan dengan hasil yang memuaskan dan diakui oleh klien 
yang meninggalkan pekerjaan tersebut. Sebagai tip, saya memberinya majalah interior atau 
lebih tepatnya buku tentang arsitektur yang saya beli di toko buku bekas. Bagusnya kondisi 
buku bekas yang rusak membuatnya terkesan seperti buku legendaris kan. Itu murah. ...... 
Lalu, aku dipanggil 'dewi'. Mhm, sembahlah sesuka hati. 

Jadi, saya sudah siap, saya tinggal menunggu tamu. 

Tamu dari debutan untuk putri tertua keluarga Viscount Liner. (Catatan tl: Ini adalah 
perubahan perspektif) Keluarga Liner adalah keluarga bangsawan yang sedang 
berkembang, dan ada bangsawan yang menganggap enteng dan mengolok-olok mereka, 
tapi aku, Earl of Burder, Alberto von Burder, tidak pernah berpikir demikian. Ketimbang 
rumah-rumah tua yang hanya mengutip prestasi nenek moyang kuno mereka, bisa 
dikatakan bahwa keluarga Viscount Liner yang dibesarkan langsung oleh sang ayah yang 
berprestasi besar memiliki "garis keturunan yang lebih baik" daripada rumah-rumah yang 
busuk dan basi. Selain itu, rintangan di mana orang biasa memperoleh gelar ksatria dan 



menjadi bangsawan sekarang jauh lebih tinggi daripada di masa lalu. Selanjutnya, bukan 
gelar baron tapi viscount. Betapa hebatnya generasi pertama... 

Dan, kudengar ketua saat ini memiliki karakter dan reputasi yang baik. Putrinya juga 
cantik... Saat ini tampaknya lebih baik memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Maaf 
untuk memikirkannya, tetapi jika kebetulan situasi yang tidak terduga menimpa adik laki-
laki, yang merupakan satu-satunya laki-laki, ada kemungkinan putri mereka membutuhkan 
suami. Jika itu terjadi, saya tidak akan keberatan melamar putra ketiga atau keempat kami. 
Sambil berpikir begitu, earl dibimbing oleh para budak dan menuju ke tempat debutan. 

Oh, hidangan di atas meja sepertinya sedikit.... Tentu saja, wajar jika makanan di piring 
berkurang dan kemudian hidangan berikutnya dibawa masuk, tetapi meskipun demikian 
jumlah itemnya sedikit. Apakah ada sesuatu yang direncanakan? Earl yang memasuki 
venue membuat tampilan yang sedikit meragukan sambil dengan ringan membasahi 
tenggorokannya dengan anggur yang diterima dari nampan pelayan, tetapi alih-alih 
memikirkannya secara mendalam, dia menyapa bangsawan yang akrab dan menghabiskan 
waktu dengan beberapa obrolan yang menyenangkan. 

Dan setelah beberapa saat, salam dari penyelenggara akhirnya dimulai. Pertama, ucapan 
terima kasih atas kunjungan viscount Liner dari panggung kecil yang disiapkan di depan 
venue bersama dengan perkenalan putri tertua Adelaide. Namun, putrinya sendiri tidak 
muncul karena suatu alasan. Apa artinya ini? Viscount menghilang dari panggung saat 
gilirannya selesai. Earl dan tamunya ragu. 

Kemudian. Di depan venue, area tempat Liner berdiri tiba-tiba dikelilingi asap putih. Sang 
earl berpikir, api! untuk sesaat, tapi aliran asap putih itu aneh. Sepertinya itu bertiup dari 
samping ... Dia segera mengerti ini disengaja dari penampilan tenang para karyawan, 
tempat tersebut hanya membuat keributan tanpa menimbulkan kebingungan. Selain dari 
mereka yang memiliki anak seusia seperti Earl Burder, mayoritas bangsawan hadir karena 
kewajiban. Kebosanan yang tak terkendali dari beberapa hal yang menyenangkan, hanya 
ketika mereka mengira akan menjadi pesta yang membosankan seperti biasanya lagi pula, 
sepertinya akan ada sesuatu yang menarik sehingga semua orang menjadi sedikit tertarik. 

Asap putih dengan cepat memudar dan berputar pada posisi rendah. Anehnya, meskipun 
Anda mengendus sedikit asap yang sedikit mengalir itu tidak terlalu berasap. Namun, saya 
merasa suhu sedikit turun. Dan kemudian sebuah suara datang entah dari mana. 

"Hadirin sekalian, hari ini adalah pembukaan harta karun rumah Liner, Peri Bunga 
Adelaide. Silakan lihat sosoknya yang menggemaskan! " Suara gadis kecil yang tak terlihat 
tapi dapat didengar, meskipun dalam keadaan normal berbicara tanpa berteriak, itu sangat 
beresonansi di tempat tersebut. 

"Nona Adelaide, debut!" Bersamaan dengan suara itu, pemandangan tiba-tiba muncul di 
dinding putih di depan. Tempatnya terkejut. Pemandangannya adalah taman bunga yang 
indah, tempat para peri menari. Ditambah dengan asap putih yang cukup memudar namun 



masih berserakan, pemandangannya sangat fantastis. Dan dari naungan tirai, seorang gadis 
lajang. 

"" "Ohhh ~~!" "" 

Suara-suara kejutan muncul dari berbagai tempat di aula. Seorang peri bunga mengenakan 
gaun putih bersih yang terbuat dari kain tipis. Dari wujudnya yang menari ringan, tidak 
hanya anak laki-laki tetapi juga orang dewasa kehilangan mata mereka dan mengeluarkan 
suara kekaguman. Kecantikan gadis itu, kecantikan adalah hal yang biasa, tapi gaun yang 
dikenakan orang itu luar biasa! Bahan sutra terbaik, kecemerlangan dan kehalusan yang 
belum pernah dilihat sebelumnya, desain baru. Berkilau itu, apakah itu perhiasan? 

Ketika gadis itu berhenti di tengah panggung, dia tersenyum ke arah aula. 

"Orang yang menangkapku, siapa itu?" 

Dogyu ~ n! 

Pipi anak laki-laki yang menatap Adelaide berkibar meninggalkan tirai berwarna merah. 
Tidak, bahkan orang dewasa pun terlihat sedikit.... 

Hore, bagian pertama sukses besar! Di sisi panggung, Mitsuha yang berada di balik tirai dan 
memegang mikrofon tersenyum. Pembicara ditempatkan di kedua ujung panggung. Banyak 
es kering di atas air panas. Jenis proyektor yang dapat diproyeksikan dari samping 
daripada dari depan, dan laptop yang terhubung dengannya. Catu daya untuk proyektor 
berasal dari baterai yang dibeli di pusat rumah. 

Sulit untuk mengajarkan akting dan ada masalah mikrofon sehingga Mitsuha akan mengisi 
semua baris. Gambar yang diproyeksikan oleh proyektor adalah sesuatu yang dia temukan 
di internet yang ditempel dengan gambar peri. Sekarang di balik tirai, Adelaide berpakaian 
dengan cepat. Korps pelayan yang berulang kali berlatih berkali-kali, kini saatnya 
menunjukkan hasil latihan meludah darah itu. Sudah hampir waktunya. 

Saat kebisingan kerumunan mereda, gambar di depan beralih ke sesuatu seperti rumah 
bangsawan di suatu tempat, dan suara gadis itu mengalir lagi. 

"Bertujuan untuk tidak adanya tuan, sekawanan pencuri menyerang wilayah! Mayoritas 
tentara tidak hadir bersama tuan dan hanya istri tuan feodal dan pasukannya yang tersisa. 

Oh, sekarang itu pengaturannya! Earl Burder sangat senang. Sepertinya sebagian besar 
tamu lain mulai mengerti. Tapi tipu muslihat apakah gambar itu? 

Gadis itu melangkah ke atas panggung lagi. Pakaiannya telah berubah. Berwarna biru, baju 
besi putri? Tangan kirinya dengan santai menggenggam pedang di dalam sarungnya. Itu 
dihiasi dengan sesuatu yang mencolok, seperti pedang harta karun ....... Setelah itu, kepala 
pelayan seperti orang tua melanjutkan. Dan dua bergerak ke tengah panggung. Sulih suara 
solo Mitsuha dimulai. 



"Nyonya, para bandit sekarang berada di dekat wilayah..." "Aku akan pergi. Bersiaplah 
untuk semua prajurit yang tersisa " " Kamu tidak bisa! Beberapa tentara harus 
dipertahankan. Dan jika sesuatu terjadi pada Nyonya! " Jika tidak digunakan sekarang, lalu 
kapan. Dan, ketika suaminya tidak ada, itu adalah misiku untuk melindungi wilayah! " 

Hasil gambar untuk 今 使 わ ず に 、 い つ 使 う の だ 

Dengan semangat tinggi, Mitsuha mengucapkan kalimat yang dia dengar di suatu tempat. 
Adelaide dan kepala pelayan tua memberi isyarat. 

"Saya mengerti, saya tidak akan menghentikan Anda. Mari kita menahan mereka dan 
menghentikan mereka di sungai untuk mengulur waktu agar suamimu kembali. Tentu saja, 
saya akan bergabung dengan Anda " " Mhm, maaf. Ngomong-ngomong, bolehkah saya 
menanyakan satu pertanyaan? " "Ha, apa yang ingin kamu tanyakan?" "Mengulur waktu itu 
bagus, tapi bisakah kita tidak memusnahkan mereka?" 

Garis yang ingin saya katakan suatu hari nanti, No. 3! Mitsuha dipenuhi dengan emosi. Ahh, 
kalau saja aku bisa memberitahu onii-chan tentang ini... 

Tempatnya sangat bersemangat! Adelaide menggenggam gagang pedang yang ada di 
sarungnya dengan kedua tangan dalam pegangan terbalik, 'Don' menusuknya ke lantai dan 
berbalik ke depan. Semua orang terpesona oleh ekspresi bermartabat itu. 

"Aku bertanya padamu, apakah kamu suamiku" 

Hasil gambar untuk saya tanyakan apakah Anda tuan saya 

Ooooooooooo! 

Dalam sorak-sorai, keduanya kembali pindah ke sisi panggung. 

Mhmmhm, gaya yang luar biasa! Pedang dewa yang kubeli di Akihabara seharga 18.000 
yen, lumayan bagus. Karena Adelaide yang disukai menginginkannya, itu direncanakan 
untuk menjadi pedang cintanya. Meski tidak dipotong, tapi terbuat dari logam sehingga 
cukup berat dan mungkin bisa digunakan untuk berolahraga. Nah, sekarang saatnya baju 
ganti terakhir selesai. Akhir itu normal. Karena itu perlu mengobrol dengan semua orang 
seperti ini. 

Adelaide muncul. Dengan gaun cantik berwarna pink muda yang sesuai dengan usianya. 
Produk dengan semua kekuatan manajer. Bahan, desain, jahitan, dan jiwanya dituangkan 
ke dalam segalanya. Dia menuangkan terlalu banyak. Semua dari 3 hari ini, seolah-olah itu 
adalah kesempatan yang tidak akan pernah dia dapatkan lagi seumur hidupnya, itu adalah 
produk yang benar-benar dibuat oleh manajer untuk membuatnya hidup. 

"Peri lulus hari ini. Mulai sekarang, saya akan melakukan yang terbaik di masyarakat. 
Semuanya, tolong bergaul. " Seperti yang saya katakan, Adelaide yang turun dari depan 



bukan dari sisi panggung dan menuju ke kursi penonton disambut dengan tepuk tangan 
meriah kali ini. Dan, segera dikelilingi oleh anak bangsawan membuat keributan besar. 

......Jadi. Ibu yang sempurna! ! (catatan tl: Dari drama TV Surgeon Horimori Shiugoro, 
katanya Ibu yang sempurna setelah menyelesaikan perawatan) Adelaide, bagus sekali. 
Sekarang apakah kita dapat mendukung percakapan masing-masing individu dengan 
memasak. Mitsuha mengepalkan mikrofon. 

"Baiklah, semuanya, nikmati obrolan ini di waktu senggangmu. Setiap meja memiliki 
hidangan regulernya sendiri, tetapi ada sejumlah hidangan asing yang tidak biasa di 
belakang tempat tersebut. Jika Anda tertarik, silahkan mencobanya. Kami juga memiliki 
berbagai minuman keras asing. Karena alkohol kental ditampilkan, secara opsional, 
tuangkan air dan es dan cobalah " 

Oh, itu sebabnya hanya ada sedikit hidangan di atas meja? Karena beberapa mungkin pilih-
pilih dengan makanan asing, alih-alih berada di setiap meja, mereka membuatnya sehingga 
siapa pun dapat dengan bebas memilih hanya apa yang mereka suka. Ini sudah dipikirkan 
dengan matang... Karena masakan biasa bisa dimakan kapan saja, sebelum ngobrol Earl 
Berman pergi makan masakan asing. 

W, wwwwhat ini? Ikan, bukan ikan kering tapi ikan biasa! Yang ini di sini, mentahnya nasi? 
Tidak mungkin! Melihat para bangsawan lain dengan takut memperhatikan piring-piring 
dari jauh, Earl Berman bingung. Melihat hal-hal yang seharusnya tidak pernah ada. Wajar 
jika tidak ada yang mengulurkan tangan. Apakah ini baik-baik saja? Tidak busuk, bukan? 
Namun, sesegar mungkin tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada tanda-tanda 
rusak sama sekali. Namun, tidak ada yang akan menghubungi jika ini terus berlanjut. Earl 
Burder berpikir. Tunjukkan keberanian Anda dan jual sedikit bantuan ke Viscount Liner 
House. Ayo pergi, Hero Burder! Dari nasi dengan ikan mentah, ikan bakar, dan piring 
individu ikan rebus, earl menempatkan seri ikan ke dalam mulutnya. Ohh, Suara 
kekaguman dibesarkan untuk sang pahlawan. 

"...... Lezat" 

Earl mengambil hidangan tambahan dan makan satu demi satu. Melihat itu, para 
bangsawan lain perlahan-lahan mengulurkan tangan mereka. 

"... Lezat" "Lezat..." 

Setelah itu cepat. Ikan dan hidangan lainnya menghilang seolah-olah terbang menjauh. Dan 
piring-piring itu diisi ulang satu demi satu. Melihat itu, anak-anak dan ibu-ibu yang 
mengelilingi Adelaide pun mulai berbondong-bondong menuju tempat makan. Mhmmhm, 
bagus bagus! Ketika semuanya berjalan dengan baik, saya merasa ada jebakan di suatu 
tempat... 

Ga shi ~ tsu! 



Mitsuha menjadi kaku karena seseorang tiba-tiba meraih bahunya dari belakang. 

"Apa aku bertanya-tanya..." 

Keringat menetes. 

"Sebuah tsuchaplace, apa yang saya ingin tahu" 

Ketika Mitsuha dengan ketakutan melihat ke belakang, Bos pendahulu Nyonya Iris ada di 
sana dalam bentuk iblis. Oh ya, saya benar-benar lupa. Itu benar, jika saya mengadakan 
pesta di sini, ada yang perlu dipertimbangkan. Mereka datang untuk musim sosial. Mitsuha 
ditarik langsung ke tempat Earl Boses berada. 

"Jadi, Mitsuha-chan, ada apa ini? Anda menolak untuk tinggal di rumah, mengapa Anda 
berada di tempat seperti itu? " Mata, Matanya menakutkan.... 

"Aku pergi ke toko berkali-kali, tapi selalu tutup dan kamu tidak ada. Menurut Anda, 
seberapa besar kekhawatiran saya? Dan, dan kamu main-main di tempat ini... " Umm, jika 
kamu terus menelepon ke sini," tempat ini "maka posisi Liner Viscount akan.... Yah, kurasa 
mereka tidak akan mengeluh kepada keluarga earl. 

"Um, umm, ini tidak seperti aku bekerja atau tinggal di sini, oke. Saya di sini hanya untuk 
membantu pesta hari ini dan bekerja sebagai bagian dari pekerjaan di toko! Seperti 
mengantarkan barang yang mereka beli dan pekerjaan rumah... " Matanya yang melotot 
masih menakutkan, tapi Iris-sama sudah agak tenang. Earl-sama memiliki senyum masam 
di belakangnya. 

"Hah, bagaimana dengan Alexis-sama?" Hanya ada Theodor-sama selain pasangan itu, 
apakah masih terlalu dini bagi Beatrice-chan untuk debutan? "Oh, adikku akan pergi ke 
tempat nona Adelaide. Sungguh, saudaraku selalu seperti itu " Hmph, Theodore 
menanggapi dengan sikap meremehkan. 

"Oh, seperti yang diharapkan dari putra sulung, dia tegas di tempat seperti itu" Mendengar 
kata-kata Mitsuha, Theodore berkata 'eh?' seperti wajah terkejut. "Karena hari ini adalah 
pembukaan Adelaide, bukan? Seorang pria yang mengabaikan protagonis dan hanya 
berbicara dengan gadis lain adalah yang terburuk, bukan? Suka atau tidak suka, sopan 
untuk menunjukkan wajah mereka dan berbicara sebentar, bukan? " "... Sebentar, aku 
pergi!" Theodore pergi dengan tergesa-gesa. Earl juga tersenyum masam lagi. 

"A nyway！ Tunjukkan wajahmu secepat mungkin!" "Dimengerti..." 

Ga shi ~ tsu! 

Lagi! Sekarang apa? Ketika saya melihat ke belakang, ada seorang kawan yang telah melalui 
pelatihan neraka bersama kami, koki wanita ke-2. 



"T, mengerikan! Makanannya, makanannya !! " Eh, kecanggungan? Mengerikan! (え 、 不 

手 際？ 大 変 だ ぁ！) "Kami tidak punya cukup makanan!" Ehhh ~ 

"Tapi Anda sudah cukup siap, bukan? Cukup pasti, Anda dan Marcel-san telah memberikan 
persetujuan Anda, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? " Saat menanyainya, chef wanita 
ke-2 berkata dengan wajah hampir menangis. 

"Jika itu normal, itu pasti benar. Tapi semua orang tidak pulang karena suatu alasan! Selain 
itu, konversi sejauh ini belum berpindah dari meja dengan piring, dan makanan 
menghilang dengan cepat "(話 も そ こ そ こ で 料理 の 周 り か ら 動 こ う と さ れ な く 

て) (catatan tl: balas dendam akal sehat -chan!) 

Rupanya, bangsawan besar yang keluar karena kewajiban biasanya akan mundur lebih 
awal. Para bangsawan yang tersisa untuk ditukar akan bosan makan makanan dan hanya 
makan sedikit, setelah itu tampaknya mereka akan berusaha untuk mengobrol dengan 
segelas di satu tangan. Sebuah adegan untuk mengumpulkan informasi penting dan 
memperkuat koneksi, nampaknya bagi para bangsawan ini adalah bagian dari pekerjaan 
mereka. Artinya, tidak ada yang akan pergi hari ini, dan mereka makan segalanya. Ah, itu 
tidak akan cukup. 



Chapter 18 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 18 Selamat Hari Thanksgiving! 
Gambarnya kali ini adalah Misato, walaupun Mitsuha volume 2 akan keluar di akhir bulan, 
saya tidak bisa menemukan cover versi besar jadi Miles volume 6 sebagai gantinya. 

Apakah saya berlebihan? Drama komedi dari awal diterima dengan sangat baik, tidak ada 
tamu yang keluar setelah mengobrol. Sebaliknya, mereka terus berharap 『mungkin ada 

sesuatu yang lebih』. Juga, masakan yang tampak belum pernah sebelumnya itu lezat. 

Anggur langka memainkan peran besar. Ah ～～. Sesuatu harus dilakukan... 

「Earl-sama, Iris-sama, permisi untuk saat ini! 」 Meninggalkan pasangan Bos dan menuju 

dapur, saya melihat sosok koki tampak seperti mereka akan mati. Untungnya, kami masih 
punya waktu. Ini masih 『pada tingkat ini tidak akan cukup』, jadi masih ada beberapa 

yang tersisa sekarang. 

「Apakah minyaknya mendidih? 」 Ada jawaban afirmatif tanpa kekuatan apa pun sebagai 

balasan dari suaraku. Apakah hal-hal menjadi seperti ini membuat sisi lemah Marcel-san 
keluar? Menarik diri bersama-sama! 「Oke, ini, cepat kupas kentangnya, potong seperti ini. 

Setelah itu, goreng dengan minyak. Anda tahu, ada hidangan yang kami buang bukan, kami 
sedang membuatnya. Ini sempurna untuk membuat banyak tanpa menghabiskan banyak 
waktu. Anda ingat bagaimana melakukan ini dengan benar, Marcel-san! 」 「 Ah, ahh... 」 

「 Untuk apa kau bertahan! Bukankah kamu bersumpah tidak akan mempermalukan 

bosmu atau putrinya !! 」 Marcel-san perlahan memulihkan kekuatan di matanya. 「Saya 

tidak bisa tiba-tiba menyiapkan bahan. Kami harus segera membuat sesuatu dengan apa 
yang kami miliki sekarang. Taruh semuanya di atas meja dan pikirkan! Aku akan memberi 
kita waktu. Bawakan piring besar! 」 Seperti yang dikatakan Mitsuha, dia mengambil kotak 

kardus besar yang tersisa di sudut dapur. Panjangnya 1 meter di kedua sisi. 

「Saya menyiapkan ini untuk pesta setelah dengan semua pelayan, namun, keluarkan ini 

dan belilah waktu! 」 Banyak tas keluar dari kotak. Kepala cumi-cumi, ikan cumi-cumi, 

kacang tanah, almond panggang, biji kesemek, nasi pedas, potongan saus, coklat, kerupuk 
nasi, keripik kentang... Mereka membukanya satu demi satu dan menyajikannya di atas 
piring besar. 

「Ubah jadwal! Keluar dari semua makanan penutup! Segera! 」 Tamu dengan anak-anak 

biasanya akan tinggal sampai mendekati akhir. Jadi, makanan pencuci mulut untuk anak-
anak belum juga dibawa keluar. Karena anak-anak akan berbondong-bondong mendatangi 
mereka jika kita menyajikannya di awal dan akan membuat kerumunan di sekitar Adelaide 
lebih kecil, dan mereka hanya akan makan makanan penutup dan bukan hidangan lainnya. 
Tapi tetap, layani mereka! Sebagian besar makanan penutup dibawa oleh Mitsuha. Untuk 
merebut hati dan perut anak-anak demi keluarga Liner, dia tidak menyisakan apa pun. 



Ambil ini, senjata terakhirku !! Mitsuha kembali ke tempat tersebut dan mengambil 
mikrofon lagi. 

『Semuanya, permisi karena mengganggu percakapan Anda. Hidangan kedua dari 

makanan asing, makanan yang disertai dengan anggur dan makanan penutup akan 
disajikan sekarang 』 Para tamu mendengarkan dengan harapan di hati mereka. 『Karung 

ini cocok sekali dengan alkohol. Silakan cari tahu apa kandungan alkoholnya dengan 
mencobanya sendiri. Juga, silakan nikmati makanan penutup bersama dengan jus. Kami 
yakin bahwa tidak hanya para wanita dan anak-anak, tetapi juga para pria akan 
menganggap mereka memuaskan 』 Para tamu satu demi satu berkumpul di sekitar 

makanan ringan dan makanan penutup. Baik. Saat meminum alkohol, tingkat konsumsinya 
akan menurun. Jika mereka mabuk, mereka tidak akan makan banyak lagi. Selain itu, Anda 
akan cepat kenyang saat menyantap hidangan penutup bersama jus dengan benar. 

Untuk makanan penutup; ada kue hall, shortcakes, buah-buahan, permen coklat, puding, 
mousses, dan krim puff dengan es krim dan apa pun di dalamnya. Ekspresi anak-anak dan 
wanita berubah saat mereka menggali. 

Sementara itu kentang gorengnya habis dan muncul, beberapa hidangan spesial berbaris 
terlambat. Hidangan yang direncanakan semula berlanjut, dan entah bagaimana, pesta itu 
mencapai akhir tanpa ada gangguan pada penyajian atau piring kosong yang muncul. 
Apakah pestanya sukses? Apa kamu serius menanyakan itu? 

Itu adalah malam yang benar-benar menakjubkan. Earl Burder mengingat pesta 
sebelumnya selama perjalanan pulang dengan kereta. Drama komedi di awal adalah drama 
pendek tapi luar biasa. Mekanisme apa yang ada dalam pembuatan gambar itu... Dan gadis 
cantik dan cantik serta banyak kostum indah yang memanfaatkan sepenuhnya pesona 
gadis itu. Baik dalam hal bahan dan kerajinan, berapa nilainya? Selain itu, keindahan 
masakan dan anggur asing tidak dapat dibandingkan dengan apa pun! Meski bisa 
mempersiapkan hal-hal seperti itu, berapa banyak uang dan pengaruh yang mereka 
butuhkan? Bahkan jika itu untuk debutan seorang putri, apakah rumah Liner Viscount 
memiliki kekuatan yang cukup sehingga mereka dapat menggunakannya dengan tenang 
untuk hal-hal seperti itu? Umu, kita harus memperdalam hubungan kita lebih jauh dengan 
keluarga Liner. Selain itu ...... Mungkin menyenangkan memiliki gadis yang menggemaskan 
itu sebagai seorang anak perempuan, mari beri anak-anakku sedikit dorongan... Kereta 
membawa Earl yang sedang merenung menuju rumahnya di ibukota. 

Kesan tamu lain umumnya mirip dengan Earl Burder. Namun, para bangsawan yang 
memiliki debutan putri mereka mendekat penuh dengan kekhawatiran dan masalah. 
Bisakah kita membandingkannya dengan ini? Akankah debutan putri saya dievaluasi 
dibandingkan dengan ini? Bantu kami. Seseorang melakukan sesuatu tentang ini ...... 

Maka, sejumlah bangsawan menundukkan kepala mereka ke arah Viscount Liner dan 
meminta bantuan, dan General Store Mitsuha mendapatkan peningkatan keuntungan yang 
menguntungkan. Namun, hanya pada tingkat penyediaan bahan, tidak ada penyuplai atau 



penyuplai peralatan. Lagipula itu merepotkan; tanggung jawab yang berat, jika gagal, 
menakutkan. Setiap sandiwara akan membutuhkan berbagai hal yang dimasukkan ke 
dalamnya untuk bintang mereka, tolong pikirkan sendiri. 

Rumah Liner Viscount sangat istimewa. Mereka adalah kontak dari pelanggan pertama, 
pasangan Viscount dan Marcel-san adalah orang-orang baik, saya akan mengkhawatirkan 
toko tanpa iklan berskala besar, dan saya dapat bersantai setelahnya. Eh, bagaimana 
dengan mengajar memasak di rumah bangsawan lainnya? Marcel-san mungkin akan 
mengajari mereka. 

Ah, setelah pesta? Un, ada beberapa masakan normal yang tersisa, semua juru masak kulit 
sayur goreng dan menemukan berbagai cara untuk membuat hidangan dari sisa makanan, 
saya bersenang-senang setelah pesta dengan semua pelayan. Tentu saja, Viscount dan 
Adelaide-chan juga berpartisipasi. Semua pelayan kecewa karena mereka melewatkan 
makan makanan asing dan tas yang saya beli tetapi mereka senang dengan kesuksesan 
besar debutan. Juga, orang-orang yang bekerja di belakang layar dan di dapur yang tidak 
bisa melihat drama komedi itu sangat kecewa. Kalian sudah melihatnya di latihan! Karena 
minuman kerasnya cukup banyak, saya minum dengan semua orang. Eh, tidak ada batasan 
usia di sini. Biasanya Anda akan mengikuti hukum setempat, benar. Adelaide-chan juga 
peminum. ... Saya tidak akan pernah minum dengan Adelaide-chan lagi. Diam (Urusai), 
jangan tanya! 

Jadi, saya mendapat 260 koin emas. Tidak, biasanya biayanya lebih dari 300 koin. Nah, 
bahkan untuk kimono jika agak mahal maka harganya beberapa juta, dan gaun juga begitu. 
Sepertinya ada beberapa pria yang menjahit perhiasan pada pakaian. Bergantung pada 
kualitas dan jumlah perhiasan, harganya akan meroket. Ditambah makanan, bahkan ketika 
berbicara tentang masakan rumah tangga biasa itu pasti kelas tertinggi yang sangat mahal, 
ada kebutuhan untuk menyiapkan beberapa hidangan langka untuk para bangsawan yang 
bosan dengan itu, juga pada tingkat yang membawa keraguan pada kewarasan seseorang. . 
Nah, mau bagaimana lagi jika Anda mempertimbangkan transportasi dan penyimpanan. 
Atau begitulah saya, yang tidak ada hubungannya dengan transportasi dan penyimpanan, 
mencoba mengkritik dengan merendahkan. 

Jadi, 260 koin emas. Ini dia setara dengan 26 juta yen. Saat ditukar dengan uang Bumi, 
harganya sekitar 6,5 juta yen. Yup, biarpun saya mengurangi biaya peralatan dan bahan, itu 
cukup menguntungkan. Makanan yang tidak sepenuhnya dibeli, selain hidangan ikan, 
hampir semua menggunakan bahan-bahan milik Viscount. Ah, ikan yang dikirim untuk 
latihan dibawa secara terpisah. Keluarga Viscount biasanya memakannya dengan baik. 
Namun, pembayaran kepada kapten-san cukup besar jadi saya akan meninggalkan lubang 
simpanan untuk lain waktu. 

Foto-fotonya sempurna. 2 orang pelayan yang dilatih dengan tekun, telah memotret dan 
merekam film masing-masing pada hari itu. Karena merepotkan, mari kita serahkan 
semuanya langsung ke manajer. Mungkin, bahkan tanpa mengatakan apapun dia akan 
mengedit dan menyalinnya sendiri. Mari kita mencetak beberapa foto film dan 



membingkainya. Tentu saja, jadi saya bisa menjualnya ke Viscount dengan harga tinggi. 
Pengelola? Saya akan membuatnya sendiri tentunya. Ukuran hidup akan menjadi sulit. Ah, 
saya akan meminta satu untuk Viscount di sepanjang jalan, gratis. 

(catatan tl: Saya tidak yakin apa yang dia bicarakan di sini, saya tidak dapat 
membayangkan dia menginginkan postur seukuran manusia untuk alasan apa pun selain 
menjualnya) 

Sehari setelah pesta, kelelahan saya terlihat seperti yang diharapkan, saya menghabiskan 
sepanjang hari di toko dengan malas. Area pribadi toko memiliki lingkungan yang 
dipersiapkan dengan baik, saya dapat menghabiskan waktu dengan nyaman tanpa pernah 
pulang. Saya juga mandi. Tidak, akan lebih nyaman untuk mandi di rumah. Toilet, adalah... 
Jika yang kecil saya bisa melakukannya di sini. Saya membawa toilet gaya barat dan 
memasangnya. Air juga mengalir karena pompa motor menarik air dari sumur air ke tangki 
air. Tapi, yang terbesar adalah... Untuk satu, itu mungkin untuk digunakan dalam kasus 
pengunjung meskipun, itu adalah penipuan... Untuk saat ini, setiap kali saya teleport dan 
menggunakan yang ada di rumah saya. 

Lalu, yah, beberapa hari setelah itu. Keesokan harinya setelah lama absen, sangat lama 
absen saya membuka toko dan melanjutkan bisnis normal. Sudah lama sekali, wanita tua di 
sebelah datang untuk melihat situasinya. Kebaikannya menyengat saya. Saya memberinya 
handuk hadiah. Dan waktu penutupan adalah pukul 15:00 lebih sedikit. 

Chirin 

Seorang pelanggan setelah waktu yang lama! Tidak, bukannya tidak ada yang datang 
setelah itu. Beberapa telah datang dan ada cukup banyak penjualan juga. Seperti sampo, 
sampo, dan sampo. Tidak, barang lain menjual, tentu saja. Bilang saja pelanggan wanita 
sering membeli sampo. Jumlah pelanggan terus meningkat. Saya telah mendapatkan 
penjualan yang cukup untuk tidak bermasalah dengan mata pencaharian saya. Rasio 
keuntungannya tinggi. Juga, sebagian besar karena toko itu milik sendiri, tidak perlu 
membayar sewa adalah bagian besar. 

Jadi, ya, pelanggan saya saat ini. Dia dengan cepat berjalan langsung ke arahku dan tiba-tiba 
berkelahi. 「Keluarkan ikannya」 Haa? 

「Aku memberitahumu untuk segera mengeluarkan ikan! 」 「 Em ～, ini adalah toko 

umum. Jika anda sedang mencari ikan maka alangkah baiknya jika anda pergi ke pedagang 
ikan 」 Saya tidak tahu jika ada pedagang ikan di kota ini. Mungkin tidak. Saya dingin 

terhadap orang dengan sikap buruk. 

「Jangan main-main dengan saya! Saya sudah menyelidiki apakah tempat ini menjual ikan! 

Tidakkah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengeluarkannya dengan 
cepat! 」 「 Eh, apa yang terjadi? 」 「 Anda, apakah Anda pikir Anda dapat menyinggung 



Baron Turkic dan pergi tanpa cedera? 」 「 Eh, mister adalah seorang Baron? 」 「 Apa ...... 

」 Mulut pria itu tertutup oleh pertanyaan Mitsuha. 

「Seperti, hal seperti itu benar! Saya adalah koki dari Baron Turki! 」 Tidak, saya tahu dia 

bukan bangsawan. Hal seperti itu bisa kuketahui dengan melihat. 

「Jadi, bisnis apa yang dimiliki koki Baron? 」 Mitsuha menarik senyum layanan 

pelanggannya dan tanpa ekspresi menjawab kata-kata yang terlepas. 

「Sejak kembali dari pesta beberapa hari yang lalu, bos saya selalu mengatakan masakan 

itu tidak menggugah selera dan mulai mengatakan dia ingin makan masakan itu lagi. 
Sambil mendengarkan, saya mendengar masakan asing menggunakan ikan... Selama saya 
memiliki bahan yang bagus saya bisa membuat hidangan seperti itu juga, Jika saya punya 
ramuannya! 」 Ah ～ ...... 

「Em, itu tidak menjual ikan secara terpisah, kami menerima pesanan itu sebagai bagian 

dari kontrak pihak, itu hanya『 materi yang diperlukan karena itu mutlak diperlukan 

untuk pemenuhan kontrak 』. Dengan kata lain, kami bukanlah bisnis tempat kami menjual 

ikan 」 「 Apa! Apakah Anda mencoba menipu saya dengan mengatakan hal-hal yang tidak 

bisa dimengerti! Jika Anda tidak tutup mulut dan melakukan apa yang saya katakan ...... 」 

「Berisik」 Oh, Iris-sama muncul. Sial, aku benar-benar lupa. 

「Mitsuha, kenapa kamu tidak datang! 」 「 Ah, tidak tentang itu, saya sibuk dengan 

berbagai hal ... 」 「 Dan orang ini? Siapa dia? Apakah dia seorang pelanggan? 」 Koki 

Baron gemetar di pintu masuk wanita yang jelas-jelas mulia. 

「Ah, tidak, itu bukan pelanggan, sama sekali bukan. Saya menerima tawaran 『jika Anda 

tidak melakukan apa yang saya katakan Anda akan dirugikan』 dan sedang 

mempertimbangkan apa yang harus dilakukan... 」 「 Apa！ 」 Atas penjelasan terang-

terangan Mitsuha, wajah koki berubah warna. 

「Anda, apa yang Anda katakan ...」 「Bisnis apa yang Anda miliki dengan putri kami? 」 

Earl datang setelah Iris-sama. 「Ee ......」 Martabat bangsawan yang bisa dilihat siapa pun 

dalam sekejap. 

「Tidak, tidak ada! Saya hanya seorang pelanggan ... 」 「 Ah, dia tampaknya orang-orang 

Baron Turkic. Dia mengatakan kepada saya jika Anda tidak melakukan apa yang saya 
katakan Anda akan ... 」 Dia melarikan diri. Itu adalah pelarian yang luar biasa. 「Ayo 

protes kepada Baron nanti」 Iris-sama juga tersenyum dingin. Ah ～ ...... 

Setelah menjadi "Donna, Donna" oleh Iris-sama, saya dibawa dengan kereta ke rumah Bose. 
Maaf, saya ingin mengunci jadi bisakah saya kembali sebentar? 

(tl note: "Donna, Donna" adalah lagu tentang anak sapi yang digiring untuk disembelih) 



Chapter 19 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 19 Selamat Natal, ini dia chapter 
Mitsuha dan Hatsuyuki Santa dari 

「Apa, betapa kasarnya!」 

Beatrice-chan sangat marah! 

「Jika itu pesta yang sangat menarik, mengapa Anda tidak mengajak saya!」 

Tidak, Anda tidak bisa sebelum debutan Anda... 

「Masakan lezat! Permen! 」 

Maaf... 

「Akhirnya, bagaimana dengan debutan saya! Mitsuha, ambillah tanggung jawab dan 

buatlah itu sangat menakjubkan sehingga tidak akan kalah dari orang lain! 」 

Setelah itu, sebagai hasil negosiasi dengan Beatrice-chan, diputuskan bahwa akan ada 
Parade Listrik dan kembang api di debutan Beatrice. Saya akan mempertaruhkan segalanya 
padanya untuk melupakan ini dalam 2 tahun ke depan. 

Dan kemudian tibalah waktu interogasi setelah makan malam. 

Hidangan apa itu? Bagaimana dengan gambar itu? Dari mana asal barang aneh di toko 
Anda? 

Benar ~. 

Dan, alasan waktu. 

Ada dari teman-teman saya di rumah yang khawatir apakah saya hidup dalam kemiskinan 
di negara asing, mereka secara pribadi mengirimkannya sambil merahasiakannya dari 
atasan mereka. Saya memutuskan untuk menjual ekstra karena terlalu banyak dan saya 
tidak bisa menggunakan semuanya. Sepertinya teman-temanku mengirimkan kapal kecil 
berkecepatan tinggi satu demi satu... Barang-barang itu sepertinya diam-diam dibawa dari 
pantai pada malam hari, ya. 

... Ini menyakitkan. Saya ingin tahu apakah ada ketidakkonsistenan dari semua yang saya 
katakan sejauh ini. Yah, aku memang mengatakan 『Untuk melindungi mereka, aku 

bercampur dalam beberapa kebohongan. Sekalipun ada beberapa kontradiksi, tolong 
biarkan saja 』. (身 バ レ 防止 に 若干 の フ ェ イ ク を 入 れ て い ま す。) 



Y, Anda tidak akan menyodok terlalu dalam. Seperti yang diharapkan dari Earl-sama. Orang 
yang sangat perhatian. 

Ada apa dengan 『itu Mitsuha』. Ah, tidak apa-apa, maaf. 

Kemudian, kami mengobrol bodoh setelah membicarakan semua yang terjadi sampai 
sekarang. Tentara golem buatan? Apa itu? Oh, sesuatu yang saya katakan? Saya tidak tahu 
apa-apa tentang itu. Garam? Anda cukup gigih tentang ini, Earl-sama. Eh, wilayahmu 
menghadap lautan, begitukah. Saya akan mencarinya secara online lain kali. 

Eh, Alexis-sama, Mitsuha atas Adelaide-chan, apa kamu gila, kamu lebih muda dari, (batuk, 
batuk). Hei, kenapa kalian berdua dengan santai mendukungnya, Earl-sama dan Iris-sama. 
Ah, sekarang Theodore-sama dan Beatrice-sama memasuki pertobatan. 

Ini sudah larut malam jadi menginaplah? Ya, saya sudah mengharapkan itu. Lalu, saya akan 
minum banyak anggur, (padam seperti lampu). 

Keesokan harinya, saya pulang lebih awal setelah makan sarapan. Tidak, karena saya harus 
membuka toko. Saya yang serius ini tidak akan melewatkan tanpa alasan. 

Cuaca memburuk, awan berangsur-angsur mengembang, dan akhirnya, terdengar suara 
"periuk, periuk" dan tetesan hujan. Hujan perlahan mulai turun. 

Huh, ini pertama kalinya hujan turun di dunia ini. Apakah curah hujan kecil ini oke? Yah, 
saya tidak tahu apakah hujan turun saat saya di Jepang. 

Pelanggan tidak akan datang seperti ini, sepertinya tidak ada payung... tunggu, tentu saja, 
saya hanya perlu menjual itu. Ya, saya akan memikirkannya. 

Chiri rin, Chiri rin 

Ohh! 

Seorang pelanggan mampir pada hari hujan! (ま さ か の 雨 の 中 の 来客！) 

「Maaf, mari kita berlindung dari hujan sebentar」 

Ah, begitukah. Tapi tidak apa-apa, lagipula aku tidak membenci orang yang sopan. Dia 
wanita cantik. 

4 orang semuanya, tunggu, apakah ini! 

「A, petualang!」 

""""Ha?"""" 

Ada 4 pria dan wanita yang datang untuk menghindari hujan. 



Seorang pria berambut hitam dengan tubuh padat yang tampaknya berusia paruh kedua 
20-an dipersenjatai dengan pedang besar. Seorang pria berambut pirang kurus berusia 
sekitar 20-an memegang tombak. Seorang wanita berambut merah berusia sekitar 20-an 
dengan pedang yang sedikit lebih pendek. Ini adalah orang-orang yang berteriak 
sebelumnya. Dan seorang gadis berambut perak berusia 15 ~ 16 tahun. Busur di belakang, 
belati di pinggul. Un, lebih besar dari Beatrice, di sekitar Adelaide, kurasa. Melihat sekilas 
payudaranya, aku merasa kita bisa bergaul karena suatu alasan. 

Un, para anggota ini, dan dengan peralatan itu, apa lagi selain petualang itu !!! 

「Tentu, kami tentara bayaran」 

Tentu ~. 

Keempatnya tidak memiliki banyak keinginan untuk berbelanja tetapi mereka melihat 
sekeliling untuk sementara waktu. Mungkin karena hal-hal yang mereka temukan di sekitar 
tidak terduga, mereka tampak bersenang-senang dan membuat keributan. Di antara 
mereka, laki-laki tertua dengan pisau, laki-laki lain dengan peralatan masak, perempuan 
berambut merah dengan barang-barang mewah dan gadis berambut perak dengan barang-
barang keperluan, masing-masing terjebak di sudut preferensi mereka. 

"Lucunya..." 

Wanita berambut merah mengambil hal-hal lucu satu demi satu dengan mata serakah. 
Tidak semahal itu, yah, kurasa sulit bagi tentara bayaran masa damai untuk dengan mudah 
membelinya. 

Mandi yang lewat tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. 

Mitsuha memanggil mereka setelah merebus air dan menyiapkan manisan dan teh. 

「Apakah Anda ingin teh saat Anda di sini?」 

「Eh, tidak, kami tidak punya uang ...」 

Balasan segera dari wanita berambut merah! 

「Tidak, itu di rumah. Tidak ada pelanggan yang akan datang dalam hujan ini dan selain 

itu, saya akan bosan jika saya tetap menjaga konter sendirian. Jika saya dapat meminta 
seseorang untuk diajak bicara... 」 

「Maka saya akan dengan senang hati」 

「Ah, hei ...」 

Pria yang lebih tua tersenyum kecut atas kesediaan wanita itu. 



Akhirnya, semua orang menerima tawaran Mitsuha dan duduk di kursi di sebelah meja 
dapur. 

Keempatnya adalah tentara bayaran yang berasal dari desa yang sama, pria berambut 
hitam berusia 27 tahun tampaknya dipanggil Sven, pria pirang berusia 22 tahun adalah 
Zepp, wanita berambut merah berusia 21 tahun adalah Grit dan gadis berambut perak 
berusia 16 tahun itu adalah Ilse. Ngomong-ngomong, gadis itu bukanlah pesulap. Sangat 
buruk. 

Rasanya tidak nyaman bahwa Ilse sebagai gadis berusia 16 tahun adalah seorang tentara 
bayaran, tapi itu hanya prasangka belaka. Jika orang tidak bisa makan di desa maka siapa 
pun akan menjadi tentara bayaran atau pencuri. Selain itu, Grit mungkin berusia 21 tahun 
sekarang tetapi tampaknya dia sudah menjadi tentara bayaran ketika dia berusia 16 tahun. 

Baru-baru ini hanya ada sedikit perang dan perselisihan pedesaan, sedikit permintaan akan 
tentara bayaran, dan tidak sedikit orang yang berganti pekerjaan menjadi pencuri. Dan 
diantara mereka, 4 orang ini nampaknya sangat serius dengan tugasnya, kumpul-kumpul, 
berburu dan lain sebagainya. Namun, tampaknya mereka memiliki sedikit penghasilan, 
daripada kemewahan itu adalah situasi di mana suatu hari mereka tidak dapat membayar 
untuk mengganti senjata mereka yang rusak. 

「Jadi mengapa saya tidak bisa membelinya bahkan jika saya mau, maaf sekalipun」 

Sambil terlihat menyesal, Grit menyesap permen. Manjuu Jepang rasanya manis dan gurih, 
dan itu mengisi perut. Ilse mengunyah dengan pipi berisi juga. Para lelaki juga tidak bisa 
mengatasi godaan dan menjangkau manjuu satu demi satu tanpa menahan diri. 

Hasil gambar untuk manju Jepang 

「Tidak perlu menahan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya benar-benar bosan ... 

Bolehkah saya meminta Anda untuk berbagi beberapa cerita? 」 

「Jika Anda baik-baik saja dengan cerita, maka berapa pun dari mereka!」 

Mitsuha mendengar berbagai cerita dari 4 orang tersebut. Pengumpulan dan perburuan, 
guild yang memperkenalkan pekerjaan, perjuangan perjalanan dan kesenangan tak 
terduga, tujuan masa depan ... 

(Itu dia!) 

Mitsuha mencium aroma uang. 

「Um, guild tentara bayaran yang disebutkan sebelumnya akan menerima permintaan 

siapa pun, kan?」 



「Oh, selama itu tidak ilegal atau kecuali itu bertentangan dengan aturan guild. Tentu saja, 

biaya perkenalan akan diambil 」 

Sven menjawab dengan manjuu di mulutnya. 

「Permintaan yang dinominasikan seperti yang Anda bicarakan sebelumnya, kan?」 

"Ah" 

「Lalu, bisakah kalian menerima permintaan nominasi dari saya?」 

「「 「「 Ehhh ~? 」」 」」 

Permintaan Mitsuha adalah: mereka menyuruhnya menemani mereka saat keempatnya 
keluar untuk berkumpul atau berburu, seperti untuk mengawal dan mendukung Mitsuha 
selama waktu itu. Hal-hal yang berguna bagi mereka yang berada dalam bidang pekerjaan 
mereka, saya ingin menemukan sesuatu yang kemungkinan besar akan membantu dan 
menyimpannya, untuk dipelajari sehingga saya harus melihatnya sendiri. 

Setelah mendengarkan penjelasan Mitsuha, mereka berempat berpikir. 

Meski masih anak-anak, Mitsuha adalah pedagang yang baik. Mereka menghargai bahwa 
orang seperti itu memikirkan orang-orang seperti diri mereka sendiri. Itu membuat 
mereka senang memikirkannya. Mereka akan pergi ke hutan tidak jauh dari ibu kota jadi 
tidak ada bahaya. Tidak ada salahnya mengawal Mitsuha. Ada sedikit pengaruh pada 
penghasilan biasa mereka. Paling-paling dia akan membawa koper Mitsuha, mungkin 
datang juga membawa Mitsuha yang lelah tergantung pada apa yang terjadi, tapi dia 
seorang gadis kecil, beratnya tidak terlalu berat. 

Dan yang terpenting, biaya permintaan pasti akan diterima. Berkumpul dan berburu 
bergantung pada keberuntungan sesekali, terkadang tidak berjalan dengan baik, tetapi 
biaya permintaan dipercayakan kepada guild sebelumnya, dan dapat diterima dengan 
andal. Ada beberapa elemen yang akan memutuskan kontrak. Jika itu terjadi, itu akan 
terjadi saat party dihancurkan setelah serangan pencuri. Dan jika ada pencuri yang akan 
menyerang pedagang miskin dengan kekuatan tempur, saya ingin melihat wajah yang 
langka. (そ し て 貧乏 で 戦 闘 力 が あ る 傭兵 を 襲 う よ う な 賊 が い た ら 顔 を 拝 ん 

で み た い も の で あ る。) 

Hampir tidak ada kerugian, pendapatan yang dapat diandalkan, dan permintaan yang 
dinominasikan adalah tanda ketergantungan suatu party, itu akan meningkatkan 
kepercayaan kami di guild. Lebih jauh lagi, jika kita membangun koneksi dengan toko ini 
maka kita mungkin mendapatkan permintaan nominasi lain, kue teh yang lebih enak... 

Tidak ada ruang untuk pilihan. Keempatnya mengangguk sambil saling memandang. 

「「 「「 Kami akan mengambilnya! 」」 」」 



Keberangkatan selanjutnya dijadwalkan dalam 2 hari dan hujan reda sehingga Mitsuha 
segera menutup toko dan menuju ke guild tentara bayaran bersama 4 orang tersebut. 

Sekarang kupikir-pikir kita belum membicarakan tentang biaya permintaan, yah tidak apa-
apa meskipun murah, jadi pemimpin Sven berpikir, setelah 2 hari 3 malam dia terkejut 
melihat bahwa Mitsuha telah membayar koin emas untuk itu permintaan. 

Keberuntungan mungkin menghampiri kita ...... 

Keesokan harinya, Mitsuha bersiap untuk trip 3 hari 2 malam setelah toko ditutup. Selain 
dari kebutuhan, dia berkonsultasi dengan 『Bagaimana jika ini terjadi?』 Dengan mereka 

dan mengemasi ranselnya. Dia berjuang untuk membuatnya sehingga dia bisa 
membawanya sendiri. 

Ringan tapi besar dan sulit untuk membawa barang, kecil tapi berat. Tidak peduli apapun, 
makanan dan air itu berat. Meskipun base camp tampak dekat dengan sungai, sepertinya 1 
liter air tidak akan cukup untuk sampai ke sana. 

Saya mungkin tidak bisa teleportasi dan kembali di tengah perjalanan. Karena ini adalah 
jenis misi pendamping, sepertinya mereka akan mengawasi saya di malam hari. Mereka 
tidak akan mengambil risiko bahaya yang tidak perlu. 

Maka hari keberangkatan pun tiba. Tidak seperti biasanya Mitsuha bangun pagi-pagi, 
sarapan besar, dan teleport ke rumah untuk mencuci tangannya sesudahnya. Un, selama 
perjalanan... 

Di perjalanan sepertinya kita akan makan 2 kali sehari, Dia disuruh makan enak sebelum 
kita berangkat pada hari pertama. Makan berikutnya tidak sampai makan malam. Nah, 
Mitsuha sudah berencana makan sesuatu yang pantas. 

Bagaimanapun, makanan menjadi bagasi dan membutuhkan banyak waktu untuk 
mempersiapkannya sehingga makan menjadi beban yang sangat besar dalam perjalanan. 
Jika perjalanan untuk mengumpulkan / berburu seperti ini maka kita bisa makan barang-
barang yang dibeli secara lokal jika tanaman yang dapat dimakan dan hewan kecil dapat 
ditemukan, tetapi jika bisa dijual maka jika memungkinkan saya ingin membawanya 
pulang untuk dijual. Bahkan jika saya harus menahan lapar, itu adalah penghasilan. Kami 
akan membawa makanan sesedikit mungkin. Juga, jika kita menemukan sesuatu yang tidak 
akan terjual banyak maka beruntung, minumlah makanan kering dengan air. 

Dia diberitahu bahwa mereka akan menyiapkan makanan Mitsuha tapi dia menolak. Tidak, 
di situlah saya ingin menguji sesuatu. Mereka terlihat cemas, tapi tidak apa-apa, jawaban 
yang bagus. 

Juga, pisau dan belati, ya. 



Ah, aku menyerah pada pedang pendek. Itu berat dan tidak bagus seperti yang saya kira. 
Jadi, belati. Belati adalah pedang pendek yang lebih pendek jika diartikan secara harfiah, 
tetapi itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari pedang pendek. 

Pertama-tama, yang disebut infanteri sebagai pedang pendek, dan apa yang dimiliki 
kavaleri adalah pedang panjang, panjang sebenarnya tidak relevan. Hal-hal seperti pedang 
pendek super panjang dan pedang panjang pendek secara alami ada. Kesimpulannya, 
pedang pendek adalah pedang normal yang dipegang oleh solder laki-laki dewasa, pedang 
itu tidak pernah pendek. 

Yang saya butuhkan adalah yang berukuran setengah dari pedang normal, dengan kata lain, 
itu belati. Seperti yang dimiliki Ilse-chan. Panjang keseluruhan 50 sentimeter dengan 
panjang bilah sekitar 35 sentimeter. 

Ketika saya mengatakan itu, kapten berkata 「Saya pikir begitu. Sepertinya Anda mengira 

ada sesuatu yang disalahpahami 」dengan menjengkelkan tidak perlu mengatakan 

ekspresi apa pun. Jika Anda tahu sesuatu sebelumnya! 

Pisau itu untuk bekerja. Seperti membongkar mangsa, itu standarnya. Tidak, saya tidak 
melakukannya. Yah, mungkin sedikit menyentuh subjeknya. Tentu saja, saya juga akan 
menggunakannya sebagai senjata jika itu yang terjadi. 

Perbedaan antara belati dan pisau itu rumit bukan? Seperti itu 『Orchalcum Dagger』, 

panjangnya adalah pisau kan? Bentuknya seperti pedang. Tapi kemudian 『Orchalcum 

Knife』 tidak terdengar keren. Un, yah, itu perasaan, perasaan! 

Dan peralatan lainnya, juga melengkapi senjata dan banyak lagi, akhirnya waktunya untuk 
berangkat! 



Chapter 20 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 20 Memiliki Kitakami juga dari 

Pagi-pagi sekali, di depan guild tentara bayaran. 

Saat 4 orang itu datang, Mitsuha sudah menunggu. Meskipun mereka datang lebih awal 
sehingga klien tidak perlu menunggu. Seberapa banyak ojou-sama ini menantikan ini? 

Dan pakaian itu. 

Atasan yang tidak biasa dengan warna mencolok dan banyak saku besar. Dan celana biru 
yang tampak kokoh. Tidak, jika Anda berpikir bahwa dia bisa datang dengan gaun bagus 
dengan warna mencolok maka itu 100 kali lebih baik. 

Dan di pinggangnya ada belati dan pisau. Ini bagus. Masalahnya adalah hal-hal yang tidak 
diketahui yang dikenakan di kedua sisi pinggulnya. Mereka menarik ikat pinggangnya, 
sepertinya berat untuk ukuran mereka. Terakhir, anak panah kecil dan sesuatu yang aneh 
yang terlihat seperti busur pada pandangan pertama tetapi memiliki tubuh yang lebih 
kokoh. Senarnya ketat, apakah itu senjata jarak jauh? 

Dan pada tas punggung di punggungnya terdapat 2 benda silinder besar yang berbeda. 
Benda berbentuk silinder tidak tampak berat tetapi cukup besar. Ada apa dengan koper 
besar ini? Apakah itu, kata mereka wanita akan memiliki banyak barang bawaan, bukan? 
Sesuatu seperti pakaian ganti, alat rias dan perlengkapan perawatan kulit? 

Entah kenapa, Sven merasa lelah sejak awal. 

Maka, mereka berangkat. 

Anehnya, ojou-sama mulai berjalan sambil membawa semua barang bawaannya sendiri. 
Tidak banyak barang bawaan di sini jadi aku bisa memegang beberapa, yah, dia pada usia 
di mana dia bekerja keras. Aku akan menahannya jika kamu lelah dan bertanya. Aku harus 
menggendong mangsanya agar tidak ada banyak kelonggaran saat kami kembali, tapi saat 
dalam perjalanan pulang makanan dan barang habis pakai akan menghilang jadi aku bisa 
membawanya sepanjang waktu. Baik. kali ini pasti ada penghasilan berkat ojou-sama jadi 
aku lega... tidak, tidak, sepertinya aku telah lengah karena betapa mulusnya ini. 

Pemimpin partai Sven memiliki banyak kekhawatiran. 

Beristirahat sejenak di antaranya, kami telah berjalan selama beberapa jam. Kami 
berangkat pagi-pagi sekali sehingga kami tiba di hutan sekitar tengah hari. Dalam 
perjalanan, dimulai dengan pedagang, kami melewati banyak wisatawan, tidak ada yang 
aneh. Seperti yang diharapkan, ada banyak lalu lintas tidak seperti pedesaan tempat 
Colette dan yang lainnya tinggal. Tapi itu hanya sampai memasuki jalan setapak menuju 
hutan, setelah itu tidak ada lagi orang yang berkeliaran. Hanya teriakan burung yang bisa 



terdengar dari jauh. Menurut Sven dan yang lainnya: pemburu untuk pekerjaan utama 
mereka, tentara bayaran di pekerjaan sampingan mereka, mereka yang datang untuk 
mendapatkan mangsa tertentu, menanam, dan sebagainya untuk permintaan, dan banyak 
lainnya akan datang dan meninggalkan hutan. 

Berjalan sekitar 10 menit setelah memasuki hutan, kami menurunkan barang bawaan kami 
di mana hutan sedikit terbuka. Sebuah aliran mengalir di dekatnya. Un, ini tempat untuk 
membuat base camp. Penyebabnya jika base camp dibuat terlalu jauh maka membawa 
koper dan mangsa kembali menjadi merepotkan. 

Karena mereka tidak bisa menyia-nyiakan siang hari, semua orang langsung bekerja 
setelah menyimpan barang bawaan. Artinya, benda-benda lain bisa menunggu hingga hari 
gelap dan mereka tidak bisa berkumpul. Berburu hewan itu menyusahkan sekarang, 
katanya, kita akan berburu tanaman obat dan sayuran liar yang harganya bagus untuk saat 
ini. Sesuatu seperti jinenjo (ubi liar)? Tapi itu, menggali itu sulit. Saya mencoba sekali 
ketika saya masih kecil tetapi menyerah setelah menggali sekitar panjang kelingking saya; 
sekitar 15 sentimeter. 

Hasil gambar 

(catatan tl: Ini adalah ubi liar) 

Saya akan mengikuti Grit-san untuk saat ini, dan mempelajari berbagai hal dengan 
membantunya berkumpul. Hal-hal yang saya pilih akan ditawarkan secara gratis, tentu 
saja. Saya tidak serakah itu. 

Saya tidak menemukan ubi. Apa yang benar-benar terasa seperti tanaman liar yang bisa 
dimakan, sayur-sayuran, kacang pohon kecil yang keras dan sebagainya, kami 
mengumpulkan banyak hal yang saya tidak bisa katakan apakah itu jamu atau hanya 
makanan. Karena hari sudah gelap, kami mendirikan kemah. 

... Tunggu, tidak ada yang seperti tenda; merapikan tanah dan memotong rumput, 
kemudian membentangkan selembar kain di atasnya dan selesai? Karena tidak akan hujan, 
tidak perlu berlindung, begitu. Apakah saya juga tidur di atasnya? Tidak, terima kasih. 

Setelah Mitsuha pindah ke suatu tempat yang jauhnya beberapa meter, dia mengeluarkan 
benda silinder yang agak besar dari bagasi yang dibawanya dan mengotak-atiknya karena 
suatu alasan. 

Pann! 

Bersama dengan suara kecil, silinder tersebut meledak dan menyebar secara luas. 

「A, apa!」 

Grit dan yang lainnya datang dengan terkejut. 



「Tere ttete ,『 Anywhere Tent 』to 」 

(tl note: Ini adalah referensi Doraemon) 

Apa ada tenda satu sentuhan yang dibeli oleh Mitsuha di obral di pusat rumah. Ini cukup 
kecil tapi masih untuk penggunaan orang dewasa. Itu banyak untuk Mitsuha yang seperti 
anak kecil. 

Hasil gambar untuk pemasangan tenda instan one touch 2 

「Lembaran uretana!」 

Mitsuha sengaja berbicara dengan aksen yang aneh. Tentu saja, Sven dan yang lainnya 
tidak akan mengerti. Mitsuha dengan cepat dan canggung membongkar silinder lain dan 
menyebarkan lembarannya. 

Hasil gambar untuk kemah lembaran Uretan 

Tenda dan lembaran uretan isolasi. Tempat tidur Mitsuha selesai dalam sekejap. Sven dan 
yang lainnya kagum. 

「Apakah menurut Anda barang-barang seperti ini akan laku?」 

「Y, ya ......」 

Jika hewan kecil ditemukan saat berburu, mereka akan dibunuh untuk dimakan, tapi 
sayangnya kami tidak bisa mendapatkannya hari ini. Ini tidak semudah itu. Untungnya, 
kami menemukan beberapa tanaman yang pahit dan tidak enak tetapi tidak sampai tidak 
bisa dimakan. Tentu saja, itu bukanlah barang yang akan laku meskipun kita mengambilnya 
kembali. Meski begitu, jika digunakan untuk membuat sup maka dengan beberapa potong 
roti saja sudah cukup mengenyangkan. Selain itu, kaldu sup encer dari potongan daging 
kering akan menambah sedikit aksen. Sambil berpikir demikian, Grit menabrak batu api 
untuk menyalakan api, tetapi tidak berhasil menyala. Ranting pohon dan helai rerumputan 
benar-benar basah kuyup oleh air hujan tempo hari dan tidak mudah kering di tengah 
hutan. Kelembaban belum keluar. Grit sedang berjuang. 

「Um ~, sebentar?」 

Saat Grit mengangkat kepalanya, dia menemukan Mitsuha sedang memegang sesuatu di 
tangannya. 

「Bisakah saya mencobanya sebentar?」 

Bagian diriku yang terbiasa berkemah sedang berjuang. Lain halnya jika seorang ibu rumah 
tangga yang menggunakan api untuk memasak setiap hari, tetapi tampaknya sulit bagi 
seorang ojou-sama yang sepertinya tidak pernah menyalakan api sendirian. Namun, dia 



adalah majikan untuk saat ini. Selain itu, kami dipekerjakan untuk tujuan mendapatkan 
pengalaman, kami dapat 'menjauhkannya dari rintangan 

「Oke, coba」 

Grit menyerahkan batu itu tapi Mitsuha menghentikannya. 

「Tidak, saya punya sendiri」 

Mengatakan demikian, Mitsuha berjongkok dan memeras sesuatu beberapa sentimeter 
dari tabung di tangannya. Gosokkan di cabang pohon. Kemudian, nyala dalam satu 
percobaan dengan Chakkaman (チ ャ ッ カ マ ン) di tangannya. 

Hasil gambar untuk チ ャ ッ カ マ ン 

「A, apa ......」 

Mulut pasir menganga. 

「Kemenangan untuk sains!」 

(catatan tl: Saya pikir ini adalah referensi tapi saya tidak tahu apa) 

Mitsuha menjulurkan dadanya dengan wajah puas. Dadanya yang tidak ada, sekeras yang 
dia bisa. 

...Diam! 

Hasil gambar untuk Konata: flat is justice! 

「Hei, apa itu...」 

Melihat Mitsuha menyiapkan makanan di dekat Grit yang sedang merebus sup, 
keempatnya berbisik satu sama lain. Di luar pandangan mereka. 

Kurang dari setengah ukuran kompor portabel normal, ini adalah kompor portabel mikro 
dengan tabung gas setengah menonjol dari badan utama. Dan sejumlah besar sup mendidih 
dalam panci aluminium di atasnya. Peralatan makan berkemah diletakkan di sampingnya. 
Kaleng kosong sup kental yang isinya dimasukkan ke dalam panci. 5 buah mini Anpan 
dibeli seharga 148 yen. Isi buah persik kalengan disajikan di atas piring aluminium. Jumlah 
itu jelas terlalu banyak untuk hanya seorang gadis. Kalau-kalau dia menyiapkan banyak 
makanan, meskipun dia diberitahu bahwa tidak perlu menyiapkan makanannya sendiri, 
dapatkah hal seperti ini disebut alami? 

「Koper yang tersisa, saya ingin tahu apakah itu semua makanan ...」 



「Oh, ini terlalu banyak untuk dimakan jadi bisakah kamu membantuku? Meskipun sebagai 

imbalannya, saya ingin sedikit merasakannya... 」 

""""Dengan senang hati!!"""" 

Itu adalah jawaban langsung. Izakaya hitam apa ini? 

(tl note: Izakaya adalah tempat santai untuk minum setelah bekerja, hitam mungkin 
singkatan dari black business atau sweatshop) 

"Ini baik......" 

Mengisi dan memiliki rasa yang dalam. Ojou-sama, Anda memasak sesuatu seperti ini 
sebelum kami menyadarinya... Saya pikir Anda adalah putri boros bangsawan atau 
pedagang kaya, tapi ini kemampuan memasak dan eksekusi. Keterampilan yang cukup 
untuk membuka restoran kelas atas. 

Sven membuka lebar matanya karena terkejut. 

Sayang sekali, itu minestrone kalengan yang diperkaya ganda yang saya beli di 
supermarket. 

Hasil gambar untuk ２ 倍 濃縮) minestrone kaleng 

「Apa ini, roti? Lembut! Ada sesuatu yang manis di tengah, apa! 」 

Hasil gambar untuk mini Anpan 

Grit berteriak. 

Ilse diam-diam makan. Un, Anda tidak akan merusaknya, karakter pendiam Anda. 

Kehadiran Zepp tipis. Meskipun saya pikir dia akan berbicara banyak seperti Alexis. Oh, 
aku di luar jangkauanmu, begitukah. Saya agak terlalu sadar, maaf. 

「Bagaimana, ini, bisakah saya menjualnya? Semua kecuali roti memiliki umur simpan 

yang lama 」 

Atas pertanyaan Mitsuha, Sven menjawab setelah berpikir sejenak. 

「... Tergantung harganya. Namun, biarpun agak mahal, kamu pasti bisa menjual ke 

bangsawan, orang kaya, dan militer 」 

"Apakah begitu..." 

Nah, tentara ya. Jika ini menjadi perlengkapan militer, keanehan akan menarik perhatian (
軍需 物資 に な っ た ら 変 な の に 目 を 付 け ら れ そ う だ し), jika Anda harus 



berurusan dengan banyak hal, itu akan memakan waktu dan Anda tidak akan dapat 
melakukannya ada yang lain. Ini akan menjadi ribuan, jutaan. Ketika militer mulai 
mengajukan pertanyaan, bahkan Earl-sama mungkin tidak ada untuk melindungiku ... 

「Jumlah seperti itu tidak mungkin, orang kaya terkadang harus makan makanan yang 

buruk dalam perjalanan sesekali. (金 持 ち は た ま の 旅 の 間 く ら い ま ず い メ シ 喰 っ 

て り ゃ い い ん で す よ。) Saya mengerti, saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk 

mengatur harga di mana Sven-san dan yang lainnya dapat dengan bebas membeli 」 

「Eh, apa kamu waras, ojou-sama ?! Meskipun Anda bisa menghasilkan banyak uang! 」 

"Tidak apa-apa. hal lain akan menghasilkan keuntungan 」 

Un, meskipun stoknya 150 yen, harganya 6 koin emas kecil. Rasanya sekitar 600 yen. 
Dengan harga ini, mustahil bagi tentara bayaran yang malang untuk memakannya setiap 
kali makan saat bepergian. Sesuatu seperti kemewahan kecil sesekali. Itu juga jual dengan 
harga tanpa banyak untung. Selain itu, makanan kaleng cukup berat. Freeze dry bahkan 
lebih mahal.... 

Oh, bagaimana dengan kalori sobat? Bukan untuk makan secara normal, ketika Anda 
menangkap mangsa lebih sedikit dari yang diharapkan dan tidak ada makanan, untuk saat-
saat sulit, untuk dimiliki jika terjadi keadaan darurat. Saya ingin tahu apakah itu akan laku 
meski sedikit mahal. Ini tidak seperti mereka harus membeli setiap saat. Un, aku akan 
membawanya keluar besok pagi. Lagipula aku sudah makan siang, un. 

Eh, semua orang sepertinya terkesan karena suatu alasan. Apakah itu enak? 

Percakapan terjadi di sekitar api unggun sebentar. 

Saya merebus air panas dan membuat teh. Teh hitam bubuk. Murah, mudah dan enak. 
Kesukaanku. Ini juga populer dengan semua orang. Un, saya bisa menjual ini. 

Hasil gambar untuk teh hitam 

Saya menyelinap keluar pada waktu yang tepat. Un, aku mendengar tentang sisi sungai, jadi 
aku berpikir untuk membasuh tubuhku dan bersiap dengan baik. Berkeringat setelah 
berjalan dalam waktu lama, itu sebabnya. Saya memasuki tenda dan mengganti pakaian 
saya. Memikirkan hal seperti itu, saya membeli baju renang bikini. Tidak, ini bukan untuk 
pamer, tapi akan sulit untuk mencuci tubuhku jika itu adalah tipe one-piece. Karena 
tujuannya, pada akhirnya, untuk membasuh tubuhku yang berkeringat. 

Saya tidak akan menggunakan sabun. Saya tidak ingin mencemari air sungai yang begitu 
indah dan merepotkan untuk memakai pakaian renang. Cukup bersihkan dengan air. Aku 
dengan cepat selesai berganti pakaian, dan ketika meninggalkan tenda dengan handuk, aku 
bertemu mata dengan Zep-san melihat ke arahku. Zep-san menjatuhkan cangkir di 
tangannya dengan "celepuk". 



「O, ojou, y, kamu ......」 

「Bodoh, apa yang kamu kenakan! Anak laki-laki, berbalik !! 」 

Ilse-chan, yang melompati dan berteriak padaku, melepas jaketnya dan menutupi aku. 

Eh, apa yang terjadi ?? 

「Apa sih yang kamu pikirkan, datang di depan pria telanjang! Bahkan jika Anda masih 

anak-anak, Anda tidak pada usia itu lagi !! 」 

Grit-san berteriak dengan wajah merah cerah dan Ilse-chan berulang kali mengangguk di 
sampingnya. Sven-san dan Zepp-san melarikan diri ke suatu tempat untuk mengungsi. 

「Tidak, ini, ini baju renang, kamu bisa menunjukkannya ...」 

"Diam! Sesuatu seperti itu, bahkan bukan pakaian dalam! Itu hanya telanjang !! 」 

Ahh, celana dalam wanita yang digunakan disini adalah celana labu, atau lebih tepatnya, 
disebut laci, memang seperti itu. Saat mencoba menjual pakaian dalam ke Beatrice-chan, 
kamu melihat celana dalamku dan roboh bukan, Beatrice-chan. .... Maaf. 

Dan pada akhirnya, setelah khotbah yang panjang, mandi diizinkan di bawah pengawalan 
Ilse-chan sementara Grit-san mengawasi para pria. 

Keesokan paginya, saya bangun bersama dengan matahari terbit. Direncanakan untuk 
mulai berkumpul segera tanpa makan, namun itu tiba-tiba berubah. Setelah langsung ke 
gathering kita akan istirahat agak berantakan untuk sarapan / makan siang jelang siang 
sejujurnya, lalu hunting sampai sore, begitulah rencananya, pada saat rombongan 4 Sven 
bangun, Mitsuha yang sudah bangun tidur adalah air mendidih dan menunggu. Berbeda 
dengan Sven yang memulai dengan membuat api, Mitsuha yang menggunakan kompor 
mikro portabel yang menyala seketika tidak terasa air mendidih akan banyak merepotkan. 

「Di sini, coba makan ini」 

Disajikan dengan teh hitam di cangkir saya adalah buah berkalori favorit sobat. 

「Ini makanan pengisi yang penuh nutrisi. Tidak cepat kedaluwarsa dan memiliki 

portabilitas yang bagus 」 

Mengatakan demikian, dia menawarkan 2 kotak kalori pasangan, 4 orang dengan malu-
malu menerimanya. Masing-masing mengambil paket batin dan mulai makan. 

"Lezat..." 

「Jumlahnya kecil, tapi entah mengapa saya merasa diberi makan ...」 



Umu, ini cukup populer. Eh, detik? Tidak ada. Ayo cepat berkumpul. 

Semua orang keluar untuk berkumpul, Mitsuha sedang duduk di kamp. Lokasi berkumpul 
dekat jadi tidak ada masalah. Eh, kenapa Mitsuha tidak melakukannya? Aku bosan, tutup! 

Semua orang kembali sebelum tengah hari, mungkin sekitar jam 10. Saya sudah siap 
sepenuhnya. Air panas sudah mendidih. Yang tersisa hanyalah menambahkan mie. 

「Selamat datang kembali ~. Makan siang akan segera siap ~ 」 

Saya merasa ini sekarang normal, tidak ada yang memanggil saya keluar. 

Beberapa menit kemudian, sesuatu seperti sup rebus dibagikan. Bersama dengan garpu, 
bukan sendok. 

"Ini adalah?" 

「Masakan rahasia yang diturunkan di keluarga kami, itu disebut『 tas ramen 』!」 

Hasil gambar untuk tas ramen 

「「 「「 Ohh！ 」」 」」 

Kalian semakin baik dalam mengubah suasana hati. (ノ リ が 良 く な っ て き た よ ね 、 

キ ミ タ チ。) 

"Apa ini!" 

"Baik!" 

Hei, sesekali ucapkan sesuatu yang berbeda. Kosakata Anda kurang. 

Un, tas ramen itu murah dan ringan. Itu hanya membutuhkan air dan menghangatkan 
tubuh saat dingin. Cup Noodles? Orang-orang yang memakannya dan berkata, 「Saya, tidak 

punya uang, saya makan mie gelas setiap hari」. Saya tidak akan menerima itu! Jika Anda 

benar-benar miskin maka itu haruslah bag ramen, bag ramen! Juga, remah roti !! 

Nah, dengan mie gelas, ketika tentara bayaran menjejalkannya di bagasi untuk dibawa, 
wadah styrol akan pecah jadi tidak bagus, mungkin. 

Bagaimanapun, produk utama sudah ditentukan. 

Setelah istirahat dan makan siang, tibalah waktunya, ayo, saatnya berburu! 



Chapter 21 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 21 Musim anime berakhir lagi, 
gambar hari ini diambil. 

Saat berburu, kami tidak meludah dan semua orang tetap bersama. 

Masing-masing memiliki metode pertempuran dan jarak tempur pilihan mereka sendiri, 
dan ada juga kompatibilitas dengan mangsa yang ditemukan. Selain itu, ada banyak situasi 
yang tidak bisa ditangani sendiri. Terkadang ada kebutuhan untuk mengejar dan 
mengepung mereka, di lain waktu dibutuhkan serangan yang kuat untuk melawan yang 
besar. Jika yang sebesar itu tertangkap, itu akan bernilai 1 ~ 2 koin emas jika Anda 
beruntung. Dengan itu saja, ekspedisi ini akan sukses besar... 

Kelima bergerak dengan tenang tapi cepat untuk mencari mangsa. Kami pernah 
menemukan burung yang agak besar yang berhenti di pohon, tetapi panah Ilse meleset. 

"Maaf" 

Grit dengan lembut menepuk kepala Ilse yang meminta maaf dengan cambuk. 

5 melanjutkan pencarian lagi. 

（... Hah, apakah itu burung?） 

Hebatnya, seorang amatir seperti Mitsuha melihat sesuatu seperti burung secara tidak 
sengaja. Dia memberi tahu Svens dengan berbisik. 

「Jadi, itu, bisakah Anda membiarkan saya melakukannya?」 

Tanya Mitsuha sambil menepuk senjata lucu itu. 

Tingkat pukulan busur tidak tinggi di tempat pertama. Selain itu, sudut bidikan tinggi dan 
kondisi yang tidak menguntungkan karena terdapat cabang dan daun di jalan. Bahkan 
mungkin akan sulit bagi Ilse. 

Yah, mungkin baik-baik saja untuk menyia-nyiakan kesempatan jika majikan merasa puas. 
Bagaimanapun, itu adalah mangsa yang dia temukan. Berpikir demikian, Sven menyetujui. 
Mitsuha yang menarik tali senjata di wajahnya ke bagian paling belakang. 

Mitsuha yang memegang bagian depan senjata dan bukan bagian samping seperti busur, 
pengguna busur Ilse menatap dengan rasa ingin tahu. 

Bashu! 

Panah logam terbang dengan kuat dengan suara yang tajam. 



Dan burung itu jatuh dari pohon sambil mengeluarkan suara "dentuman". 

Orang yang melihat mangsa jatuh memiliki ekspresi seperti mereka tidak percaya. Mulut 
Ilse terbuka tanpa ada tanda-tanda tutup. 

Mitsuha telah berlatih keras dengan panah di sisi kapten. 

Hasil gambar untuk Barnett Recruit Crossbow 

「... Itu untuk dijual. Kami tidak akan memakannya 」 

Seperti yang diharapkan dari pemimpin, dia mendapatkannya bersama. 

Beberapa jam setelah perburuan dimulai. Zepp-san membawa burung itu. Sepertinya, Grit-
san membicarakan tentang tanggung jawab dan sebagainya tadi malam, sesuatu tentang... 

Nah, karena sudah diputuskan bahwa keuntungan selama perjalanan ini adalah semua 4, 
saya seharusnya tidak bertanggung jawab untuk melakukannya, kan? 

... Jadi, istirahat sebentar 

Saya pergi sendiri dengan mengatakan saya harus memetik beberapa bunga. 

「Apakah Anda mengumpulkan tanaman hias? Kami akan mengikuti 」 

Grit-san merobohkan dan membuang pria yang membuat lelucon itu. 

Jarak yang pasti tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan di mana aromanya tidak 
mencapai... Pijakan yang stabil, sedikit landai sehingga arah alirannya stabil. (足 場 の 安定 

、 流 れ る 方向 が 安定 す るよ う 少 し の 傾斜 、 と。) Un, di sekitar sini ... Tidak, tidak 

buang air besar di mana, yang lebih kecil! 

Gasa 

Wooo! 

Itu keluar, sesuatu! 

Dari semak beberapa meter jauhnya, beberapa jenis binatang muncul. Ah, un, sesuatu 
seperti babi hutan? Mungkin, meski agak berbeda, itu akan diterjemahkan ke babi hutan, di 
kepalaku. 

Un, jadi, ini menatap ke arah sini. Apakah saya melanggar wilayahnya? Atau, apakah 
mangsanya, saya? Tidak, tidak, bukankah kita yang berburu? 



Bukankah itu sedikit besar, dibandingkan dengan rata-rata di industri babi hutan? (猪 業界 

の 相 場 と し て は。) Masih anak-anak? Yang disebut babi hutan? Tapi tidak sekecil itu. 

Nah, cukup untuk melompati saya? 

Sambil berpikir, tangan kanan Mitsuha mengeluarkan pistol dari sarung pinggangnya. 
Beretta 93 R. Ini pistol mesin. Dia mengatur pemilih dari semi-otomatis ke tunggal dengan 
tangan kirinya. Babi hutan mengambil postur mendorong sambil menendang tanah yang 
dipukul berulang kali untuk mengintimidasi. 

Panpanpan! 

Suara yang keras dan kering bergema. 

Tidak ada "dokyuuun!", Itu hanya saat suara bergema pada jarak tembak di dalam ruangan. 
Itu tidak akan banyak bergema jika di luar ruangan. Selain itu, saya tidak akan sengaja 
menunggu sampai selesai bersiap untuk mengisi daya. Saya tidak memiliki kewajiban 
seperti itu. Ini bukan pro-gulat, jadi saya tidak akan mengeluarkan kekuatan lawan secara 
maksimal untuk menciptakan klimaks. 

Dan babi hutan itu ambruk dengan bunyi gedebuk. Un, 2 hit. 1 tembakan akan cukup untuk 
itu jika 3 tembakan meledak. 

Saya buru-buru mengambil 2 baut untuk panah dari tempat anak panah, bergegas ke babi 
hutan dan memasukkannya ke dalam lubang peluru. 

"Apa yang salah! Apa yang terjadi!" 

Keempat orang itu berlari dengan panik. Babi hutan yang roboh ditusuk dengan 2 baut 
tercermin di mata mereka. 

「Ah, tiba-tiba itu keluar, dan setelah menembak dengan tergesa-gesa... entah bagaimana 

......」 

Aku tidak berkata apa-apa lagi, keempatnya menatapku dengan mata curiga. 

Oh, tidak ada suara ketika saya menggunakan panah otomatis beberapa waktu yang lalu, 
begitukah. 

Setelah itu kami bawa babi hutan ke base camp. Grit-san tetap melindungi mangsanya dari 
binatang buas lain dan hewan kecil dan juga untuk menghilangkan organ dalam, 4 lainnya 
termasuk Mitsuha terus berburu. Ilse yang menggunakan busur tidak bisa dilepaskan sama 
sekali dan sepertinya Mitsuha juga dilihat sebagai bagian dari kekuatan. 

Setelah itu Ilse menangkap masing-masing 1 kelinci dan burung dan Mitsuha menangkap 1 
kelinci. 1 kelinci berhasil kabur karena Mitsuha luput. Sangat buruk. Kelinci tidak bisa 
dimakan karena laku. 



Sekian untuk hari ini. Penarikan ke pangkalan. 

Saat kami kembali, Grit-san sedang membuat sup dari organ dalam. Un, kita tidak bisa 
mengembalikan organ karena cepat membusuk, tapi kurasa kita memang bisa 
memakannya. Sepertinya itu akan menjadi hadiah untuk semua orang. Tentu saja, saya juga 
akan memakannya. Saya suka masakan jeroan. Ini bergizi. 

Semua orang dalam suasana hati yang baik. Kami tidak dapat menangkap rubah untuk 
diambil bulunya, tetapi kami mendapatkan 2 kelinci dan burung yang cukup 
menguntungkan. Selain itu, babi hutan itu besar. Itu saja sudah cukup untuk mengatakan 
bahwa kali ini sangat sukses. 

Selain itu, tanaman obat dan sayuran liar kami petik pada hari pertama dan pagi ini. Selain 
itu, masih ada lagi perburuan yang harus dilakukan besok pagi. Termasuk biaya 
permintaan dari Mitsuha, itu merupakan penghasilan yang lumayan. Bahkan jika itu tidak 
cukup untuk mengganti senjata kita, itu akan memberi ruang bernafas. (ひ と 息 つ け る) 

Untuk memiliki banyak daging yang dapat dimakan setelah waktu yang lama bahkan jika 
itu adalah organ dalam, tawa yang menyenangkan bergema. 

Pagi selanjutnya. 

Eh, makanan? Apa yang kamu bicarakan, bukankah kita seharusnya pergi berburu, makan 
di siang hari dan kembali ke kota? Mengapa Anda belum mulai? 

4 pergi dengan kecewa. 

Eh, saya? Saya sedang menonton perkemahan. Lelah, "batuk batuk", itu untuk pengawet 
kekuatan fisik dalam mempersiapkan kepulangan kita. Nah, mungkin saya akan 
menyiapkan makan siang? 

Pertama-tama, matahari tidak datang melalui tengah hutan jadi begitu tenda dilipat, barang 
bawaan akan diatur. Kompor dan barang-barang lain yang tidak lagi digunakan 
dipindahkan ke rumah, tas punggung tetap diperluas dengan bantalan. Sekarang jauh lebih 
ringan. Saya membeli beberapa bumbu dari rumah sebagai gantinya. Seperti garam, 
paprika, dan rempah-rempah. 

Un, organ yang dipanggang di atas api tadi malam, haruskah saya merebusnya? Aku sudah 
mengambil kompornya kembali karena tidak akan ada waktu lagi setelah semua orang 
kembali, kompor batu sederhana yang biasanya dibuat oleh Grit-san tidak masalah. 

Semua orang kembali. Wow! Luar biasa mereka menangkap seekor rusa. Itu rusa, rusa! 
Mereka mengatakan bahwa jika Anda memberi tahu orang Amerika yang bosan makan 
daging, Anda akan mentraktir mereka daging rusa, mereka akan pulang kerja lebih awal 
dan terbang ke sana. 

(catatan tl: Saya tidak tahu apa maksudnya ini) 



Secara alami, itu dijual dengan harga bagus. Semua orang sudah kesal dan bersemangat. 
Tidak, saya tahu, ini adalah tempat peleburan. (る つ ぼ だ っ て こ と く ら い。) Tapi 

bayangkan sejumlah melting pot menjadi bersemangat saat berada di dalam pot, 
bayangkan mereka diaduk-aduk, itu mungkin masuk akal.い る 姿 を 想像 し て よ 、 そ の 

方 が そ れ ら し い で し ょ。) Pertama-tama, tahukah Anda apa wadah wadah itu? 

(catatan tl: Tebakan terbaik saya adalah bahwa dia berbicara tentang bagaimana Amerika 
adalah tempat peleburan dari melting pot, dan beberapa di antaranya menyukai rusa 
bahkan jika tidak semua orang?) 

Tidak, kesampingkan itu. 

Jeroannya, sayang sekali... 

Tidak, saya sudah membuat rebusan! Padahal rusa itu pasti lebih enak! 

Nah, mulai sekarang akan memakan waktu terlalu lama dan kita akan pulang terlambat, 
meski awalnya organ internal rusa harus dibuang. 

Semua orang berpencar menjadi kelompok dan membongkar rusa. Karena berat, tidak bisa 
dibawa apa adanya, jadi kami ambil bagian yang mahal saja. Buang organ dalam, potong 
lehernya. Hapus tanduk dan bawa pulang. Bulu itu diinginkan agar tidak dikuliti. Kakinya 
digunakan untuk membawa sehingga tidak dilepas. Kami mengikat kaki menggunakan 
tanaman ivy pada cabang pohon yang kokoh tetapi tidak terlalu berat sehingga dapat 
dibawa sepasang. Itu tugas Sven-san dan Zepp-san. Dua yang lainnya? Mereka punya babi 
hutan, bukan? 

Burung dan kelinci? Ah ~... Ada baiknya aku meringankan koperku ...... 

「Deliccc!」 

Un, benar! 

Bagaimanapun, saya tidak menyisihkan sedikit pun rempah-rempah. Keketatan rasanya 
berbeda. Nah, makan yang banyak. 

Dan seterusnya dalam perjalanan pulang. 

Berat...... 

Tetap saja, sulit bagi mereka berempat juga, tetapi mereka bertahan dengan senyuman 
seolah-olah mereka membawa koin emas. 

Pada akhirnya, ketika kami sampai di kota, hari sudah gelap. Karena banyak sekali jeda. 

Hari berikutnya. Saya bertemu dengan Sven-san dan yang lainnya di guild tentara bayaran 
pada waktu yang wajar. 



Saat Mitsuha tiba, itu setelah mangsa sudah dijual melalui guild. 

Mitsuha menandatangani penyelesaian permintaan dan memberi peringkat A. Keempatnya 
senang. 

Satu koin emas dari biaya permintaan diserahkan oleh guild, dan Sven-san dengan hati-hati 
menyimpannya di sakunya. Untuk 4 orang yang tinggal dengan menyewa kamar murah, ini 
saja sudah cukup kekayaan bagi mereka untuk hidup sekitar setengah bulan jika mereka 
menabung. Tidak, itu akan menjadi kehidupan minimal dengan hanya makanan sederhana. 

Nah, dompet mereka sekarang gemuk dengan pendapatan dari hasil tangkapan dan jamu. 
Mengingat masa depan, pengeluaran kecil untuk menjalin hubungan persahabatan dengan 
Mitsuha ini tidak akan sia-sia. Tadi malam 4 orang itu kelelahan dan langsung tidur seperti 
pingsan karena lapar, mereka tidak makan apa-apa untuk mempersiapkan pesta 
penutupan besok paginya. Rasa lapar mereka sudah mencapai batasnya. Semua orang 
berkumpul dan pergi ke restoran biasa mereka. Tentu saja, alkohol juga disajikan bahkan 
di siang hari. 

「Terima kasih atas kerja keras Anda ~」 (お 疲 れ 様 で し た ～) 

「「 「「 Selesai ~ !! 」」 」」 (っ し た ～ ！！) 

Setelah bersulang dengan ale, kami terus meminta lebih banyak makanan dan pertobatan 
menjadi hidup. Tentang berburu, tentang memasak ... Namun, panah otomatis tidak muncul 
sebagai topik. Mereka sepertinya mengira itu adalah sesuatu yang tidak akan dibicarakan 
Mitsuha. Mereka tidak melanggar privasi klien. Mereka akan merahasiakannya. 

Ada juga tentara bayaran sampah yang tanpa ragu akan mencari uang, Sven dan yang 
lainnya adalah tentara bayaran yang tulus. Mereka tidak akan merusak kode tentara 
bayaran. Jika kita melanggar aturan, kita tidak bisa mengeluh bahkan jika orang lain 
melanggar aturan. 

「Jadi, ramen dan Calorie Mate lumayan enak」 

「Un un」 (yepyep) 

「Kompornya ... Ini sangat nyaman, tapi itu akan menjadi beban. Sekalipun membutuhkan 

tenaga, jika Anda membuat kompor dari batu, Anda tidak akan membutuhkan beban itu. Itu 
mahal, bukan? Seperti bahan bakar, atau jika rusak 」 

「Oh, memang ...」 

（Un, kali ini sudah siap menjadi pengalaman belajar. Aku sangat menikmatinya. Itu berat 

dalam perjalanan pulang..., ah） 

「Hei, pernahkah kamu berpikir, kalau saja bisa lebih mudah membawa banyak barang?」 



「Eh, tentu saja ... Jika Anda bisa membawa banyak, Anda bisa membawa lebih banyak 

tangkapan sekaligus, jadi efisien. 

Tapi kita tidak bisa membeli kereta. Melayani gerbong itu sendiri, mengendalikan kudanya, 
dan berbagai hal lainnya. Pertama-tama, menurut Anda berapa harga satu biaya? 」 

Di benak Mitsuha, foto suatu hal muncul di benaknya saat dia mencarinya dulu sekali. 

『Gerobak lipat aluminium, tanpa spesifikasi flat 37.900 yen』 (ノ ー パ ン ク タ イ ヤ！ 

ア ル ミ 製 折 り た た み 式 リ ヤ カ ー) 

Jika terlipat menjadi bagasi dalam perjalanan ke sana, maka berat gerobak... 

Un, mimpinya cincin melebar! (う ん 、 夢 が 広 が リ ン グ！) 

「Juga, apakah tongkat api itu mahal?」 (あ と 、 あ の 火 付 け 棒 、 高 い の？) 

「Ah, itu tidak membutuhkan biaya banyak. Jika bukan tipe itu, ada yang kecil yang dapat 

Anda gunakan ratusan kali itu bahkan bukan koin perak 」 

「「 Ehh! 」」 

Un, karena beberapa di antaranya dijual di toko 100 yen, harganya mungkin hanya 1 koin 
perak kecil. 1 koin perak adalah rip-off. 

Tunggu, hanya 2 wanita yang terkejut mendengarnya, jadi itu artinya..., ah, apakah hanya 2 
wanita ini yang membuat api untuk saat-saat seperti memasak? Tidak masalah bagi para 
pria, begitukah. 

Sementara mereka bersenang-senang saat terlibat dalam topik Mitsuha tentang apa yang 
bisa berguna, Dia ingat. (か つ ミ ツ ハ の 役 に 立 つ 話 を し て い る う ち に 、) 

「Itu mengingatkan saya, tolong lihat ini!」 

Mitsuha mengeluarkan buku dari tas yang dibawanya dan meletakkannya di atas meja. 

「Kamu berbicara sepenuhnya seperti aku gila pada malam pertama. Lihat, di mana saya 

dari mandi dengan pakaian itu cukup normal 」 

Membuka buku yang diletakkan di atas meja, keempatnya menjadi kaku. Sepertinya 
mereka sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. 

Ada sejumlah foto pria dan wanita dari segala usia dengan pakaian renang bermain di 
kolam dan pantai. Buku gravure gadis baju renang. 3 di antaranya menegang. Zepp 
membalik halaman dengan tangan gemetar. 



「Tidak bisa ......」 

"Mustahil..." 

「Tidak, itu hanya karya seni fiksi. Ini sangat tepat, tapi itu bukan pemandangan dari 

kenyataan! 」 

Kemarin, saya memaksa tubuh saya yang lelah untuk mengganti pakaian dan teleportasi. 
Kemudian saya pergi ke toko buku bekas yang besar yang buka terlambat dan mencari 
majalah gravure yang cocok. Itu murah dan sepertinya berdampak. Ini untuk kehormatan 
saya jadi saya bekerja keras. 

(catatan tl: Saya tidak berpikir dia memperhatikan dia baru saja membeli apa yang bisa 
memenuhi syarat sebagai pornografi untuk pengaturan publik) 

Namun, meskipun pakaian saya diganti, mungkin bau darah dan binatang buas tidak 
kunjung hilang, saya menarik banyak perhatian. Saya terkejut ketika seorang lelaki tua 
bermata tajam menatap saya dengan mata ketakutan. Apakah Anda memperhatikan bau 
darah? Apa kamu orang tua? Oh, bos dari toko daging, begitu? Sungguh, aku seharusnya 
pergi setelah mandi. 

Saya berharap jika ada kesempatan lain, tidak itu baris kami, minta kami lagi, dll dll, um itu 
busur "klunk", kami mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saya kembali ke toko yang 
berfungsi sebagai basis saya. Sungguh, hanya ada hari-hari yang tutup. Saya akan buka 
besok. 

Dalam perjalanan pulang saya mendengar Zepp-san, "um, buku ini", tapi saya berkata 
"Buku ini telah memenuhi tujuannya jadi saya tidak membutuhkannya, ini milik Anda", dan 
pulang. 

Beberapa hari kemudian, saya pergi ke restoran tempat kami makan siang untuk makan 
malam. Itu cukup bagus. Tidak, saya terkadang makan di luar. Masakan rumah saya 
cenderung kurang sayuran. 

Dan kemudian, 4 dari mereka ada di sana. Entah kenapa, mereka tampak kaget melihatku 
dan memasang ekspresi cemas, hei... ada apa dengan kelakuan itu. 

"Lama tidak bertemu. Hah, ada apa? 」 

「Ah, tidak, itu...」 

Hah, bukankah equipment mereka sudah berubah? 

「Oh, kamu mengganti senjatamu? Selamat! 」 

Mendengar kata-kataku, 4 orang itu menundukkan kepala dan berteriak. 



「「 「「 Maaf ~ !! 」」 」」 

Eh apa? 

Majalah gravure itu dijual seharga 7 koin emas kepada putra ke-4 seorang bangsawan? 

Tidak, itu adalah sesuatu yang saya katakan tidak saya butuhkan, jadi tidak masalah apakah 
Anda membuangnya atau menjualnya. 

Namun, makan malam hari ini terserah Anda! 



Chapter 22 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 22 Selamat tahun baru dari, 
maaf saya agak terlambat. 

Beberapa hari setelah perjalanan itu menjadi pengalaman berharga. 

Tidak, saya sangat sibuk beberapa hari ini. Konsumen yang menginginkan sampo, sampo, 
dan sampo terus berdatangan. Saya kira rumornya telah menyebar jauh. Korps Pembantu 
rumah Liner Viscount melakukan pekerjaan dengan baik! Mungkin karena Earl Bose-sama 
melakukan sesuatu, belum ada kesepakatan dengan bangsawan aneh sejak saat itu. Oke 
dokey. 

Chirin 

Oh, itu pelanggan. Seorang gadis kecil. Apa gadis ini ingin sampo juga? Apakah itu sampo ?! 

「Um, ini General Store Mitsuha, bukan?」 

Oh, kalau dipikir-pikir, saya belum memasang papan nama. Jadi itulah mengapa lalu lintas 
pelanggan belum berkembang. Beri aku nasihat tentang hal ini, Kunz-san! 

Sial, lain kali aku akan minta dia membuatnya. 

"Ya itu betul. Terima kasih atas pertimbangan Anda 」(よ ろ し く お 願 い 致 し ま す) 

Aku membungkuk dengan bob di kepalaku. 

Tidak, gadis ini tampaknya mulia. Berusia sekitar 10 tahun, rambut pirang lembut 
melingkar, imut dan elegan. Itu adalah gadis cantik yang berteriak "Pasti seorang putri!" 
Entah bagaimana nampaknya gadis-gadis yang ditakdirkan untuk datang ke sini semuanya 
adalah gadis-gadis cantik... Nah, seorang bangsawan menikah dengan seorang wanita 
cantik, kemudian seorang anak laki-laki atau perempuan yang cantik lahir, seperti hasil 
kerja peternak papan atas? Ini jelas bukan karya Freemasonry atau Nyantoro-ians (ニ ャ ン 

ト ロ 星 人). Kupikir. 

「Lalu, saya akan melihat-lihat sedikit」 

Gadis itu menuju rak pajangan sambil tersenyum. Astaga, manajer toko akan mimisan jika 
dia melihatnya. Tetapi bahkan dengan mimisan, manajer itu pasti tidak akan jatuh. Karena 
dia tidak bisa mengukir gambar di otaknya jika dia jatuh. Itulah kualitas manajer toko. 
Tentang itu, saya tidak mencemooh atau mengagumi. (そ こ に は 痺 れ な い し 、 憧 れ な 

い。) 



Oh, saya menerima Blu-ray Disc yang diedit dari debutan Adelaide-chan. Tangkapan layar 
di lembar transparan juga. Kualitasnya sesuai harapan. Saya ingin tahu berapa banyak yang 
akan dijual ke viscount. 1 bidak bisa menghasilkan sekitar 1 koin emas..., tidak, tidak, saya 
berpikir seperti kode etik maniak yang tidak saya sukai! 

(Catatan tl: Saya menemukan ada forum bernama Maniak Trik Percaya Diri untuk para 
korban dan penggemar. Saya pikir (マ ニ ア 商法) merujuk pada karakter anime tetapi dia 

bisa merujuk ke ini sebagai gantinya.) 

Entah bagaimana, dia tampak sangat bahagia, gadis kecil itu. Dia terus memasukkan barang 
satu per satu ke dalam keranjang belanja tetapi itu sudah menghasilkan banyak uang, 
secara total. Ah, sudah waktunya untuk check out. 

「Ini, juga, sampo, tolong!」 

Ya ya. Tas belanja kain tidak dipungut biaya. Oh, dia senang, dia senang. Un, barang cetakan 
karakter jarang ada, di sekitar sini. 

Ho ho, Anda akan membayar dengan koin emas, ya. Sungguh, bukankah seharusnya Anda 
memiliki seseorang seperti penjaga? 

「Itu menyenangkan-desuwa! Saya akan datang lagi! 」 

「Terima kasih banyak ~!」 

Dia tamu kehormatan. Saya melihat dia pergi sampai dia di luar pintu. Gadis itu tersenyum 
sambil berjalan. 

......Hei. 

Pikinen! (tl note: Saya rasa ini adalah metal gear solid yang ditemukan sfx) 

Itu di seberang jalan... 

Seorang pria aneh yang tampaknya tidak melakukan apa-apa berdiri di jalan masuk ke 
sebuah gang, mengawasi di sini. Seorang 『petugas, ini orang ini!』 Penguntit-ish perasaan 

kotor pemuda yang pasti akan dilaporkan jika itu adalah Jepang. Apakah target saya, toko 
ini? 

Saat aku memikirkan itu, dia mulai berjalan, sungguh ... tunggu, ke arah gadis sebelumnya! 

Masalah besar, jika "wanita bangsawan muda yang hilang itu terakhir kali terdengar pergi 
ke Toserba Mitsuha" menjadi rumor. 

Mitsuha buru-buru masuk ke toko dan mengeluarkan tas interseptor dari penyimpanan 
tersembunyi di bawah meja kasir. Tas penghitung intersepsi dari bagian bawah meja, ah, 
diam! 



Kenakan tali bahu di sekitar leher. Tutup pintunya dan kunci. Mengintip, berjalan bahkan 
melangkah, gadis itu tidak jauh. Pria itu tidak terlihat seperti pendamping ......, dia 
menyeberang jalan dan pergi ke belakang gadis itu. Mitsuha mendekat dengan cepat agar 
tidak diperhatikan. 

Saat gadis itu lewat di depan pintu masuk gang, pria itu melompat ke arah gadis itu dari 
belakang, menutup mulutnya dan menariknya ke dalam gang. Bingo! 

Mitsuha buru-buru lari. Sprint ke gang. 2 sosok itu menghilang di persimpangan jalan. 
Setelah berbalik dan melangkah lebih jauh ......, ada seorang gadis yang disumpal, dan 4 laki-
laki mengikatnya. Sebuah karung besar tergeletak disekitarnya. Menculik dengan 
memasukkannya ke dalamnya? Disiapkan dengan Benar. 

"Apa yang sedang kamu lakukan!" 

Meskipun para penculik sejenak panik pada suara marah Mitsuha, mereka menyeringai 
dengan wajah yang terlihat lega ketika mereka menyadari bahwa pihak lain adalah seorang 
gadis kecil yang sendirian. 

「Hoohoo, itu berani. Namun, sumber keuangan kami hanya bertambah satu. Anda 

disambut di sini. 」 

Salah satu pria itu berjalan menuju Mitsuha. Mitsuha mengeluarkan pisau bersarung dari 
tas dan memasukkannya ke sabuk di pinggang kirinya. 

「Hee, kamu berniat untuk melawan? Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, gadis, 

bisakah Anda membunuh seseorang? Anda lihat, membunuh seseorang, 」 

Mengambil sesuatu dari tas sekali lagi, Mitsuha mengacungkannya ke arah pria yang 
mendekat. 

Pang! 

Nada pelan terdengar, dan saat pria itu jatuh ke tanah karena kejang. 

「Bisakah kamu membunuh? Apakah ada alasan untuk tidak membunuh sampah? 」 

「Apa!」 

Taser pistol (拳 銃 型 ス タ ン ガ ン). Arus tegangan tinggi mengalir menggunakan 

elektroda yang terbang sambil menarik kabel tipis. Untuk mencegahnya digunakan untuk 
kejahatan, ratusan lembar kertas kecil dengan nomor seri yang disegel di dalam kartrid 
tersebar pada saat penembakan. 

Tentu saja, kasus akuisisi ilegal tidak berarti apa-apa di dunia lain. 



Penjualan dan kepemilikan dilarang segera setelah rilis di Jepang tetapi sebagai sesuatu 
yang dapat dibeli secara normal di luar negeri, saya mendapatkannya melalui korps tentara 
bayaran. Untuk saat ini, saya tidak ingin membunuh sebanyak mungkin. 

「Kamu, apa kamu!」 

Un, tanya bagus! Aku butuh momentum dan tebing untuk melewati situasi ini !! Bangkitlah, 
sejarah kelamku !! 

"Saya? Aku ..., himemiko (gadis kuil putri) 」 

Kurizuka Asahi-sama yang dihormati, aku berbicara dengan suara rendah memikirkan 
suara pahitnya. Di kepalaku "himemiko" berubah menjadi "bodyguard" (catatan tl: 
Kurizuka Asahi adalah aktor yang berspesialisasi dalam drama zaman jidaigeki atau Edo) 

「Haa?」 

Laki-laki itu memiliki wajah "Saya tidak mengerti sama sekali". Un, aku juga tidak mengerti 
apa-apa. Saat ini, saya penuh dengan antisipasi bahwa saya mungkin bisa membakar 『

Saya ingin mengatakan koleksi baris suatu hari nanti』. 

(catatan tl: Fokus, Mitsuha!) 

「Aku adalah gadis petir putri kuil. Tanpa henti terhadap mereka yang menentang saya 」 

Kali ini saya mengeluarkan Beretta 93R dan 3 putaran meledak di pot pecah yang tersisa di 
gang. Tidak, tidak keren mengoperasikan tuas pemilihan. 

Papapan !. 

Tembakan bergema, pecahan pot retak, meledak dan terbang. 

「「 「U, uwaaaaah!」 」」 

Saat orang-orang yang berteriak itu hampir habis, sekelompok tentara yang agak mencolok 
dari sisi lain gang ... 

「Hime-sama, apakah kamu aman?」 

Oh, dia benar-benar seorang putri, begitu? 

Sementara para prajurit pria dan wanita..., berkumpul untuk sang putri, perlahan dan 
diam-diam mundur, berbalik dan melarikan diri ...... 

「Mohon tunggu, Himemiko-sama」 

Gyaaa ~ !! 



Ada orang di sisi lain juga! Terlebih lagi, seorang pria tua yang merasa sedikit lebih tinggi 
dari prajurit umum. Oh, agak canggung. 

「Um ~, sejak kapan Anda mulai mendengar?」 

Bagi saya yang mendengarkan dengan penuh rasa takut, itu adalah berita paling 
menyedihkan hari ini. 

「Akan ada di sekitar," Apa yang kamu lakukan "..」 

Dari awal memang begitu. Terima kasih banyak. 

Mitsuha roboh dengan menyedihkan dan meletakkan tangannya di tanah. (OTL) 

「Himemiko-sama?」 

Mohon maafkan saya. Maaf, saya terlalu terburu-buru... 

「Saya ingin Anda datang ke kastil」 

Seperti itu ~. Warna asliku terpapar pada sang putri, aku tidak bisa pergi ya. 

Jangan lihat aku dengan mata berbinar, tuan putri. 

「Sebelum itu, tolong izinkan saya menutup toko dengan benar ...」 

Saya belum menutup konter (ま だ 会計 締 め て な い し), tirai belum ditutup, dan sistem 

keamanan belum beralih ke mode tertutup. Saya harus kembali sebentar ke toko. 

Maka sang putri pergi ke kastil bersama para prajurit. Saya pergi ke toko dengan paman 
pahit dan dua tentara muda. Tidak, saya tidak akan lari jadi Anda tidak perlu terlalu 
berhati-hati. 

Nah, apa yang harus dilakukan... 

Saya menyelesaikan proses penutupan toko, tetapi saya bertanya-tanya bagaimana saya 
harus pergi ke kastil... 

Gaun? Tidak, ini masih awal untuk pengaturan itu. Ada juga kesetimbangan dengan Earl-
sama. Sebagai penjaga toko sampai akhir untuk saat ini. 

Peralatan? Saya terlihat menembak. Meninggalkan sayap saya untuk pertahanan diri apa 
adanya, akankah 93R diperlukan? Saya tidak akan menggunakannya ... Melarikan diri dari 
kastil dalam baku tembak, tidak, tidak akan ada hal seperti itu. Pertama-tama, saya akan 
teleportasi jika itu yang terjadi. Tapi kemudian, toko dan koneksi bangsawan ... 



Pada akhirnya, sayap saya Walther dan 93R tas saya. Saya menembak tiga kali, tetapi tidak 
ada waktu untuk memuat ulang. Tetap seperti ini. Tidak ada pisau. Bahkan jika senjata 
dapat dikatakan sebagai 『artikel ritual』, pisau di depan keluarga kerajaan tidak ada ~. 

Juga, terpikir oleh gagasan saya meluangkan waktu sebentar untuk mengambil sesuatu dari 
rak untuk dimasukkan ke dalam tas. Rak selalu penuh dengan produk! 

Tidak, itu karena saya menggantinya dengan benar. Selain itu, kebijakan kami adalah 
menjual 1 untuk 10 koin perak daripada menjual 10 untuk 1 koin perak. Bukankah saya 
akan sibuk jika mereka menjual dengan cepat? Nah, saya akan sedikit kompromi jika itu 
untuk kebahagiaan wanita. 

Ah, mungkin lain kali aku akan menjual pembalut. Barang saya tidak murah adalah satu hal, 
tetapi tidak dijual sama sekali karena tidak ada yang mengerti penggunaan atau 
kenyamanannya. Jika saya bisa mendapatkan papan nama berjalan (seseorang yang 
berpengaruh) untuk mengiklankannya dengan sampel nyata seperti sampo, itu akan 
dilakukan dalam 1 kesempatan. 

Namun, karena saya akan sibuk, seperti yang diharapkan, saya tidak akan berusaha keras 
untuk beriklan. 

Ujung-ujungnya, saat masih dalam pakaian pramuniaga, saya hanya meletakkan souvenir 
dan 93R di tas lain dan saya siap. 

Oh, penjaga muda, berbahaya berjalan di toko saat dalam mode tertutup. itu bukan salahku 
jika petir menyambarmu. 

Oh, mereka menjadi pucat dan mengeras. Un, lurus ke depan, sama sekali jangan 
menyentuh rak, un. 

Ini langit-langit 'shiroro'. Tidak, Castle (shiro), White (shiro), setengah asing (shiranai), 
tunggu, cukup itu saja. Bagaimanapun, saya tiba di kastil. Tidak persis dengan kereta yang 
ditarik dengan kuda putih, saya berjalan normal. Jalan kaki itu banyak untuk orang biasa, 
begitu. Jalan kaki ...... 

Bahkan di ruang tunggu, paman pahit itu masih terus menatapku. Un, paman yang pahit itu 
baik. Seperti Earl-sama atau kepala pelayan Stefan-san. Liner Viscount masih sedikit belum 
matang. Setelah sekitar sepuluh tahun ....... 

Oh, kami diundang, begitukah. 

「Apakah itu orang yang disebut Mitsuha?」 

「Ya ~」 

Un, raja keluar. 



「Saya tidak keberatan, angkat kepala Anda dan mendekat. Duduk di sana. Dermawan 

putri saya, saya tidak peduli dengan etiket. Saya tidak akan menggunakan kata-kata sulit 
eter, berbicara dengan saya secara normal 」 

Oh, raja tidak selalu berbicara seperti raja ya. Nah, Anda tidak bisa berbicara dengan 
keluarga seperti itu. Selain itu, dia tidak seperti dia sejak dia lahir. Sesekali, seseorang 
mungkin tiba-tiba menjadi raja ... 

Di sini juga, ini bukan audiensi antara deretan menteri. Ini bukan penonton biasa atau 
penganugerahan dekorasi, tapi sesuatu yang tiba-tiba. Sepertinya ini hanya karena dia 
ingin mengucapkan terima kasih sebagai "ayah dari gadis yang kamu bantu", pertemuan 
pribadi yang sederhana. 

Apa, semua pemikiran itu sia-sia. Ini hanya ruangan biasa dengan meja dan kursi di 
sekelilingnya. Yah, itu biasa di istana kerajaan, tapi sangat mewah. Sebaliknya, jika seperti 
kursi lipat di sekitar meja lipat itu akan luar biasa. 

Di belakang raja adalah orang yang tampak seperti ratu dan putri. Juga, seseorang seperti 
pangeran sedang duduk sendirian. Lebih kecil dari sang putri. Berusia sekitar delapan 
tahun? Aku merasa dia sangat tertarik pada sesuatu... Putri, apa yang kamu katakan 
padanya? 

Ada seorang warga senior di belakangnya. Apakah dia bendahara agung? Paman pahit 
berdiri di belakangku. Seperti saya katakan saya tidak lari. (だ か ら 逃 げ な い っ て ば。) 

「Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha-dono」 

「Ini Mitsuha, pemilik toko dari sebuah toko umum」 

「Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha-dono」 

「Ini Mitsuha, pemilik toko dari sebuah toko umum」 

「Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha-dono」 

「Ini Mitsuha, pemilik toko dari sebuah toko umum」 

「Jadi, putri kuil gadis guntur, Mitsuha-dono」 

「Ini Mitsuha, pemilik toko dari sebuah toko umum」 

「Mitsuha pemilik toko sebuah toko umum」 

Akhirnya raja sudah kehabisan kesabaran. 



Tidak, tidak ada kalimat bodoh di mana saya kembali dengan, 「Ini adalah gadis guntur 

kuil putri, Mitsuha」. 

「Ya, ketika saya melihat putri yang telah membeli berbagai barang di toko kami, seorang 

pria yang mencurigakan memasuki mata saya jadi saya mengikuti mereka karena khawatir. 
Dimana saya menemukan penculikan. Saya mengumpulkan keberanian saya dan berteriak 
tetapi pada akhirnya saya hanya seorang gadis kecil, dalam situasi berbahaya seperti itu 
semua tentara datang membantu kami ...... 」 

「Hmm, ini sangat berbeda dari yang saya dengar」 

「Ya, ketika saya melihat sang putri yang membeli berbagai barang di toko kami,」 

"Tidak cukup! Cukup!" 

Hehehe, saya menang! 

Pada akhirnya, mungkin dia menyerah karena perilaku Mitsuha yang tidak mengatakan 
apa-apa selain princess Eh, putri kuil gadis petir? Apakah ini dongeng? Apakah kepalamu 
baik-baik saja? 』, Percakapan tidak stabil. 

Menurut laporan yang muncul di tengah, para pencuri itu tidak memiliki latar belakang 
politik, mereka tampaknya adalah bawahan dari organisasi perdagangan yang hanya 
menculik dan menjual gadis-gadis cantik. Tampaknya ketika putri ke-3 yang telah 
mendengar desas-desus tentang Toserba Mitsuha dari seorang pelayan secara kebetulan 
keluar dari kastil dan melepaskan pengawalnya dengan putus asa, dia menjadi sasaran 
tanpa sepengetahuan mereka bahwa dia adalah seorang putri. 

Organisasi perdagangan manusia bergantung pada bangsawan yang berpengaruh sehingga 
mereka tidak bisa menyentuh mereka, tapi kali ini adalah kasus, 『penculikan sang putri』. 

Apa pun yang dikatakan bangsawan berpengaruh, setelah diberi tahu, 『Kamu 

mengganggu penyelidikan penculikan sang putri? Associate of the penculik! Pengkhianat! 
』Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin organisasinya akan dihancurkan, dan para 

bangsawan di belakang layar juga akan dihancurkan. Wow, tuan putri, Anda menginginkan 
pujian. 

Ah, sang putri adalah Putri ke-3 Sabine: 10 tahun, pangeran adalah Pangeran ke-2 Ruhen: 8 
tahun. Para pangeran dan putri lainnya sedikit lebih tua, dan 2 terbawah tampaknya sangat 
dekat. 

Tidak, tampaknya pangeran dan putri lain juga mencintai mereka. Mereka hanya tidak 
berlari dan berguling bersama. 



Raja berkata, 『Tolong rukun dengan putri saya mulai sekarang』, tidak ada yang bisa saya 

lakukan sambil ditatap oleh Putri Sabine dengan senyum lebar. Saya menjawab, 『Y, Ya』 

dengan wajah kaku. 

Eh, raja, apa yang baru saja Anda katakan? 

Putri 『s』? Raja, apa yang kamu rencanakan? 

Ah benar. 

「Raja, apakah matamu menjadi kurang terlihat dibandingkan ketika mereka masih muda?

」 

「Ah, ahh, memang benar agak sulit untuk membaca huruf kecil di dokumen beberapa 

waktu yang lalu....」 

「Bisakah Anda mencobanya?」 

Mitsuha mengambil kacamata dari tasnya. Jumlahnya: 5 buah. 

「Tolong pakai seperti ini. Karena masing-masing berbeda, coba temukan yang paling 

bagus 」 

「N, seperti ini? E, ohh! 」 

Raja mengganti kacamata satu demi satu. 

「Hei Saar, kemarilah! Pakai ini 」 

Orang tua di belakang memanggil Saar pergi "apa" saat dia mendekati dan menguji 
kacamata seperti yang diceritakan. 

「Oh, ohhhhh!」 

「Bagaimana, Anda telah bermasalah karena tidak bisa membaca dokumen lagi. 

Bagaimana sekarang? 」 

「Saya mengerti, saya bisa melihat! Jika ini masalahnya, saya masih bisa berguna bagi Anda 

raja! 」 

Orang tua itu sepertinya dipenuhi dengan emosi. Tampaknya itu lebih berguna bagi lelaki 
tua ini daripada raja. Nah, tidak ada ruginya menjual bantuan kepada grand Chamberlain. 
Raja akan senang juga. 

「Dengan ini, Saar ini masih memiliki beberapa cara sebelum pensiun dari kursi Perdana 

Menteri」 



Oh, itu bukan kepala bendahara tapi perdana menteri, begitukah. 

Mitsuha mengumpulkan 3 gelas yang tersisa dan mengembalikannya ke dalam tas. Un, aku 
menangkap papan reklame! Jika pihak lain adalah menteri atau bangsawan agung, maka 
saya bisa meminta harga yang keterlaluan. 

Eh, kode etik Maniak? Apa yang sedang Anda bicarakan? Jangan terlalu negatif (足 元 見 る 

ん じ ゃ な い よ), hanya saja 『harga jualnya sangat tinggi』. 

「Mitsuha, apakah ada yang lain? Jika Anda memiliki sesuatu yang baik, tunjukkan! Tentu 

saja, saya akan membayar uang dengan benar 」 

「Itulah bisnis. General Store Mitsuha akan menjual apa saja jika kami menerima uangnya. 

Tapi, selain perempuan, itu 」 

「Cewek tidak bagus ya」 

"Tidak baik" 

"Apakah itu benar. Ha ha ha" 

「「 Ahahahaha 」」 

Tidak, bahkan jika itu terdengar seperti tentang penculikan sang putri, kami bukan karena 
maksud kami, 『Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda tidak dapat 

menggunakan saya sesuka Anda』. Tentu saja, raja tahu. Perdana Menteri juga. Ratu 

mungkin tidak mengerti, mungkin. 

Kembalinya juga berjalan kaki. Bahkan jika Anda menyukai saya, Anda tidak akan 
mengirim saya dengan kereta, raja. 

Nah, saya akan malu jika gerobak dengan lambang kerajaan dikirim ke toko saya di sebuah 
gang. 



Chapter 23 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 23 "Atas nama pencipta Corona 
dan Perangkat Sihir Brunzel, Serang dan Hancurkan Goliath !!" Gambar oleh 

Chiri Rin 

Oh, itu orang jahat. Mitsuha berpikir begitu saat dia melihat pelanggan itu masuk. Pepatah 
yang cukup banyak mengatakan "Aku pasti orang jahat" pria yang sangat gemuk ditemani 
oleh tiga orang. 

「Apakah Anda penjaga toko?」 Lihat. 

「Serahkan hak dan rute pembelian toko ini. Hmm, aku akan membawamu juga 」 Wow ~, 

ada apa ini! Tidak ada hukum atau apapun! Bahkan jika seseorang terlihat seperti anak 
kecil, Anda tidak akan melakukan itu. Saya heran dengan keberanian yang berlebihan. 
Betapa dia meremehkan masyarakat. Apakah dia orang yang sangat kuat yang bisa 
melakukan apa saja melalui koneksi dan uang? 

「Umm, permisi, tapi siapa kamu?」 Saya akan bertanya untuk berjaga-jaga. 

「Apa, kamu tidak mengenalku? Inilah yang terjadi ketika seseorang seperti seorang gadis 

mencoba-coba bisnis... Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Saya Nelson Adler, Presiden 
Firma Adler! 」 「 Oh, Firma Adler itu !! 」 Tidak pernah mendengar tentang Anda sama 

sekali. 

"Tepat sekali. Toko ini sepertinya menjual ikan, sesuatu yang disebut sampo, dan hal-hal 
tidak biasa lainnya. Tampaknya menjanjikan meski baru. Aku akan melepaskannya dari 
tanganmu jadi bersyukurlah 」 Ya ya, itulah yang kamu inginkan. Apakah tekanan Earl-

sama tidak mencapai pedagang? 

「Umm, ada mitra bisnis yang perlu dipertimbangkan jadi bisakah Anda datang lagi pada 

waktu yang sama besok? Kami akan menelepon mitra bisnis kami... 」 「 Umu, mengerti 」 

Mungkin karena mereka sedang dalam suasana hati yang baik karena permintaan yang 
tidak masuk akal dapat dilalui dengan mudah, Nelson dan anak buahnya kembali dengan 
humor yang bagus. Dia mungkin berpikir untuk memberi tekanan di berbagai tempat jika 
aku menolaknya. Apa dia mengira aku segera menyerah setelah berpikir tidak ada gunanya 
sekarang karena Firma Adler mengincarku, apa menurutmu Mitsuha idiot. Sial, jangan 
pernah semudah itu. Selain itu, meskipun saya mengatakan 「Kami akan menelepon mitra 

bisnis kami」, tidak ada yang mengatakan 「pemasok」. 

Chiri Rin 



「Mitsuha-neesama, aku di sini ~」 「Jadi kamu datang ~」 Un, jadi kamu datang hari ini 

juga, untuk layanan reguler. (定期 定期) Tidak, dia datang setiap hari, Sabine-chan. 

Awalnya dia memanggilku 『Mitsuha-sama』 tapi sebagai hasil dari bujukanku untuk 

"hentikan, kepalaku akan terbang jika seseorang mendengar sang putri memanggilku 
sama", dan beberapa liku-liku, kami memutuskan Mitsuha-neesama 』 . 『Neesama』 

adalah satu kata, dan itu 『sama』 bukan masalah, adalah teori Sabine. 

Sabine-chan dengan cepat menuju ke sisi konter ini. Ada TV kecil dan pemutar DVD di sini. 
Tentu saja, tidak terlihat dari sisi pelanggan, dan ditangguhkan segera setelah pelanggan 
datang. Seorang pelanggan yang memasuki toko pada waktu yang buruk mendapatkan 
tatapan Sabine-chan 『Aku akan membunuhmu!』. Itu tidak masuk akal. Sabine-chan 

datang setiap hari, ketika saya kehabisan topik karena saya tidak bisa terlalu banyak 
berbicara tentang Jepang dan dalam masalah, saya menyalakannya dengan sembarangan 
dan TV loket serta pemutar DVD ketahuan. Aku tidak bisa menipu hyper 
what'sthiswhat'sthiswhat'sthiswhat'sthis !! Sabine-chan, dan ia datang untuk menontonnya 
bersama. Namun, 『Cermin Ajaib. Itu memecah jika seseorang mengatakan itu rahasia 』

untuk membungkamnya, kalau-kalau hal pertama yang saya pilih untuk tunjukkan padanya 
adalah sesuatu seperti『 penyihir kecil yang kehilangan sihirnya ketika identitas aslinya 

terungkap 』dan『 cerita tentang melanggar janji dan kehilangan segalanya 』. Tidak, 

sayangnya itu berhasil! Tapi tentunya bagi Sabine-chan yang tidak mengerti bahasa Jepang, 
saya harus menerjemahkan dan menyulih suaranya. Ini sangat sulit (翻 訳 せ ず に 済 む), 

saya lega ketika sampai pada adegan transformasi atau adegan pukulan yang mematikan. 

「Oh, Sabine-chan, tolong berikan ini kepada Perdana Menteri segera setelah Anda 

kembali. Itu adalah surat yang sangat penting, jadi jangan lupakan itu 」 Meskipun Sabine-

chan tomboi, dia gadis yang pintar. Bukan seseorang yang akan gagal dalam permintaan 
seperti itu. Mungkin dia memperhatikan sesuatu, dia berkata "Tidak" dengan ekspresi 
serius sambil mengamankan surat itu sebagai sesuatu yang penting. 

Chiri Rin 

「Gadis, aku membawakanmu perjanjian transfer, tanda tangani」 Kamu terbang sejak 

awal (初 っ ぱ な か ら 飛 ば し て ま す ね ぇ), Nelson-san! 「Mitsuha-neesama, siapa ini?

」 Sabine-chan bertanya, menjawab dari belakangku. Baru menginjak usia 10 tahun, 

Sabine-chan masih belum terlihat di mata publik. Dan ada juga pakaian hemat untuk 
penyamaran, meskipun dia gadis yang cantik, dia tidak terlihat seperti bangsawan. 

「Un, orang penting dari bisnis besar, dia bilang dia ingin membawaku ...」 「Eh ~, 

kepergian Mitsuha-neesama, nooo ～！」 Sabine-chan, aktris '... Tidak, ini dia 『Sabine, 

menakutkan Nak !! 』Kurasa。 Di pintu masuk gadis cantik yang melebihi norma 

bangsawan, wajah Nelson mengendur. 「Ho, jika Anda tidak ingin meninggalkan saudara 

perempuan Anda begitu buruk, Anda bisa ikut dengan saudara perempuan Anda」 「

Benar-benar!」 Sabine-chan yang melompat dengan gembira atas undangan Nelson. Dan 

saat senyum lebar Nelson-san semakin kuat... 



Chiri Rin 

「Maafkan saya, apakah Anda menunggu?」 「Apa, Perdana Menteri-sama !!」 Nelson 

Adler yang terkejut. Un, semua aktor ada di sini. 

「Maaf mengganggu Anda, Saar-san」 「Tidak, jika itu undangan Mitsuha-dono, saya akan 

terbang kapan saja」 

（Apa! Dia memanggil nama Perdana Menteri! Dan ada apa dengan sikap Perdana Menteri 

yang rendah hati!） Nelson mulai diliputi firasat buruk 

「Sebenarnya, orang ini meminta saya untuk menyerahkan toko ini secara gratis. Dan dia 

berkata dia ingin membawaku bersamanya ... Oleh karena itu, aku mungkin akan dipaksa 
untuk menolak permintaan dari Raja ... 」 「 Oh? Tentang apa ini, Adler-dono? 」 Dia 

menembus dengan tatapan di bawah titik beku. 「Apa, tidak, itu ......」 Nelson tanpa henti 

yang berkeringat. 

「Menghalangi seorang pedagang yang telah diminta Raja secara langsung, menuntut 

untuk secara tidak sah memberikan sebuah toko tanpa pembayaran, dan memeras seorang 
gadis yang sangat muda untuk menjadi milik seseorang」 「Eh..., ah..., tidak, hal seperti itu 

......」 Memiliki darahnya menghilang, Nelson menjadi kebiru-biruan dan sekarang menjadi 

keputihan. 

「Maksud Anda," bukan itu "?」 「Y, ya, tentu saja!」 「Jadi, Anda tidak akan ada 

hubungannya dengan toko ini atau staf toko mulai sekarang secara langsung dan tidak 
langsung?」 「Ya, saya bersumpah demi dewi! 」 「 Kemudian, jika ada gangguan 

terhadap toko ini di masa depan, saya akan meminta Adler-dono menangani mereka. 
Semua departemen akan menerima instruksi ketat 」 「 Y, ya !! 」 Dengan ini, Perusahaan 

Adler berkewajiban untuk memantau dan bertanggung jawab tidak hanya untuk anak 
perusahaan mereka tetapi juga semua pihak komersial di ibukota untuk tidak ikut campur 
dengan General Store Mitsuha. Jika gangguan diabaikan atau diabaikan, siapa yang tahu 
hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan oleh Perdana Menteri. 

Namun pada saat itu kulit Nelson kembali sedikit dari rasa lega sehingga dengan membawa 
beban berat ia berhasil keluar dari krisis terbesar dalam hidupnya. 「Oh, Adler-dono. 

Orang-orang dari Firma Adler tidak harus datang ke istana kerajaan besok. Semua orang 
perusahaan Anda akan mendapatkan izin mereka untuk masuk setiap saat dicabut 」 「 

Apa ...... 」 Nelson menjadi pucat lagi. Tidak ada izin masuk ke istana kerajaan untuk 

pemasok istana kerajaan: pemasok kerajaan Adler Firm, lebih dari sekedar penurunan 
penjualan. (王宮 御用 達 、 御用 商人 で あ る ア ド ラ ー 商会 に と っ て は 売 り 上 げ 

減少 ど こ ろ の 話 で は な い。) Hilangnya kredit. Stok tertawa di antara sesama 

pedagang. Kerusakan tidak dapat diukur tidak peduli apakah Anda dipanggil ibu kota, 
bukan dealer utama nomor 1 kerajaan. 



「Ke, mengapa hal seperti itu ......」 "Tidak bertanggung jawab untuk menekan pedagang 

lain mengenai toko ini persyaratan penebusan", pikir Nelson. 「Oh, tentang itu? Saya tidak 

berpikir bahkan raja yang paling lembut pun ingin melihat wajah pria yang mencoba 
mendapatkan putri kecilnya atau teman-temannya 」 「 Apa? 」 

「Sekarang, ayo kembali, Putri Sabine」 「Eh , aku ingin bermain dengan Mitsuha-neesama 

lebih lama 」 Setelah Perdana Menteri pergi menyeret Sabine-chan yang enggan, hanya 

pria yang pingsan di lantai yang tersisa. 

Presiden Firma Adler pensiun dan menyerahkan segalanya kepada putranya adalah 
sesuatu yang terjadi tidak lama kemudian. Jangan sentuh General Store Mitsuha. Beberapa 
saat kemudian tangisan muntah darah Nelson mencapai semua pedagang ibu kota, tidak 
ada kerajaan. 

「Hei Sabine-chan, apakah Anda ingin menggantikan gelar『 Kurenai ken'nyou 』saya」 

「Tidak mungkin! Entah bagaimana rasanya tidak menyenangkan. Mitsuha-neesama, kau 

ingin memaksaku untuk melepaskan gelar itu 」 Sungguh indra yang luar biasa! Sabine, 

anak yang menakutkan !! 



Chapter 24 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 24 Picture by The new semester 
mulai jadi ini bisa jadi postingan terakhir saya, seperti terakhir kali siapapun bisa bebas 
memilih novel ini. Selamat tinggal. 

Penjualan kacamata terus meningkat. Ada masalah itu sebelumnya juga, saya berterima 
kasih kepada Perdana Menteri. Barang-barang lain dijual sedikit demi sedikit. Meski begitu 
mahal. Oh, saya juga menjual gerobaknya. Sven-san dan yang lainnya membelinya setelah 
banyak pertimbangan. Penghasilan tiba-tiba mereka yang tidak terduga akhirnya akan 
habis. "Jika demikian maka mari kita berinvestasi di masa depan sebelum itu terjadi", 
mereka tampaknya telah memutuskan. Untuk berjaga-jaga saya juga menjelaskan sewa dan 
sewa, tetapi setelah sebagian besar memahami pengaturannya, mereka masih memutuskan 
"itu tidak baik". Un, jantan benar. 

Harga jual kembali hampir sama. Itu sudah merupakan layanan yang sangat besar. Saya 
memberi mereka perintah ketat untuk tidak mengungkapkan harga pembelian sebenarnya. 
Mengancam, "Jika orang lain juga meminta untuk menjualnya dengan harga itu, toko akan 
runtuh." Semua orang mengangguk dengan wajah serius. Mereka mungkin mengira itu 
adalah defisit besar. Harap bertindak sebagai papan reklame dan buat permintaan! (需要 

を 掘 り 起 こ し て く れ た ま え！) 

Mereka puas dengan produknya. Sampai sekarang kami harus mengumpulkan jamu kecil 
dan ringan karena daya dukungnya, dan itu butuh waktu. Jika kita bisa membawa banyak 
barang maka kita bisa berkeliling berburu dan berhenti mengumpulkan tanaman obat dan 
sayuran liar. Kecepatan gerak lebih cepat dalam perjalanan pulang, mengurangi stres pada 
tubuh kita. Un, bahu Anda antara lain akan lelah jika Anda membawa beban itu di dahan 
pohon dan Anda tidak akan bekerja untuk sementara waktu. Mereka sudah beberapa kali 
pergi ke hutan berpusat pada perburuan, dan tampaknya itu telah membuahkan hasil yang 
cukup besar. Itu karena waktu berburu hampir dua kali lipat. Mungkin tidak masalah untuk 
mengatakan bahwa mereka sekarang berspesialisasi dalam berburu. 

Tapi Ilse-chan nampaknya penasaran dengan panah otomatis, setiap kali kita bertemu dia 
terlihat berkonflik seperti dia ingin mengatakan sesuatu. Umm, busur panah telah ada sejak 
lama, di Bumi. Saya ingin tahu apa yang harus dilakukan... Bagaimana dengan penjualan 
umum gerbong... Mungkin hanya untuk pemesanan. Bagaimana dengan harganya? Jika itu 
untuk tentara bayaran dan pemburu maka itu tidak bisa sangat mahal. Un, itu masalah 
utamanya. (要 ・ 熟 考) 

Ah, akhirnya saya menggunakan lubang tabungan. Ketika saya menyimpan koin emas 
pertama, saya memiliki harapan besar. Menempatkan telingaku di pipa pada saat yang 
sama aku menyetorkan ...... Tapi itu tidak membuat suara. Itu benar, itu tidak akan 
membuat suara "chari ~ n" sampai sejumlah koin emas sudah ada di dalam. Sial. (ち く せ 

う) 



Belakangan ini, suasana hati Sabine-chan semakin memburuk. Alasannya adalah 
banyaknya interupsi ke DVD-nya dari jumlah pelanggan yang meningkat. "Kurangi jumlah 
pelanggan", tidak, itu sedikit ...... "Atau izinkan masuk ke lantai 3?" Tidak, saya terlalu takut 
Anda akan mengatakan sesuatu seperti "Saya akan tinggal di sini" jika Anda pergi ke sana. 
Juga, tolong berhenti membawa Pangeran Ruben. 

Oh, sebelum ini, Beatrice-chan datang dan menemui Sabine-chan. Saya sangat terkejut. 
Mereka mengenal satu sama lain. Mereka memiliki kesempatan untuk berinteraksi bahkan 
sebelum debutan mereka. Ah, apakah putri tingkat rendah dan putri sulung earl ditunjuk 
menjadi teman bermain? Itu seperti teman sekolah, begitukah. Kamu sedikit lebih tua jadi 
kamu harus merawat sang putri dengan benar. Sabine-chan, tolong berhenti bicara tentang 
DVD ke Beatrice-chan. Jangan tunjukkan !! 

Chiri Rin 

Seorang gadis berusia 17 ~ 18 tahun langsung menuju ke arahku. Eh apa? 「Maaf, apakah 

kantor konsultasi ada di sini」 Oh, ada baiknya menggantungkan tanda kayu yang sudah 

selesai! Permintaan konsultasi setelah waktu yang lama! Oh, papan nama dengan nama 
toko juga dibuat, tentu saja. 

Isi dari konsultasi itu kira-kira seperti ini. Rumah gadis itu menjalankan ruang makan; 
dengan kedua orang tua, gadis, dan 2 koki sewaan dengan total 5 orang yang menjalankan 
tempat itu. Ayah adalah ketua, laki-laki berumur 28 tahun adalah yang kedua, seorang laki-
laki berumur 19 tahun bekerja sebagai pekerja  buruh, anak perempuan dan ibunya bekerja 
sebagai pramusaji  juru tulis, dan anak perempuan sedang belajar memasak. Toko itu 
berjalan tanpa masalah. 

Namun, keadaan mulai memburuk ketika putra kedua dari sebuah restoran besar di kota 
itu menatap gadis itu. Gadis yang ceria dan lincah memiliki kemampuan untuk menarik 
orang, putra kedua secara sepihak memukul gadis itu. Putra kedua terus gigih tidak peduli 
seberapa besar gadis itu menolak untuk tertarik pada koki magang muda. Sementara itu, 
ayah dari putra kedua: seorang penjaga toko restoran, berencana untuk meminta putra 
keduanya yang tidak akan mewarisi restoran untuk mengambil alih ruang makan dengan 
menikahi gadis itu dan meminta putra kedua untuk menggantikannya. Dia tidak dapat 
menyebabkan gangguan langsung atau melecehkan mereka karena itu akan merusak 
reputasi ruang makan yang dia rencanakan agar putranya berhasil, untuk sementara waktu 
memperburuk manajemen dan menciptakan hutang, dia pertama kali menawarkan kondisi 
yang menguntungkan kepada koki senior untuk memikatnya jauh. Dan kemudian insiden 
berikutnya di mana ayahnya 『tiba-tiba diserang oleh penyerang misterius yang hanya 

mengincar lengan kanannya dan dengan rapi terjadi patah tulang』. Ini akan sembuh total 

setelah beberapa waktu, tetapi dia tidak bisa memasak untuk sementara waktu. Jadi, 
karena tidak dapat terus berjalan, ruang makan telah ditutup selama beberapa hari. 
Mengenai rencana pemilik toko restoran, sepertinya salah satu karyawan mereka yang 
memiliki ayahnya memberi tahu mereka secara diam-diam. 



Isi permintaannya sangat sederhana. "Bantu kami!" 

「Harap tunggu sebentar」 Mengatakan bahwa Mitsuharu mengajukan 『Mengambil 

permintaan khusus sehingga toko akan ditutup sebentar』 perhatikan di luar pintu, kunci 

dan tutup tirai. Departemen permintaan konsultasi General Store Mitsuha, itu pekerjaan 
besar setelah waktu yang lama! 

Tapi, cerita yang berat, kenapa kamu ingin berkonsultasi denganku yang terlihat berusia 11 
~ 12 tahun? Oh, kau berteman dengan pelayan keluarga Liner, begitukah. 

「Lalu pertama, mari kita konfirmasikan situasinya. Pertama-tama, tujuannya adalah 

memulai kembali toko dan melanjutkan bisnis. Dan menghentikan kemerosotan situasi 
keuangan. Selanjutnya, menghilangkan gangguan dari restoran dan mencegah gangguan 
lebih lanjut. Dan mendapatkan tujuan (menikah) dengan magang jika memungkinkan. 
Apakah ini baik-baik saja 」 「 Y, ya ...... 」 Gadis itu terkejut dengan kata-kata tenang 

Mitsuha yang jauh lebih muda dan mendapat sedikit warna merah pada item terakhir. 

「Pertama-tama, akan sulit untuk mempekerjakan koki baru saat ini, bukan? Bahkan jika 

seseorang yang tidak berpengalaman dipekerjakan, mereka tidak akan menjadi aset 
langsung, dan seharusnya tidak ada koki veteran yang terampil mencari pekerjaan. Jika 
dilakukan dengan buruk, juru masak yang dibayar oleh restoran bisa menarik permadani 
dari bawah Anda 」 「 Eh ...... 」 Gadis yang tidak pernah memikirkan hal seperti itu 

terkejut dengan kecerdasan Mitsuha dan betapa buruk situasinya sebenarnya. 

「Jadi, untuk mengatasi masalah ini kita perlu, membuka kembali ruang makan dengan 

personel yang ada dan melanjutkan bisnis tanpa merekrut orang asing, menghasilkan 
keuntungan yang cukup untuk memulihkan kerugian selama periode tertutup, mengambil 
tindakan untuk memastikan keuntungan yang stabil setelahnya, memikat pemilik restoran 
yang berencana untuk mempercepat penghancuran diri ruang makan (料理 店 店主 の 思

惑 を 潰 し て 焦 ら せ て 自 滅 を 誘 う こ と) dan menimbulkan kerusakan dan ketakutan 

yang cukup untuk membuatnya menyerah untuk ikut campur lebih jauh. Sesuatu seperti itu 
」 「 Itu tidak masuk akal! Bagaimana Anda ... 」 「 Melakukan itu adalah pekerjaan 

departemen permintaan konsultasi General Store Mitsuha. Serahkan pada Mitsuha! 」 

Mendengar kata-kata percaya diri Mitsuha, gadis itu menjawab. 「Um, sebagian tujuannya 

hilang ......」 Gadis ini adalah pelanggan yang cukup tangguh. (な か な か の 大 物 で あ っ 

た) 

Jam 21, ruang makan meja tamu 『Paviliun Surga (Rakuentei)』. Dalam kegelapan dimana 

hanya satu lampu yang menyala, disana ada lima orang. Pemilik restoran Bernd dan Stella, 
putri mereka Arena, juru masak magang Anel, dan Yamano Mitsuha. Mitsuha menjelaskan 
apa yang dia katakan Arena pada siang hari kepada 4 orang tersebut. 

「Tidak mungkin!」 Bernd menegaskan. 「Pertama-tama, saya dalam kondisi ini. Anel bisa 

melakukan persiapan, tetapi sama sekali tidak mungkin menjalankan dapur sendirian. 



Arena hanya bisa melakukan banyak hal. Dan, jika kita bertiga di dapur, layanan pelanggan 
akan ditinggalkan untuk Stella lakukan sendiri. Tidak mungkin melakukan penyajian dan 
akuntansi sendiri 」 Bernd memotong kata-kata Mitsuha dan membuangnya. 

「Bernd-san, menurut Anda mengapa butuh waktu bertahun-tahun bagi koki magang 

untuk menjadi dewasa?」 Mitsuha bertanya pada Bernd. 「Eh, yah, tentu saja, untuk 

berlatih dari dasar, ingat keterampilan koki senior dengan menonton, berlatih di waktu 
luang mereka ...」 「Di sana! Magang tidak diajarkan oleh siapa pun dan harus memoles 

keterampilan mereka sedikit demi sedikit menggunakan sisa-sisa yang dibuang dengan 
cara coba-coba dalam waktu singkat ketika mereka tidak sibuk bekerja. Bukankah begitu? 
」 「 Ya, semua koki melakukannya dan menjadi ahli 」 「Kemudian, jika Bernd-san 

dengan sabar mengajarkan cara memasak satu hidangan tanpa henti sepanjang hari dari 
pagi hingga malam, maka tidak bisakah Anel yang telah mempelajari dasar persiapan 
membuat sesuatu yang sekitar 90% kualitas Bernd-san? Tidak harus persis sama dengan 
Bernd-san, hanya 90% 」 「 Ah, ahh, kalau begitu, jika itu Anel.... dia mungkin bisa 

membuat 2 atau 3 」 「 Kocok ke Anel-san dan Arena-san selama seminggu. Apa, bahkan 

selama real deal Bernd-san bisa menonton dari belakang dan berkembang sesekali untuk 
membagikan saran dan menyesuaikan rasanya. Tidak bisakah kamu melakukan itu bahkan 
dengan satu tangan? 」 「 U, baiklah ...... 」 

Anel membuka matanya dengan heran. Dalam dunia memasak, hanya orang yang akan 
mensukseskan toko atau pihak lain dalam divisi Goodwill yang akan diinstruksikan 
langsung oleh chefnya. Dan itu berlaku sampai akhir. (catatan tl: Divisi niat baik berarti 
membiarkan seorang pelayan atau anggota keluarga membuat bisnis dengan nama yang 
sama) 

「Tapi itu saja ... Rasanya agak jatuh, dan tidak ada yang istimewa di sini dibandingkan 

dengan tempat lain. Pelanggan yang telah terbang ke restoran lain selama kami tutup 
untuk sementara waktu tidak akan langsung kembali, dan pelanggan tetap akan melihat 
perbedaan rasa. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, Stella juga harus 
melakukan layanan pelanggan sendiri... 」 

Mendengar kata-kata Bernd, Mitsuha tersenyum lebar. "Tidak masalah. Saya punya 
rencana rahasia. Mohon merasa lega seolah-olah berada di kapal yang tenggelam (泥 舟 に 

乗 っ た 気 持 ち で 安心 し て 下 さ い)」 「 Aku tidak bisa lega sama sekali! 」 

Dan setelah 7 hari. Ruang makan 『Paviliun Surga』 dibuka. 

「Ya, 1 nasi telur dadar, 1 udon」 「Paket makanan hamburger, makan!」 

Di dalam 『Paviliun Surga』 yang semarak. Membawa piring ada 4 wanita. Para wanita itu 

adalah istri Bernd, Stella, dan tentara bayaran seperti Grit dan Ilse. Mitsuha mengeluarkan 
permintaan nominasi. Tertarik dengan biaya permintaan dan prasmanan makan 
sepuasnya, Grit dan Ilse yang lelah dari perburuan terus menerus dan telah mengambil 



waktu istirahat melompat atas permintaan Mitsuha. Ah, hanya anggota perempuan yang 
diminta. Saya tidak membutuhkan seorang pria. 

Di dapur, Anel dan Arena dengan panik menggerakkan tangan mereka sementara suara 
Bernd dan Mitsuha terbang ke arah mereka dari belakang. Bernd sedang mengajarkan 
menu asli 『Paviliun Surga』. Dan Mitsuha sedang mengajarkan 『makanan Yamano』. 

『Makanan Yamano』 Ini adalah makanan misterius yang menjadi bisikan di kalangan 

bangsawan sejak beberapa waktu yang lalu. Masakan yang tiba-tiba menjadi pembicaraan 
di antara sejumlah besar bangsawan memiliki bahan-bahan yang mustahil, kelezatan yang 
luar biasa, resep yang tak terbayangkan, dan hidangannya diselimuti misteri. Banyak koki 
mencoba mereproduksinya berdasarkan cerita yang didengar dari para bangsawan, tetapi 
mereka semua disuruh mencobanya lagi. Kecuali beberapa yang memohon pada koki 
tertentu dari keluarga bangsawan untuk mengajar mereka. 

Mereka yang menerima ajaran tersebut menanyakan nama hidangan tersebut kepada koki. 
Koki menjawab, 『Makanan Yamano』. Tentu saja ada nama individu untuk setiap 

hidangan. Namun, nama yang mencakup semua hidangan menjadi satu genre, adalah 
makanan Yamano. Makanan Yamano bukanlah nama salah satu hidangan. Mereka yang 
menggunakan teknik Yamano, semuanya dikenal sebagai hidangan Yamano. Seolah-olah itu 
adalah teknik Sarutobi. 

Kepada para juru masak yang mengagumi, sang koki menggelengkan kepalanya. 
Mengatakan "hidangan ini bukanlah sesuatu yang saya buat. Itu semua hanya diajarkan 
kepada saya oleh guru saya yang terhormat. Dan hidangan yang tak terhitung jumlahnya 
yang diajarkan kepadaku akan diberi nama 『Yamano memasak』 sesuai nama guruku 

yang terhormat. " (そ し て 教 え を 受 け た そ の 料理 の 数 々 に 師 匠 の 名 を 戴 き 名 

付 け た の が 『ヤ マ ノ 料理』 で あ る 、 と。) 

『Masakan Yamano』 Namanya secara bertahap menyebar melalui para bangsawan dan 

orang kaya dan bahkan ke rakyat jelata melalui pelayan dan lainnya. 

Menggunakan informasi dari mulut ke mulut. Saya meminta pelayan dari keluarga Liner 
dan Sven-san untuk menyebarkan rumor bahwa "Sepertinya Anda bisa makan makanan 
Yamano di『 Paviliun Surga 』." Saya menyerah pada selebaran. Di sini, tampaknya orang 

awam memiliki angka buta huruf yang tinggi. Jadi itulah mengapa selebaran tidak 
berpengaruh saat membuka toko saya! 

Dan Mitsuha akan mempelajari metode yang lebih efisien. Jadi mari kita ulas strateginya 
kali ini. Saya tidak akan melakukan apa pun yang terlalu mencolok. Bahkan jika pelanggan 
membanjir, kami tidak akan dapat menanganinya dan itu akan menjadi berantakan. Tidak 
cukup hanya mengumpulkan pelanggan setelah pembukaan. Penting bagi Anda untuk 
membuat pelanggan datang secara teratur dalam jangka panjang. 



Dan, masakan Yamano mengikuti formula toko umum. 『Keuntungan tinggi, penjualan 

rendah』. Ini adalah restoran. Ada batasan jumlah pelanggan yang dapat ditangani. Orang 

kaya, orang yang sesekali ingin mewah, pria ditemani wanita yang ingin pamer di depan 
gadis-gadis, pasangan lansia yang menabung sedikit uang mereka untuk merayakan 
semacam hari jadi, inilah targetnya . Ah, kalau-kalau saya menyiapkan sesuatu yang lebih 
murah. Sesuatu yang cepat dan mudah dibuat serta berbiaya rendah. Jelas tidak mahal dari 
penampilannya, jadi kami tidak bisa meminta harga yang konyol, yah, itu makanan dengan 
tingkat omset yang bagus. Un, hal-hal seperti udon. 5 ~ 6 koin perak kecil. Selain itu, 
meskipun Anda menyebutnya mahal, tidak seperti yang dipaksakan di toko umum, 'batuk 
batuk', itu bukan kisaran harga yang tinggi. Paling banyak dua koin perak atau kurang, 
rasanya sekitar 1800 yen dalam yen Jepang. Tentu saja, harga hidangan yang awalnya ada 
di menu dibiarkan begitu saja. 

Mungkin dari mulut ke mulut berhasil, meski tidak terisi penuh, sebagian besar kursi terisi 
pada hari pertama. Sepertinya ada seorang pria yang melihat ke dalam bangunan dan 
memasang wajah menjijikkan sebelum pergi, menurut Stella-san sepertinya penjaga toko 
itu. 

Oh, meskipun itu disebut 『Memasak Yamano』. Marcel mencoba menamainya 『Mitsuha 

cooking』, tapi aku menghentikannya. Sangat putus asa menghentikannya. Jadi, saya 

memikirkan berbagai hal. Ini bukan 『masakan Jepang』. Mitsuha sendiri sedang bingung. 

『Masakan bumi』 juga salah. Setelah berdiskusi dengan semua orang, diputuskan 『

Yamano memasak』! Nah, karena saya memperkenalkan diri saya dengan nama keluarga 

saya hanya kepada beberapa orang, saya rasa tidak apa-apa. Tim wanita paruh waktu 
memiliki kontrak 7 hari. Dengan waktu sebanyak itu Anel dan Arena akan baik-baik saja 
sendiri, setelah itu Bernd-san bisa mendapat giliran di resepsi. Bahkan dengan satu tangan, 
dia harus bisa melakukan beberapa pelayanan dan akuntansi, dan dia mungkin bisa 
menyewa pelayan dengan harga murah. 

Hari 2. Tampaknya beberapa orang kaya dan bangsawan bercampur dengan konsumen. Un, 
bangsawan tidak bisa menjaga penampilan jika mereka pergi ke tempat biasa seperti itu, 
meskipun semua orang berpakaian seperti orang biasa dengan pakaian biasa. Jelas terlihat 
....... Tidak, itu seperti yang direncanakan sehingga mereka disambut dengan baik. 
Bangsawan dan orang berpengaruh bersahabat dengan ruang makan yang menyajikan 『

hidangan yang hanya bisa dicicipi di sini』. (貴族 や 有力 者 が 馴 染 み で 、 『こ こ で し 

か 味 わ え な い 料理』 が 出 る 店) Un, jika restoran itu ikut campur maka kemungkinan 

besar akan ada peringatan dan beberapa pelintir tangan. Kami akan membuat orang yang 
berkuasa menjadi pelanggan tetap kami dan menerima favoritisme mereka! Tapi, 
bukankah jumlah pelanggannya terlalu banyak? Ada garis di luar. Tidak, ini sedikit salah 
perhitungan. Saya ingin tahu apakah itu akan mereda dalam 7 hari...? Ah, Arena, Katsudon 
tidak seperti itu! 

Hari 3. Peningkatan pelanggan tidak berhenti... Bagian memasaknya oke. Mungkin 
pasangan memasak sudah terbiasa dengannya, keterampilan mereka meningkat pesat. 



Saya kesulitan memilih menu masakan Yamano. Sehingga tidak ada masalah bahkan jika 
saya tidak bisa berteleportasi karena beberapa situasi, bahan-bahannya hanya barang yang 
selalu tersedia dengan harga murah. Karena kami tidak akan menggunakan hal-hal seperti 
keju pedas. Hal-hal yang bahkan pemula dapat dengan mudah dan cepat memasak selama 
bisnis jika persiapan dilakukan sebelumnya. Memuaskan kondisi tersebut, kami 
memutuskan beberapa item menu seperti nasi telur dadar, hamburger, udon dan lain 
sebagainya. Oh, saya mengajari mereka cara membuat mayones. Ini hanya mencampur 
sedikit telur, minyak, cuka, dan sebagainya. Mengembangkan memasak tidak akan menjadi 
masalah, bukan. Ini tidak seperti saya mempopulerkan oven microwave. Ah, saya membeli 
satu untuk diri saya sendiri, tentu saja. Ini diperlukan untuk makanan beku. 

Hari 5. 5 pria datang ke ruang makan 『Paviliun Surga』 tepat setelah pembukaan. Dengan 

memotong dan mengabaikan garis pelanggan. 「Ah, pelanggan, berbaris dengan benar ...」 

Stella yang berbicara terkejut dan berhenti berbicara. 「Kedengarannya seperti sukses 

besar,『 Paviliun Surga 』-san」 Yang berdiri di sana adalah penjaga toko itu, seorang pria 

senior yang tidak dikenal, mantan pegawai yang dibawa keluar beberapa hari yang lalu, 
dan dua penjaga. 

「Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?」 Dipanggil oleh Stella dan keluar dari dapur, 

Bernd dengan masam dan tanpa ekspresi bertanya. 「Tidak, tidak, hari ini saya tidak bisa 

tidak memenuhi tugas saya sebagai warga negara yang baik」 「Apa sih yang kamu 

bicarakan?」 「Saya menuduh Anda melakukan permainan curang dan datang untuk 

melakukan keadilan!」 Penjaga toko berteriak dengan a wajah kemenangan dan jari-

jarinya menunjuk ke Bernd. Rupanya, dia tampaknya telah mengubah kebijakannya untuk 
melawan situasi yang berubah. Itu adalah pola di mana dia berubah menjadi menyerang 
secara langsung. 

"Permainan yg licik? Apa maksudmu? 」 「 Jangan pura-pura bodoh! Bahkan para penjaga 

datang juga! 」 「 Tidak, tentang apa ini ... Tolong jelaskan itu dulu 」 Atas kata-kata 

Bernd, pemilik restoran menunjuk ke menu yang dipasang di dinding. "Bahwa! Itu bukti 
yang tak terbantahkan! 」 「 Eh? 」 「 Penipuan menggunakan 『Yamano memasak』 

yang sekarang dikabarkan di antara publik, tindakan menipu pelanggan! Sekarang, penjaga, 
tangkap dia segera dan bawa dia ke penjara! 」 Bernd dan Stella terperangah. 3 pekerja 

paruh waktu menonton dengan cemas. Pelanggan berhenti makan dan menonton dengan 
terengah-engah. 

Bernd akhirnya memahami situasinya dan bertanya kepada pemilik toko. 「Um, apa dasar 

bahwa masakan Yamano kami palsu?」 「Saya pikir Anda akan menggunakannya untuk 

melarikan diri」 Penjaga toko tersenyum lebar. 「Orang yang ada di sini adalah koki 

Rumah Liner Viscount dan pendiri masakan Yamano itu, Marcel-shi!」 'Oh!' datang dari 

penonton. Orang-orang yang tampak mulia menatap tajam ke arah Marcel. 

「Sekarang, Marcel-san, bersaksi!」 「Tidak, saya tidak akan tahu sampai saya 

memakannya. Ngomong-ngomong, maukah Anda mengeluarkan masakannya 」 Atas 



pernyataan Marcel yang sepenuhnya sah, pemilik toko yang berada di depan penjaga 
dengan enggan menyetujuinya. Ini hanya beberapa saat. 

「Lalu aku akan makan sup, sesuatu yang disebut nasi telur dadar, dan hamburger」 

Pemilik restoran tersenyum. Marcel sepertinya tidak mengetahui nama item tersebut. Ini 
dipastikan palsu. Setelah Bernd menuju ke dapur dan meneriakkan perintah, tinggal 
menunggu. Para tamu juga menyaksikan dalam diam sambil melanjutkan makanan mereka. 
Dan setelah beberapa saat, memasak dibawa ke meja. 

Marcel dengan tenang meminum supnya. Dia mengerutkan kening. Marcel membawa 
hamburger ke mulutnya. Dia sedang dalam mood yang buruk. Marcel makan nasi telur 
dadar. Dia sepertinya akan berteriak karena marah ... 「Tolong panggil orang yang 

membuat ini!」 Ah, dia berteriak. 

「Siapa yang membuat keributan, berisik...」 Mitsuha yang keluar dari dapur. 「Apa-apaan 

ini!」 Melihat Marcel yang berteriak, pemilik toko restoran tersenyum. 「Mengapa Anda 

mengajarkan hidangan yang tidak Anda ajarkan kepada saya di tempat seperti ini, guru 
yang terhormat !!」 「「 「「 Ehhhhhh ~~~ !!! 」」 」」 

「Karena kami sedang membuat hidangan pesta saat itu. Selain persiapan, makanan ini 

dibuat satu per satu, jadi saya tidak akan mengajarkan ini saat itu 」 「 N, tidak, tapi, setiap 

hari memasak untuk keluarga tuanku, hidangan seperti itu juga akan... 」 「 Ah ~. Lalu, 

mengapa Anda tidak pergi ke dapur dan membantu kami sementara saya mengajar? Tolong 
ajarkan beberapa hal juga Marcel-san. Mereka secara teknis adalah saudara laki-laki dan 
perempuan siswa 」 「 Diakui! 」 Marcel terbang ke dapur. Rahang pemilik restoran 

sepertinya akan jatuh. Para penjaga bingung. 「Jadi untuk apa itu?」 Suara Mitsuha 

diselimuti oleh keheningan interior ruang makan. 



Chapter 25 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 25 Mitsuha Manga Bab 1 
Halaman 02 a 

Catatan Penerjemah: 

Onii-chan sibuk dengan semester baru sekarang. Jadi saya akan mengambil alih novel 
Mitsuha juga. 

Saya akan membuat TOC dan sebelumnya, tombol berikutnya nanti. 

Aku ingin tahu ada tembok ke-4-kun? 

Apakah dia di sudut tertentu menangis dengan akal sehat-chan? 

Mitsuha Bab 25: Pembunuhan berlebihan (TN: Jika Anda tidak tahu, Novel Mitsuha selalu 
merupakan Mitsuha 1 st POV atau Narator 3 rd POV) 

「Apakah ini tempat Anda bisa makan masakan Mitsuha?」 (Beatrice) 

Seorang gadis muda tiba-tiba membuka pintu, masuk dan bertanya begitu saat pemilik 
restoran bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan para penjaga. 

「Ah, Mitsuha!」 (Beatrice) 

「Beatrice-chan...」 (Mitsuha) 

Dan kemudian Earl Bozes-sama, Iris-sama, Alexis-sama, Theodor-sama memasuki restoran 
tepat setelahnya. Semuanya, jika Anda tidak berbaris dengan benar... tidak mungkin... 

Tunggu, bangsawan lain berpura-pura sebagai orang biasa, tetapi keluarga Earl 
mengenakan pakaian bangsawan, tidak ada yang bisa mengeluh. Oh, beberapa bangsawan 
memalingkan wajah mereka. Mereka tahu kelompok Earl, bukan? 

「Oh, Bernt-san, maafkan saya ... mereka adalah kenalan saya, bisakah Anda mengambil 

pesanan mereka dulu?」 (Mitsuha) 

Bernd-san mengangguk kegirangan. 

「Apakah ini tempat putri saya bekerja?」 (Raja) 

Tamu besar lainnya masuk dari pintu lagi... 

「Oh, Yang Mulia!」 (Mitsuha) 



Mendengar perkataan Mitsuha, Bernt-san langsung jatuh tersungkur. Apakah lengan 
kanannya baik-baik saja? Absurb? Tidak, sudah kubilang, hanya ada 4 pelanggan yang 
melayani orang: Stella-san, Grit-san, Ilse-san, dan satu lagi. Nah, apakah menurut Anda 
Sabine bisa bertahan tidak bermain selama berhari-hari? Dia datang setiap hari ke toko ini. 

Karena aku sibuk dan dia membantuku membawakan piring. Dia sepertinya menikmatinya 
juga. Duduk di kursi tamu favorit, berbicara, membagi makanan. 

Saya senang bahwa pelanggan senang. Yah, tidak ada pria yang tidak suka dipanggil 『Oji-

sama』 oleh gadis secantik itu. Seperti yang diharapkan dari wajah! Wanita itu tentang 

wajah !! Tetapi setelah berbicara dengan Sabine, orang yang seperti bangsawan membuat 
catatan tentang sesuatu, tapi apa itu? Aku agak takut bertanya. 

Dan seperti yang diharapkan, dia adalah penjaga! Berbeda dengan pengawal kerajaan, 
satpam kota yang menjaga keamanan publik kebanyakan adalah rakyat jelata, posisinya 
rendah dan tingkat keahlian mereka juga rendah. Tapi sepertinya dia telah memberi tahu 
pengawal kerajaan dan raja tentang keberadaan Sabine. Pengawal kerajaan tua yang 
mengagumkan juga datang bersama Raja dan Perdana Menteri kali ini. Perdana Menteri 
mengangguk. Saya berharap ini akan membuat karirnya maju. Ah benar. 

「Uhm, penjaga-san, Bernt-san diserang. Yah, mungkin itu hanya bandit acak, tapi bisakah 

kamu memeriksanya? 」(Mitsuha) 

Mengatakan itu, saya akan mengalihkan pandangan saya dari penjaga kota ke pemilik 
restoran yang merasa di lantai. 

Mendengar perkataan Mitsuha, sang raja melihat pemilik restoran, lalu mengalihkan 
pandangannya ke penjaga dan mengangguk ringan. 

「Ya, segera !!」 (Penjaga) 

Menjawab dengan tegang, penjaga kota-san. Yah, dia tidak bisa menolak di sini. 

Ya, itu juga peluang untuk kemajuan karir lebih jauh! Lakukan yang terbaik!! 

2 penjaga membawa pulang pemilik restoran dan mantan petugasnya. Mungkin, mereka 
pergi ke kantor penjaga, bukan ke rumah. Penjaga kerajaan tua sedang menunggu di luar 
toko dengan baik, jadi lelaki tua yang mengagumkan itu yang menginstruksikannya? 

Mantan juru tulis, dia telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pernah dia lakukan 
sebagai koki. 『Terima kasih kepada guru, ikatan dengan teman-teman, kasih sayang untuk 

junior』 Di antara mereka, yang paling penting 『Kebajikan untuk guru for, baginya untuk 

mengkhianati ini, setidaknya tidak mungkin untuk mempekerjakan sebagai juru masak di 
restoran yang layak atau tempat tinggal keluarga bangsawan di Modal. Jaringan antar juru 
masak sangat bagus. 



Yah, setidaknya orang-orang ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meletakkan 
tangan mereka ke 『Paviliun Surga』 lagi. 

Restoran yang disukai bangsawan, raja juga berkunjung dan sang putri sedang melayani..., 

Hei! Dimana itu, toko seperti itu ?! Itu ... di sini, bukan? Tidak, saya tidak punya rencana 
untuk ini! Itu benar, tolong percayalah! Tapi bukankah itu berlebihan? Tapi Anda tidak 
perlu khawatir akan dihukum mati, pemilik restoran itu. 

Eh, Anda ingin masakan yang saya buat, Beatrice-chan. Hah, kamu juga, Theodor? Dan 
Sabine, Anda juga memesan sebagai pelanggan dengan raja? Saya akan mengambil uang 
dengan benar dari raja. Saya ingin secara khusus menyiapkan makan siang anak dengan 
telur dadar dan hamburger. 

...gagal. 

Semua orang melihatnya dan mulai memesan makan siang anak-anak. Sulit membuat 
makan siang anak-anak! Selain itu, itu tidak muncul di menu sejak awal! 

「Jadi, apakah permintaan itu gagal?」 (Arina) 

Mitsuha tercengang saat mendengar kata-kata Arina. 

「Eh ... apa?」 (Mitsuha) 

「Masalah dengan gol masuk, gol masuk!」 (Arina) 

「Ah .........」 (Mitsuha) 

Saya lupa. 

「Raja, tolong bantu saya sedikit dengan mak comblang」 (Mitsuha) 

「BERHENTI IIIIIIT ~」 (Bernt) 

Bernt-san dengan putus asa berhenti. Ya, sang ayah tidak ingin menikahkan putrinya. Nah, 
bukankah begitu? Akankah baik jika dia memiliki menantu yang baik? 

Alasan berhenti bukanlah alasan yang damai, bukan? Lalu apa... 

Berita tentang masakan Yamano keluar, bangsawan pergi ke sana dengan dorongan, 
kadang-kadang raja juga datang untuk melihat negara dan sang putri melayani, ruang 
makan kota rata-rata, 『Paviliun Surga』 Hari ini juga, antrean panjang yang padat. Bernt-

san Anda sebaiknya menyewa juru tulis secepat mungkin atau Anda akan pingsan. 

Saya tidak menghasilkan banyak uang. Betul, mereka memintanya karena kesulitan 
manajemen, sehingga mereka tidak mampu membayar sebanyak itu. Dan mereka juga 



harus membayar untuk Grit-san dan Ilse-san. Saya hanya memiliki sedikit koin emas 
tersisa. Nah, itu menyenangkan. Biarkan koin emas ini masuk ke lubang tabungan. Nilai jual 
kacamata berbeda dengan uang yang saya dapat kali ini. 

Sabine ingin sekali melayani pelanggan, dia kadang-kadang pergi membantu. Oh, dia 
mendapat bagian yang kuat dari keripik dan hidangan dari pelanggan, dan dia 
menikmatinya. Sabine tidak bisa memiliki cukup keripik dan makanan. Pengawalan diikuti 
dengan benar. Mereka berpura-pura menjadi pelanggan di toko, menyamar di luar toko 
dan berjalan-jalan atau beristirahat. 

Dua dari tentara bayaran wanita kembali ke pekerjaan semula setelah masa kontrak 
berakhir. Tidak, mereka tampaknya dapat terus melayani pelanggan, tetapi terlalu tidak 
bertanggung jawab untuk meninggalkan orang-orang itu. Selain biaya permintaan, ada 
banyak pemasukan dari chip tersebut, yang sepertinya menghasilkan cukup banyak. 
Wajah! Lagipula ini tentang wajah !! 

Tidak, saya tidak mengerti karena saya ada di dapur. Ya, pasti itu. 

*** 

「Jadi, Anda tidak dapat menemukan apa pun?」 (Raja) 

「Ya, itu benar ...」 (PM) 

Ini adalah istana kerajaan, kantor raja. Sebelum raja duduk di kursi kantor, Perdana 
Menteri sudah berdiri dan melapor. 

「Suatu hari, ia tiba-tiba muncul di daerah Earl Bozes, dimusnahkan kawanan serigala dan 

menyelamatkan gadis desa, pulih dengan aman setelah mendapatkan cedera utama, 
kemudian memperoleh dukungan Earl dan memberinya beberapa pengetahuan untuk 
mengembangkan tanah, membuka aneh simpan di Ibukota sampai sekarang 」(Raja) 

「Ya, dan saya tidak percaya bagaimana dia bisa mendapatkan produk yang begitu bagus 

dengan asal yang tidak diketahui, pengetahuan yang baik dan keterampilan untuk 
mengatur debutan putri Liner.... Dia pasti putri seorang bangsawan di negara kecil di suatu 
tempat 」(PM) 

「Princess of thunder atau princess shrine maiden ... Namun, tidak ada salahnya bagi 

negara kita. Dia menghentikan penculikan tanpa persiapan, dan dia melakukan pekerjaan 
yang tampaknya membantu orang. Putri saya juga dibantu. Dia tampaknya adalah teman 
baik Sabine ... Dan kamu diselamatkan dengan kacamata ini 」(Raja) 

「Memang ... ...」 (PM) 

「Nah, kalau begitu tidak ada masalah, sebaliknya, akan lebih baik jika dia ada di pihak kita

」 (Raja) 



「Ya, karena Dia adalah gadis yang menarik」 (PM) 

「Yah, dia menarik, tentu saja」 (Raja) 

Hahaha, Raja dan Perdana Menteri sedang menertawakan kantor itu. 

*** 

「Eh, undangan dari Raja?」 (Mitsuha) 

「Ya, karena onee-sama saya yang pergi ke negara tetangga dengan onii-sama saya sebagai 

pembawa pesan dalam ekspedisi kembali hari ini. 

Karena kami ingin memperkenalkan Anda kepada mereka, kami ingin Anda datang ke 
pesta makan malam hanya untuk keluarga saya 」(Sabina) 

Sabine telah membawa hal menyusahkan lainnya... Pertama-tama, mengapa keluarga 
kerajaan perlu mengenalkanku pada Pangeran dan Putri? 

Saya bisa mengerti dengan terakhir kali saya membantu Sabine, sebagai orang tua yang 
ingin mereka temui, tetapi itu sudah berlebihan. 

Dan sekarang, sekali lagi saya diundang. Tapi kurasa akan lebih merepotkan untuk 
menolak. Bagaimanapun, dia adalah raja. Tidak ada gunanya menolak. 

*** 

「Saya datang ...」 (Mitsuha) 

「Selamat datang ...」 (Sabine) 

Saat aku sampai di gerbang kastil, Sabine sudah menunggu. Sejak kapan dia menunggu di 
sini? Dia sepertinya bersenang-senang, apakah acara 『teman datang dan pulang』 ini 

untuknya? Yah, itu jauh lebih baik daripada dibimbing oleh seorang prajurit yang ketat. 

Yang saya suka adalah 『orang tua yang keren』 bukan 『Orang tua berambut』 Jadi, 

relatif jelas bahwa saya dibimbing ke ... ruangan yang sama seperti sebelumnya. Ya, ini 
kamar yang paling tidak terduga. 

Raja sedang duduk di kursi raja, ratu ada di sampingnya dan kehadirannya kurus. Tidak, 
dia benar-benar cantik, dia hanya pendiam dan tidak banyak bicara. 

Dan (Kira kira) Sparking Prince berusia sekitar dua puluh tahun, Putri itu seperti 
pertengahan dua puluhan ... Apakah tidak apa-apa bagi sang putri untuk tinggal di rumah 
pada usia ini di dunia seperti ini? Jangan kembali setelah bulan madumu, Tidak, tidak apa-
apa, jadi tolong jangan tatap aku. Ugu... sial, 



Juga, Putri yang berusia sekitar 17 ~ 18, Sabine dan Rufen. Apakah ini benar-benar 
keluarga kerajaan? Aku penasaran apa ini. Itu mata untuk dihargai, kakak perempuan 
tertua atau kakak laki-laki tertua. Oh, Putri yang lebih rendah adalah kakak perempuan 
kecil. 

(TN: itu bukan kesalahan atau salah ketik, kakak perempuan yang memiliki tubuh lebih 
kecil dari adik laki-laki atau perempuan, dengan kata lain legal loli) 

Nah, karena tidak ada niat jahat atau permusuhan, sepertinya bagus. Apa? Apakah mereka 
bertanya-tanya apakah adik perempuan mereka yang lucu baik-baik saja? Tidak, kuharap 
begitu... Apa yang kamu bicarakan, Sabine? Tunggu... aku takut untuk bertanya. 

... Akhirnya itu berakhir. 

Tidak, saya senang bisa mendengar cerita menarik tentang produk dan ekonomi lokal di 
negeri ini. Namun, mengapa repot-repot memberi tahu saya sesuatu tentang situasi dengan 
negara tetangga, rajaku? Putri tertua juga. Mengapa Anda ingin mendengar pendapat saya 
di sana! Saya hanya seorang pedagang, bahkan jika saya mendengar tentang negara 
tetangga, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan pangeran, mengapa Anda ingin 
mengambil gambar topik sendok garpu. Apakah dia seperti Theodor? 

Toko tutup hari ini. 

Tidak, saya perlu istirahat sesekali. Liburan yang tidak teratur. Ada juga tugas di Jepang. 
Tapi hari ini aku tidak akan kembali ke Jepang tapi ke hutan yang pergi bersama 
mecernaries Sven sebelumnya. Tidak, saya perlu membawa sesuatu agar kapten bisa ikut 
barbeque. Ya, tidak hanya kapten, tapi aku juga mendapatkan semua orang lain dalam 
kelompok tentara bayaran. 

Untuk beberapa alasan, saya memiliki peran instruktur. 

Negara asal setiap orang terputus-putus tetapi mereka senang karena saya berbicara dalam 
bahasa ibu mereka. Oh, jika kupikir-pikir, itu sama dengan kelompok tentara bayaran Sven. 
Sekalipun dunia ini berbeda, itu tidak banyak berubah. Keduanya adalah orang baik. 

Nah, karena itu saya harus menyiapkan daging untuk oleh-oleh. Tidak, saya tidak akan 
menangkap rusa atau babi hutan. Meski bisa ditangkap, tapi tidak bisa dibawa, terlalu 
berat. Makanya saya bawa kelinci. Bahkan jika saya membawa burung, akan sulit untuk 
mengelus sayap. Jika saya punya waktu, saya bisa membawa sayuran dan rempah-rempah 
dan mengisinya dan memanggangnya atau merebusnya. Itu sebabnya saya menangkap 
empat kelinci. Tidak hanya Crossbow, tapi juga Slingshot. Punya dua hewan di masing-
masing tangan. Itu berat. Sakit, tanduknya ada di kakiku! Oh, aku belum memberitahumu 
tentang itu? Kelinci di sini sebenarnya tidak disebut kelinci. Itu dipahami sebagai 『kelinci

』 di kepalaku. Kelinci bertanduk atau semacamnya. Nah, markas tim tentara bayaran telah 

pindah ke tempat yang tidak populer pada saat itu. 



Arang merah menyala di sejumlah meja barbeque yang dibuat dengan memotong drum. Ya, 
saya pikir sudah waktunya, saya bisa membayangkan reaksi mereka 『Nona. Apakah kamu 

datang? Benda mencurigakan apa yang tergantung di kedua tangan 』 

「Saya datang ...」 (Mitsuha) 

「Oh, oh...」 (Kapten) 

[Ngomong-ngomong, bentuk apa itu. Hobbit macam apa itu, seperti pakaian lucu. (Hobbit 
dalam katakana) 93R dan revolver di kedua pinggul, belati, dan pisau. Tembakan 
selempang di pinggang belakang, pistol busur di punggung. Seorang gadis cantik berusia 11 
sampai 12 tahun dengan wajah kecil dan rambut hitam halus. ... Seorang peri datang entah 
dari mana !! 

Oh, ngomong-ngomong, Anda membayar pertama kali dalam mata uang Jepang, nona. 
Bahasa Jepang dikatakan sebagai 『peri』 untuk hotel dan pebisnis. Mereka dikatakan 

kecil, sopan, selalu terbang dan berkembang di mana pun mereka berada. Tetapi ketika 
mereka mendapatkan sesuatu yang menjijikkan, mereka tidak akan menghilang atau 
mengatakan kelalaian. Namun begitu mereka menghilang, semua orang tidak akan berada 
di sana lagi. Dan tempat mereka menghilang, biasanya akan segera runtuh. Di masa lalu, 
seseorang di Jepang memberitahuku tentang 『』, tapi aku tidak tahu apa itu. 

Nah, selama bisnis utama saya menganggur, Anda adalah pelanggan yang cukup baik, 
pembayarannya bagus dan tidak ada masalah. Anda orang yang cukup lucu. Itu 
mengagumkan. Tapi kamu, apa yang kamu katakan? Mengapa Anda bersikeras bahwa itu 
kelinci? Nah, kelinci tidak memiliki tanduk, bukan? ] 

Kami memakannya. Itu adalah pesta yang lezat. Anak-anak muda mengambil foto ke 
beranda mereka. Foto makhluk yang mencurigakan dengan foto seorang wanita muda. 『

Putri Elf, kunjungi barbeque kami dengan beberapa kelinci tanduk yang mencurigakan』 

atau semacamnya. Apakah Anda tidak tahu Privacy Protection Act, atau tidak ada sama 
sekali. 

Melihatnya, orang-orang aneh datang. Mengatakan bahwa mereka adalah ulama, 
menunjukkan kelinci tanduk, dan sebagainya. Kami sudah memakannya sejak lama. Ketika 
mendengar bahwa sampah dikubur, mereka pergi untuk menggali. Apa itu? Mereka 
membagikan kartu nama dan pulang. Juga, beberapa idiot yang membuat keributan karena 
ingin bertemu peri dan berfoto. Nona muda tidak menyukainya! Cepat pulang! 

Jadi, kecuali saya, hari-hari damai terus berlanjut. Oh, jangan mengibarkan bendera dengan 
mengatakan tentang hari-hari damai? Apakah begitu? 



Chapter 26 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 26 Mitsuha 1 [Lanjut] TN: 

Kyaa, Mitsuha-channnnn sangat lucu. 

Ini sampul Volume 2 dari twitter. 

Mitsuha Bab 26: Dan kemudian, ini perang! 「Kami sedang berperang」 (Raja) 

Raja memanggil Mitsuha dengan penerbangan Sabine tiba-tiba berkata demikian. 

Tiba-tiba... 

「Jadi, saya ingin Sabine berlindung di negara lain」 (Raja) 

Oh, jadi begitu. 

「Tapi saya menolak!」 (Mitsuha) 

(TN: Jika Anda tidak tahu, ini adalah meme Jojo: Daga Kotowaru) 

Mitsuha Tapi aku menolak.jpg 

Raja dan Perdana Menteri tercengang. 

「Karena saya akhirnya memiliki toko dengan banyak kerja keras dan pengeluaran uang, 

itu adalah pilihan terakhir untuk dibuang」 (Mitsuha) 

「Tidak, ini adalah evakuasi untuk berjaga-jaga, setelah perang selesai, Anda dapat kembali 

kapan saja」 (Raja) 

「Apakah ini evakuasi karena ada kemungkinan kami tidak akan bisa kembali?」 

Raja terdiam. 

「Bagaimanapun, saya akan melindungi toko sendiri, ketika dalam keadaan darurat, toko 

akan meledak sendiri」 (Mitsuha) 

「Ledakan diri, apa itu?」 (Raja) 

Oh, karena tidak ada bom di sini, mereka tidak tahu tentang meledak sendiri? Namun, ini 
berbeda dengan penghancuran diri. Bahkan jika saya katakan meledak sendiri, saya tidak 
ingin bunuh diri. Saya hanya perlu memindahkan toko ke zona tak berawak di Bumi, sekali 
lagi memperoleh tanah di salah satu negara lain, berteleportasi lagi, dan seterusnya. Saya 
bisa melakukannya, transisi seluruh toko. Mudah. Itu menghilang begitu saja dan saya akan 



membuatnya terlihat seperti hancur. Oleh karena itu, tidak apa-apa bagiku untuk bertahan 
sampai menit terakhir. 

Informasi ditransmisikan dengan sangat lambat di dunia ini dan tidak ada gambar. Jadi, jika 
saya menggunakan nama lain di negara yang jauh, saya tidak perlu khawatir dikejar, 
mungkin. 

Setelah beberapa tahun, itu akan lebih aman karena saya akan tumbuh lebih banyak dan 
usia tidak akan cocok. Maaf, saya tidak akan tumbuh lagi, karena saya sudah berusia 18 
tahun. Setelah itu, saya akan kembali. Saya tidak ingin terlibat dalam perang atau 
semacamnya. Ya, tapi dalam kejadian yang tidak terduga, aku akan membawa Sabine. Saya 
bisa pergi ke mana saja dengan Sabine, yang sangat mudah beradaptasi. Bahkan di negara 
lain atau di bumi. 

Saya kembali ke toko dan memikirkan berbagai hal. Pelanggan tidak datang hari ini. Saya 
kira berita tentang perang sudah menyebar. Yah, mereka tidak bisa merahasiakannya dan 
itu juga tidak ada artinya. Mereka tidak bisa menyembunyikannya karena mereka 
memindahkan banyak staf biasa, mengundang tentara nonstandar, mengumpulkan 
makanan dan berbagai perlengkapan amunisi lainnya. 

Musim sosial telah berakhir dan banyak bangsawan telah kembali ke wilayah itu. Beatrice-
chan dan semua orang juga tidak mau kembali dengan Earl. Beberapa bangsawan 
menyerahkan pengelolaan wilayah kepada putra, bawahan, dll. Dan bangsawan lainnya 
tanpa wilayah yang menetap di kerajaan. Dan perlu waktu untuk memanggil pasukan. 

Menurut cerita Raja, dia mengira bahwa negara lawan itu mencurigakan tetapi dia tidak 
pernah membayangkan bahwa mereka akan segera bertindak. Tampaknya kami 
mengharapkan bahwa situasi saat ini akan berlanjut selama beberapa tahun lagi dengan 
militer dan keuangan kedua belah pihak. Kedua negara pernah konflik satu sama lain 
sebelumnya. Mereka tidak memiliki peluang menang yang cukup. 

Tetapi sekarang kami memiliki informasi yang luar biasa. Negara tetangga sepertinya 
menambahkan monster sebagai bagian dari kekuatan militer. Dan pengkhianatan sejumlah 
bangsawan yang memiliki wilayah dekat perbatasan. Sejak tuan dekat perbatasan, yang 
harus menghentikan musuh dan mendapatkan waktu untuk negara, sekarang membantu 
musuh. Pasukan musuh dimobilisasi dalam waktu singkat tanpa menemui perlawanan, lalu 
tiba-tiba menyerang daratan lain tanpa informasi terlebih dahulu. Saat ini, Sepertinya 
mereka mendekati ibu kota sambil menendang tentara penguasa daerah yang tidak 
memiliki cukup tentara untuk melawan. 

Negara kita telah menggunakan banyak kuda dan pertukaran kurir untuk mengirim 
perintah ke berbagai negeri, tetapi tampaknya hanya tentara penguasa terdekat yang dapat 
melakukannya tepat waktu dan berdiri di depan musuh. Tentara untuk mempertahankan 
kerajaan tidak akan berhasil tepat waktu. Terlepas dari pengkhianatan, tidak mungkin 
untuk memahami mengapa monster yang tidak dapat berkomunikasi, juga bertindak 
dengan kekuatan musuh. 



Hmm, bukankah mereka terlalu putus asa? Mereka diisi, bukan? (詰 ん で る: Tsunderu) 

Tidak, itu bukan Tsundere. (ツ ン デ レ: Tsundere) 

Oh, Earl Boze ada di sisi lain kemajuan pasukan musuh. Karena tanahnya menghadap ke 
laut di ujung paling ujung negeri ini, itu mungkin aman tetapi dia juga tidak akan berhasil 
tepat waktu ... Kecepatan kemajuan militer jauh lebih lambat daripada pelatih, tetapi 
pasukan musuh tampaknya masih memiliki di atas angin dari kerajaan. Nah, perlu waktu 
lama untuk informasi dari pengamat datang. Hmm... 

Oke, saya memutuskan. Ayo pergi ke istana kerajaan. Jika ada sesuatu saya bisa segera 
kembali dengan teleportasi melalui Bumi. Bagaimanapun, informasi itu penting. Dan saya 
ingin berada di sisi Sabine. Saya akan pergi dengan peralatan lengkap. Tiga senjata di 
pelindung pedang. Belati, pisau, majalah cadangan. Sistem keamanan toko diatur ke mode 
pertahanan absolut. Ketika seseorang memasuki gedung, asap atau kembang api akan naik 
dan saya akan melihatnya dimanapun saya berada di Ibukota. Oke, berangkat! 

Ketika saya tiba di Istana Kerajaan, Mereka mengizinkan saya masuk dengan mudah. Nah, 
apakah ini oke? Ah, para penjaga mengingat wajahku dan Raja juga diperintahkan untuk 
membiarkanku lewat, begitu? Nah, terima kasih sudah mengizinkan saya masuk sekarang. 
Tidak, saya tidak akan pergi ke raja. Belum lama sejak terakhir kali saya melihatnya dan itu 
akan sulit karena dia terlalu sibuk. 

Saya akan mencari Sabine untuk saat ini. Saya tidak dapat menemukan dia dengan mudah 
bahkan jika saya berkata begitu. Saya harus bertanya kepada seseorang. Tunggu, jika 
seperti ini, bukankah aku orang yang mencurigakan yang berkeliaran di istana kerajaan 
untuk mencari keberadaan sang putri? 

Saat saya berkeliling, saya ditangkap oleh Perdana Menteri. Bagaimanapun, raja tampaknya 
sibuk. Saya berpikir untuk memintanya membimbing saya ke Sabine, tetapi saya terpaksa 
pergi ke tempat lain karena saya ditanya apakah saya ingin menghadiri suatu pertemuan. 
Ini bukan 『Aku tidak akan membiarkanmu pergi』, bukan? Jadi, pertemuan menarik apa 

yang dia bicarakan? Hubungan bisnis? Membeli barang atau sesuatu. Atau... apakah ini 
konferensi militer? 

Ruang pertemuan tempat saya dibawa masuk Ada dua puluh orang duduk di kursi 
sederhana menghadap ke depan, di sisi depan ada beberapa orang hebat duduk di dekat 
meja panjang yang ditempatkan dan menghadap ke arah depan. Nah, mengapa Anda 
melakukannya di depan? Anda bisa melakukannya di belakang! Tahukah Anda, orang hebat 
menderita kanker. 

(TN: Maaf, saya tidak dapat memahami 3 baris terakhir え 、 そ ん な 前 に 引 っ 張 っ て 

行 く の？ 一番 後 ろ で い い っ て！ ほ ら 、 偉 い 人 が ガ ン 見 し て る よ。) 

「Perdana Menteri, apakah gadis itu?」 (Beberapa orang hebat atau komandan) 

Ini dia. 



「Gadis ini adalah Mitsuha」 (PM) 

「Oh, itu ...」 (Beberapa orang hebat atau komandan) 

Tidak, apa 『itu』? Apa yang kamu dengar? 

「Mitsuha!」 (Alexis) 

Seorang pria muda tiba-tiba membuka lengannya dan menghampiri saya. Aku membuka 
tanganku..., tentu saja, aku tidak akan memeluknya! 

Lakukan ~ su! (SFX) 

Ya, itu berhasil. Hasil bimbingan kapten. Pria muda itu menerima pukulan tubuh ke perut 
dan jatuh ke bawah... Hah, Alexis-sama !? 

「Sangat jahat ...」 (Alexis) 

Sambil ditertawakan oleh orang-orang depan, Alexis-sama memprotes dengan mata berair. 

Kapan Anda menjadi seseorang yang suka berpelukan di depan umum? Tidak, itu tidak 
diperbolehkan meskipun Anda tidak berada di tempat umum. 

Bagaimanapun, Earl Bozes menerima layanan kurir, segera menyiapkan tentaranya dan 
meminta Alexis-sama, putra tertua menuju ke kerajaan yang bertindak sebagai 
penghubung dan pengumpulan informasi. Oh, ini tanggung jawab yang serius. Jadi apakah 
dia akan pergi ke konferensi seperti ini? Itu juga kursi di barisan depan. Dia adalah 
perwakilan dari Earl. Bergerak dengan menunggang kuda cepat dan dia tiba hanya dalam 3 
hari, ketika dia tiba, itu sulit. Tentara utama yang dipimpin oleh Earl akan membutuhkan 
waktu tujuh hari untuk tiba. Nah, tentara itu bergerak dengan alat berat, itu sudah terlalu 
cepat! Ini pepatah umum 『pawai paksa』 

Kemudian, saya juga duduk dan pertemuan pun dimulai. Tidak, kursiku lebih ke ujung 
daripada di tengah. Agenda akan maju satu demi satu, seperti laporan status saat ini, 
informasi terbaru, prediksi tindakan musuh. Musuh akan tiba di Ibukota besok malam. 
Setelah itu, mereka seharusnya beristirahat dan memulai pengepungan ibu kota pada fajar 
lusa. 

Sekitar 20.000 tentara musuh. 3.000 adalah Goblin, Orc, Orge, dan 『monster lainnya』 

Sekutu sekitar 2.000. Kami tidak dapat menghitung jumlah tentara yang disortir untuk 
mendapatkan waktu kami. 

Seperti yang diharapkan, strateginya adalah pertahanan kota. Tentara Raja, penjaga, dan 
tentara bayaran akan melindungi ibu kota sampai pasukan bergegas dari berbagai tempat. 
Komandan terdepan adalah di tengah orang-orang hebat di depan, Marquis Icebringer. 



Meskipun dia cukup tua untuk disebut tua, tapi dia adalah salah satu pejuang brutal, 
pejuang pejuang. Dari saat dia mewarisi pangkat faksi sampai sekarang, dia memegang 
pedang besar di garis depan, semua orang menaruh kepercayaan padanya. Dan dikatakan 
bahwa tidak ada komandan lain yang menganggap mereka cukup baik untuk menjadi 
pemimpin. 

Tubuh Mitsuha bergerak tanpa berpikir. Dia bangkit dari kursi dan melompat keluar dari 
depan Marquis Icebringer. Tubuhnya bertindak bahkan sebelum otak yang berpikir. 

Tubuh Mitsuha sedang bergerak sebelum dia menyadarinya. Dia bangkit dari kursi dan 
melompat keluar dari depan Marquis Icebringer. Pertama tubuhnya bertindak dan 
sekarang otaknya yang berpikir. 『Lucu untuk pembawa pesan jarak jauh berpakaian 

seperti itu. Kenapa dia tidak memakai baju besi tipis dan ada apa dengan koper yang 
menghalangi dirinya di depan orang hebat. Matanya agak haus darah. Dia hampir tidak 
menyembunyikan matanya, itu lebih seperti melihat mangsa daripada mata untuk melihat 
orang yang hebat. Apa yang saya pikirkan, melompat di hadapannya. Oh, bodoh aku akan 
mati. Tetapi jika marquis mati, pasukan kerajaan akan kehilangan komandannya Daripada 
permainan pertahanan, mereka semua akan terbunuh 』 

(TN: Maaf tapi bagian ini, Penulis menulis tanpa genap, atau. Saya bahkan tidak tahu di 
mana kalimat 変 だ お か し い 長距離 伝 令 な ら 軽 装 の 皮 鎧 報告 書 な ら 身 に つ け 

て 邪魔 な 荷 物 は な し に 偉 い 人の前で緊張にしては血走り過ぎた眼大きすぎる鞄持

ち難いのに固い皮の視線が獲物を見る眼銃撃ったら後ろの人にあたるああ馬鹿自分が死

んじゃうでも侯爵死んだら混乱止めなきゃ防刃じゃな く 防 弾 ケ プ ラ ー だ っ た か 痛

恨 の あ あ ぁ) 

Mitsuha berencana untuk mengambil semuanya dengan tubuhnya seperti penjaga 
permainan bola tangan. Bahkan tubuhnya yang bergerak tanpa berpikir, tapi dia tidak 
menyesalinya. Mungkin, bahkan jika dia punya waktu untuk berpikir perlahan, hasilnya 
akan tetap sama. Karena dia adalah Mitsuha, Yamano Mitsuha! 

Seseorang keluar di depan Mitsuha tepat sebelum anak panah itu meluncurkannya dengan 
konstruksi khusus yang dapat menembakkan lima anak panah sekaligus, dengan bentuk 
yang mirip dengan pistol busur, busur kecil berurutan yang dikeluarkan oleh seorang 
pembawa pesan dari tas. 

Mengenakan! (SFX) 

Mitsuha jatuh terlentang dengan sensasi terbakar dan shock berlari ke bahu kiri. Dan 
seorang pria muda jatuh di atas tubuhnya. Sebuah peluru panah kecil menusuk di bahu 
kanan dan perut pemuda itu. Pembunuh itu tahu bahwa peluru panah tidak mencapai 
target, mengeluarkan pedang pendek dan lari ke marquis. Ada banyak orang di dalam kastil 
dan duduk di kursi di ruang konferensi yang sempit, banyak yang sudah meletakkan tangan 
di atas pedang, tetapi tidak ada yang bereaksi cukup cepat. 



Mitsuha mengeluarkan 93 R dengan tangan kanannya dan menunjuk ke depan dengan 
tangan kiri yang gemetar. Ada sensasi terbakar yang parah di bahu kiri, tetapi dia tidak 
merasakan sakit baik karena adrenalin atau dopamin yang meluap di otak. Hanya saja 
lengan kirinya tidak berhenti gemetar. Mitsuha sudah jatuh terlentang di lantai. Pembunuh 
itu berlari menuju marquis dengan pedang pendek. Dengan sudut rendah, peluru yang 
meleset akan mengenai langit-langit. Baiklah! 

Papa pan, papa pan, papa pan! (SFX) 

Tiga tembakan berturut-turut berlangsung tiga kali, dan tubuh pembunuh itu jatuh 
telentang. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. 

「... Mitsuha ... sebagai ... ksatria ... apakah aku lulus ...」 (Alexis) 

「Alexis-sama !!」 (Mitsuha) 

Alexis terlalu lemah untuk berbicara. 

「... Tidak ada gunanya, bukan!」 (Mitsuha) 

「「 「「 「Whaaaaaaaat !!」 」」 」」 (Semuanya) 

Pria di ruangan itu meninggikan suaranya tetapi beberapa tetap mengingatnya. 

((((Kamu menyebut itu tidak berguna !?))))) (Men) 

「Di sini, panah ini mengenai bahu kiriku, bukan?」 (Mitsuha) 

「Ha ... ha ...」 (Alexis) 

Alexis tampaknya bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berbicara. 

「Tapi, saya akan menerima upaya itu. Karena Anda telah gagal dan tidak didiskualifikasi. 

Mari kita lakukan lebih baik lain kali 」(Mitsuha) 

「Lain kali ...」 (Alexis) 

「Ya, lain kali」 (Mitsuha) 

((((Jadi, itulah yang dia rencanakan untuk dikatakan !!!))) (Pria) 

Semua orang mengagumi. Namun, para veteran itu tahu. Bahwa tidak ada waktu 
berikutnya. Bahu kanan bisa diobati. Tapi luka perut itu. Biarpun tidak apa-apa sekarang, 
luka di perut itu akan membusuk. Pemuda pemberani itu akan mati sambil menderita 
dalam beberapa hari. Sangat disesalkan... Pemuda itu menutup matanya karena kesakitan. 

「Ahaha」 (Mitsuha) 



「Ah, hahahahahahahaha!」 (Mitsuha) 

Mitsuha tiba-tiba tertawa, semua orang tercengang. 

(Terlalu banyak ketakutan dan kesedihan membuatnya gila!?) (Pria) 

「Saya menahan, saya menahan terlalu banyak」 (Mitsuha) 

(Apa yang dia katakan?) (Pria) 

「Jangan tergila-gila dengan kemajuan dunia ini, sehingga orang-orang yang serius bisa 

beristirahat, dan itu berakhir dengan berlebihan. Tetapi untuk saat ini, saya akan mulai 
menahan diri. Dan hasilnya adalah... ini... Dia sekarat, saya tidak bisa melindungi orang-
orang yang dekat dengan saya, ini... 」(Mitsuha) 

(Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, apakah Anda menyesal?) (Pria) 

「Saya berhenti ... saya berhenti menahan !! Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan 

kepada mereka! 」(Mitsuha) 

「Marquis Icebringer. Aku akan kembali pada fajar lusa. Jadi tolong jangan taruh apapun di 

halaman dan jangan biarkan orang masuk dari malam besok 」(Mitsuha) 

「Ah, ya saya tidak keberatan, tapi ... apa yang akan Anda lakukan?」 (Icebringer) 

Untuk pertanyaan Marquis, Mitsuha menjawab. 

「Bersiaplah, pasukan yang tidak ada duanya, dan pada fajar lusa, tentara musuh akan tahu 

...」 (Mitsuha) 

Mitsuhah tertawa. 

「Arti sebenarnya dari ketakutan, keputusasaan, dan neraka di dunia ini」 

Kurumi_evil_grin 

Saat berikutnya, penampilan Mitsuwa menghilang bersama dengan pemuda pemberani. 

Don (SFX) 

(Bagian ini tampaknya lebih seperti POV Kapten daripada POV Mitsuha) 

Markas kelompok tentara bayaran Wolf Fang. Pangkalan di sana cukup besar karena harga 
tanah di sekitar daerah ini murah. Di ruangan di ujung lorong gedung dua lantai, ruang 
permainan. Kapten sedang memegang rokok dan bermain biliar, matanya terbuka lebar 
dengan isyarat dalam postur tubuhnya. 



Tiba-tiba seseorang muncul di udara, beberapa puluh sentimeter di atas meja billiard, dan 
jatuh di atas peron. Klien wanita muda yang mengunjungi mereka baru-baru ini, dia 
memeluk seorang pria muda dengan darah. 

「Rasanya sakit, itu hurrrrrt! Bola! Bolanya menggali ...! 」(Mitsuha?) 

Begitu, jadi itu lebih menyakitkan daripada yang menempel di pundakmu ... 

「Bawakan aku dokter, dia telah menjadi perisai bagiku, jangan biarkan dia mati」 

(Mitsuha) 

Ketika kapten mendengar itu, dia segera mengatur dokter, dia juga bergerak dengan 
mantap dengan petugas pertolongan pertama. Jangan mencabut panah karena akan 
menyebabkan luntur. Saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi jika pemuda ini 
menggunakan tubuhnya untuk melindungi kehidupan wanita muda itu maka saya harus 
melakukan sesuatu. Orang lain pasti juga berpikir begitu. Namun, saya tidak dapat 
menerima satu panah yang lewat. Wanita muda itu terluka. Apakah kalian juga ingin 
melakukan sesuatu tentang ini nanti? 

Dan tentara bayaran lainnya berkumpul. 

「Kapten, Anda memberi tahu saya bahwa Anda tidak memiliki pekerjaan besar untuk 

sementara waktu, kan?」 (Mitsuha) 

「Ah, ya」 (Kapten) 

Wanita muda itu tersenyum tanpa rasa takut. 

「Saya ingin mempekerjakan semua Mercenaries of Wolf Fang. Sebelum fajar lusa, musuh 

sekitar 20.000 termasuk monster. Pembayaran dijamin minimum 40.000 koin emas, dalam 
beberapa kasus akan ada jumlah tambahan, dapatkah Anda menerimanya? 」(Mitsuha) 

Ga ~ chan! (SFX) 

Seseorang menjatuhkan gelasnya. Pikiran lemah. Bahkan jika Anda mencoba mengeluh 
bahwa Anda haus, tidak ada apa-apa di tangan Anda. Apa itu? yang dijatuhkan adalah aku? 

「Dan sebelum itu, Nona Muda」 (Kapten) 

「Ya, apa?」 (Mitsuha) 

「Pertama-tama, ayo pergi ke rumah sakit dan berobat」 (Kapten) 

Mitsuha Manga Bab 1 Halaman 02 a [Lanjut] 



Chapter 27 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 27 Mitsuha 1 [Lanjut] Mitsuha 
Bab 27: Outbound Putri Kuil (TN: setelah beberapa saat, saya pikir Shrine Princess 
terdengar lebih baik daripada Princess Shrine Maiden, itu sebabnya saya akan mulai 
menggunakannya sebagai gantinya) 

Bagi Alexis, ini adalah negara asal Mitsuha, Ia berusaha menuruti petunjuk dari gestur 
tabib secara diam-diam dan mendapatkan perawatan dengan teknologi yang sangat baik. 
Mitsuha memberitahunya bahwa dia akan kembali dalam beberapa hari ketika 
perawatannya selesai dan kembali ke ibukota bersama, bahwa dia tidur dengan pikiran 
yang tenang. Mitsuha pun mendapat perawatan, peluru panah itu berhasil dilepas. Senang 
mengetahui bahwa tidak akan ada bekas luka yang tersisa sesudahnya. Ya, benar. 

Kelompok tentara bayaran dipanggil untuk pertemuan mendesak. Karena beberapa orang 
sedang liburan. Dan partisipasi bebas untuk memutuskan sendiri kali ini. Berapa banyak 
orang yang akan berpartisipasi dalam total 59 orang...? Semua orang di grup sedang 
mempersiapkan. Inspeksi senjata dan kendaraan, tambahan amunisi. Sebenarnya, 
persediaan ada cukup banyak, tetapi karena itu diperlukan hanya untuk memastikan 
bahwa suplementasi tersedia setiap saat, mereka ingin mempersiapkan sebelumnya dan 
membeli lebih banyak. 

Sementara itu, Mitsuha memberikan berbagai penjelasan. Seperti kita mungkin tidak dapat 
menonaktifkan Orc dengan peluru pistol, dan untuk Orge, mereka mungkin menahan 
bahkan sub senapan mesin dan peluru pistol, mungkin kita mungkin membutuhkan 5,56 
mm senapan serbu dll. Mitsuha tidak benar-benar mengalami menembak monster itu, tapi 
dia membuat spekulasi dari cerita yang didengar dari kelompok Sven. 

Setiap orang dari Mercenary Wolf Fang memiliki kecurigaan bahwa Mitsuha bukan dari 
Bumi. Cara Mitsuha muncul sejauh ini dan perilakunya cukup meragukan, tetapi 
dampaknya kali ini terlalu banyak. Namun, Mereka semua memiliki atmosfer yang 『tak 

terelakkan』, tidak ada yang mengejar lebih jauh. Jangan menyerang pribadi klien. 

Kerahasiaan. Bahkan di bumi ini, aturan Mercenary mirip dengan kelompok Sven. 

Setelah satu setengah hari setelah Mitsuha muncul, sekarang sudah jam 5 pagi. Markas 
kelompok tentara bayaran Wolf Fang, alun-alun depan hanggar kendaraan. 57 pria 
berbaris dan seorang gadis berdiri di peron di depan mereka. 

Sarung gaun putih. Pinggang kanan 93R. Karena lengan kirinya digantung, tidak ada 
revolver atau belati tetapi ada banyak majalah cadangan. Karena lengan kiri bisa bergerak 
dari pergelangan tangan ke ujung, pertukaran magasin bisa diatur entah bagaimana 
caranya. Gadis itu mengangkat tangan kanannya. 

「Semuanya, saatnya berperang!」 (Mitsuha) 



「Musuh adalah 20.000, kami 58 orang, misi berbahaya, diberi beberapa dolar, remunerasi 

adalah beberapa koin emas, kehormatan dan kebanggaan, dan kata-kata penghargaan dari 
orang-orang」 (Mitsuha) 

Pidato Mitsuha berlanjut. 

「Dengan hal-hal seperti perang, kedua belah pihak dapat mengklaim kebenaran mereka 

tetapi tidak juga keadilan dll. Ini hanya persaingan antara uang dan kekuasaan, dan 
pengorbanan selalu dilakukan oleh orang-orang biasa. Tapi kali ini berbeda! Misi adalah 
permainan pertahanan untuk mempertahankan warga ibukota dari tentara musuh dan 
kawanan setan yang mengabaikan perjanjian dan menyerang secara sepihak! 」(Mitsuha) 

Mitsuha berteriak setelah beberapa saat. 

「Biarkan saya tegaskan di sini, kami adalah keadilan mutlak!」 (Mitsuha) Mitsuha 2 (TN: 

Maaf, saya hanya bisa mendapatkan sampel dari mangaka) Ohhhhhhhhhh! (Semua orang) 

Tentara bayaran sangat bersemangat. 

「Saya akan meninggalkan kursi selama sekitar 10 menit, mereka yang menolak tugas ini 

dapat pergi sementara itu, mereka yang tetap akan pergi ke medan perang dan saya 
mengharapkan keberanian dari kalian semua」 (Mitsuha) 

Konon, Mitsuha meninggalkan tempat itu dan memasuki gedung. 

Dan setelah sepuluh menit. Kelompok tentara bayaran Wolf Fang 57 orang, semuanya 
mengantre, kecuali 2 orang yang tidak berhasil ke tempat ini karena mereka sedang pergi 
berlibur. 

「Asrama!」 (Mitsuha) 

「Betapa hebatnya, nona muda ...」 (Kapten) 

Sebenarnya pidato Mitsuha terinspirasi dari rekrutmen tentara untuk rombongan 
ekspedisi Antartika, namun sang kapten yang tidak mengetahuinya terkesan dengan bakat 
Mitsuha sebagai agitator. 

Mercenaries Wolf Fang memiliki beberapa kendaraan. Ponsel lapis baja ringan. Jeep 
dengan senapan mesin berat dimuat. Truk dengan kap mesin. Dan 『God』 『God』 adalah 

objek keyakinan mutlak bagi Mercenary Wolf Fang. Ketika tim tentara bayaran masih 
merupakan tim tentara bayaran kecil tanpa nama, mereka dipaksa masuk ke medan 
pertempuran dengan majikan di tentara militer pemerintah. Mereka tidak bisa mengeluh. 
Tentara bayaran adalah hal-hal seperti itu. Tidak ada pasukan reguler yang mengorbankan 
diri mereka untuk tentara bayaran. Bagi tentara biasa, tentara bayaran yang 
memperjuangkan uang tanpa keadilan dan keyakinan adalah subjek penghinaan, tidak 
seperti mereka yang mengabdikan diri pada negara mereka sendiri. 



Tidak ada disiplin ilmu yang mengapa besok mereka dapat disewa oleh musuh atau 
mungkin melarikan diri. Mereka tidak akan bermusuhan di antara sekutu mereka. Hanya 
saja, mereka tidak merasakan apapun tentang kematian. Merupakan suatu kehormatan 
untuk mati sebagai perisai bagi kami, pasukan pemerintah dengan misi yang mulia. 
Perasaan seperti itu. 

Dan itulah mengapa pasukan reguler mundur dari medan perang dengan cepat, dan 
meninggalkan para mecernary sebagai umpan. 

Tidak ada kendaraan pengangkut, dan mereka disusul oleh pasukan anti-pemerintah 
dengan kendaraan lapis baja ringan dikejar. Dan ketika sudah waktunya untuk menyerah. 
Tuhan datang ke sana. Setengah jalur yang tersisa untuk ditunggangi di atas batu. Dan 
meriam 20 milimeter dipasang di kapal induk. Ketika dikonfirmasi dengan perasaan yang 
tidak jelas, mereka menyadari mesinnya dihantam dan tidak berfungsi, namun meriam 
mesin masih dapat digunakan. Mereka melepaskannya dari jalur setengah dan 
bersembunyi di bebatuan untuk menyergap tentara pemberontak. 

Meriam 20 milimeter acak. Raungan Tuhan, palu malaikat. Kendaraan lapis baja ringan 
yang dikejar tidak dapat menahan ledakan bom 20 mm dan semuanya hancur. Tentara 
bayaran selamat, membawa kembali Tuhan mereka dengan tenaga dan biaya yang besar. 
Taring mereka dapat mengunyah udara, tanah, dan lawan apa pun. Dan mereka 
memutuskan untuk menamai grup tersebut 『Wolf Fang』 Saat itu kapten saat ini masih 

『muda』 dan belum dipanggil dengan nama TAC. 

『Dewa』 akan terbang setelah lama absen. Melihat sekilas Mitsuha, sang kapten berpikir 

begitu. Dan, kali ini bidadari juga akan menemani kita. Kapten yakin akan kemenangannya. 
Pada saat berikutnya, semua orang menghilang dari alun-alun, udara mengalir ke ruang 
kosong, warna dan angin bertiup. 

*** 

Prajurit itu menerima perintah dan sedang memantau halaman. Awasi tempat ini? Sudah 
berapa lama sejak dia diberitahu untuk menjaga pengawasannya? Dan apa artinya yang 
lebih tinggi dengan melihat halaman? Bukankah musuh berada di luar tembok? Fajar juga 
sudah dekat. Ketika prajurit itu masih setengah tidur karena dia bertanya-tanya. Tiba-tiba, 
pada saat itu udara menjauh dan warna serta angin bertiup. Prajurit itu terkejut dengan 
matanya yang terbuka lebar dan dia melihat. Ada sekawanan hewan besar dengan 
variannya. Di salah satu binatang itu ada seorang gadis dengan gaun putih. 

「Wolf's Fang, Lihat!」 (Mitsuha) 

Suara gadis itu menggema di kegelapan malam. 

Saat menerima berita itu, komandan jenderal, Marquis Icebringer dan para staf bergegas ke 
sana, Mitsuha menjaga negara tetap bersandar dari palka atas mobil mobile lapis baja 
ringan di atas lutut. Postur ini agak... 



「Ambil posisi. Saat fajar, pasukan utama akan menyortir dari gerbang utama dan 

menendang musuh. Saya butuh 6 orang untuk melindungi setiap gerbang. Kekuatan utama 
juga akan memberikan dukungan ke setiap gerbang dari tempat kita berada 」(Mitsuha) 

「Apa ...!?」 (Icebringer) 

Saat Marquis dan anggota staf lainnya terkejut, serigala mulai mengambil posisi mereka. 6 
orang akan dikirim ke tiga gerbang selain gerbang utama di selatan sesuai dengan 
konsultasi sebelumnya. Selain perlengkapan pribadi mereka juga membawa senjata mesin 
berat dan granat dengan kendaraan untuk membawa amunisi. Setelah itu, semua 
kendaraan melewati jalan raya menuju pintu gerbang utama di selatan. Orang-orang yang 
terkejut mendengar suara kendaraan berlarian di sekitar jalan datang dari dalam rumah. 

「Mesin berhenti」 (Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

Dengan arahan Mitsuha yang melewati mikrofon nirkabel, kendaraan berhenti. Dan suara 
Mitsuha yang bergema dengan mikrofon pengeras suara bergema di kota. 

"Semua orang! Saya suka negara ini! 」(Mikrofon speaker Mitsuha) 

Anggota Wolf Fang tidak memahami bahasa ini sehingga mereka tidak tahu apa yang 
dikatakan Mitsuha. Beruntung sekali. 

「Saya suka banyak hal tentang negara ini! Saya suka kota ini, saya mencintai orang-orang 

yang tinggal di kota ini, jadi kami akan mewarnai tangan kami dengan darah. 『Wolf Fang, 

sortie!』 」(Mikrofon speaker Mitsuha) 

Karena kata terakhir adalah bahasa Inggris, kendaraan menghidupkan ulang mesin dan 
perlahan-lahan melanjutkan perjalanan. 

「Buka gerbangnya!」 (Mitsuha) 

Mereka tidak punya pilihan selain terbuka dalam situasi ini. Penjaga gerbang buru-buru 
membuka gerbang. Kendaraan perlahan melewati gerbang dan keluar. Keliman gaun putih 
Mitsuha, yang keluar dari palka, berkibar tertiup angin. 

「Oh, Oh! Pasukan Putri Kuil Guntur ... 」(Orang tua) 

「Apakah Anda tahu tentang dia, Pak Tua Leiden?」 (Anak muda) 

Seorang pria muda bertanya tentang apa yang orang tua itu gumamkan. 

「Oh, aku melihatnya, ketika Putri ketiga diserang di belakang gang, sosok putri kuil 

membantu putri ketiga dengan badai petir! Memang, Putri Kuil Guntur memberikan 
namanya pada saat itu, Dari celah dinding, saya pasti melihatnya! 」(Orang tua) 



Putri Kuil ... Putri Guntur Kuil ... Putri Kuil akan bertarung untuk kita ... 

Kata itu terus menyebar ke kerumunan yang berangsur-angsur meningkat seiring jalannya 
bergelombang. Itu secara bertahap menjadi suara teriakan. 

「Putri Kuil, banzai!」 

「Putri Kuil, Banzai!」 

「Kami tidak bisa melihatnya di sini! Saya akan naik ke dinding! 」 

(Dari belakang, ada sorak-sorai yang agak mengganggu... Tidak, saya pasti salah dengar. Ya, 
saya tidak bisa mendengarnya, saya tidak bisa mendengarnya!) (Mitsuha) 

Mitsuha mencoba menutup kedua telinga, tetapi dia tidak bisa menggunakan lengan 
kirinya yang malang. Karena orang-orang Wolf Fang masih belum memahami bahasa 
dunia, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Dia beruntung. 

*** Markas Besar Garis Depan Tentara Musuh *** 

(Bagian ini adalah POV komandan musuh) Ini hampir fajar. Komandan jenderal penyerang 
bangkit untuk memerintahkan penyerangan, melihat ke gerbang utama ibukota. 

「Gerbang utama terbuka...!?」 (Komandan Musuh = EC) 

Dengan situasi ini, sudah diputuskan bahwa pihak kerajaan tidak punya pilihan lain selain 
mempertahankan ibu kota. Karena bala bantuan akan tiba jika mereka bisa bertahan 
beberapa hari. Tidak mungkin bala bantuan datang secepat ini, atau ibu kota tidak memiliki 
cukup tentara untuk melawan. Jika mereka berhasil membunuh komandan kerajaan, pihak 
kerajaan mungkin menyerah. Tapi mereka gagal jadi itu juga tidak mungkin. 

Sementara komandan jenderal bertanya-tanya, musuh keluar dari gerbang dan maju, dan 
berhenti pada jarak tertentu. Kemudian pintu gerbang ditutup kembali. 

「Apa itu?」 (EC) 

Sesuatu keluar dari gerbang. Sepertinya kereta kuda tanpa kuda yang terpasang. Apakah 
mereka menekan secara manual? Apakah itu regu bunuh diri yang mendapatkan waktu 
atau pembawa pesan untuk negosiasi? Saya tidak bermaksud untuk bermain-main dengan 
penghasilan waktu mereka, tetapi saya akan menunjukkan beberapa cara untuk bertukar 
beberapa kata ... 

「Hei, kamu akan menjadi utusan kami. Ayo cepat 」(EC) 

「Ehhh!?」 (Mulia) 



Atas instruksi komandan umum, bangsawan yang bertanggung jawab segera bersiap dan 
naik kudanya. 

「Sesuatu datang. 『Sniper, dapatkan posisi dan tunggu perintah saya』. Sasaran: 

nonaktifkan pengendara musuh 」(Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

Mitsuha memerintahkan penembak jitu yang ditempatkan di dinding dengan Mikrofon 
nirkabel. 

Penunggang musuh berhenti pada posisi sekitar 100 meter di depan rombongan 
kendaraan dan mulai berbicara dengan lantang. 

「Saya adalah bangsawan Kerajaan Alder yang mulia, Pangeran Torsten von Lott! Kali ini 

kekaisaranku... 」(Torsten) 

「Tembak sekaligus」 (Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

Ta ~ an... (SFX) 

Seorang tentara berkuda musuh jatuh dari kudanya. 

「Huh ... Bukankah mereka memiliki kehormatan atau kebanggaan, untuk menyerang 

utusan kita ketika dia masih berbicara, orang barbar!」 (EC) 

Wajah komandan musuh menjadi merah karena marah. Saat itu, suara Mitsuha tersapu dari 
speaker. Belum lagi 20.000 tentara kekaisaran di medan perang, volume kerasnya akan 
mencapai setiap sudut ibukota. 

「Untuk tentara Kekaisaran yang meninggalkan kehormatan dan harga diri」 (mikrofon 

speaker Mitsuha) 

「Apa...!?」 (EC) 

Komandan musuh gemetar karena marah dan sekarang dia memakan kata-katanya sendiri. 
Kata-kata Mitsuha berlanjut. 

「Tidak ada kualifikasi untuk kehormatan dan kebanggaan dalam gaya pencuri yang 

melanggar satu sisi perjanjian, menyelinap ke negara kita dengan pemandu pengkhianat, 
membunuh orang biasa dan menangani monster itu dengan tangan Anda! Tuhan marah. 
Tidak peduli seberapa berani Anda bertarung, tidak peduli seberapa banyak Anda 
memutuskan untuk melakukannya, tentara Kekaisaran tidak akan pernah memiliki berkah 
Tuhan. Kalian semua akan jatuh ke neraka! 」(Mikrofon speaker Mitsuha) 

Dia tidak merasa ingin menentang suara seorang gadis yang begitu keras untuk 
menjangkau semua tentara meski tidak berteriak. Tidak peduli seberapa banyak komandan 



jenderal berteriak, itu hanya akan menjangkau tentara di dekatnya. Dia menyesalinya, tapi 
dia tidak bisa berbuat apa-apa. Suara Mitsuha berlanjut. 

「Mengapa saya bisa menyatakan demikian, apakah Anda ingin tahu? Itu karena saya 

memutuskan begitu! Lihat murka Tuhan! 」(Mikrofon speaker Mitsuha) 

「Alat berat No. 1, pukul 10 hingga 14, menyapu dalam 5 detik. Tembak! 」(Mikrofon 

Nirkabel Mitsuha) 

Mitsuha berteriak dengan Mikrofon Nirkabel dan memberikan instruksi dengan Mikrofon 
Nirkabel. 

Zodo doodo doodo doodo doodo doodo (SFX) 

Suara menderu yang belum pernah didengar para prajurit itu meraung, dengan puluhan 
tentara tercabik-cabik hanya dalam beberapa detik, meledak, potongan daging berserakan. 

Gya aaa (Berteriak) 

Ada neraka. Ya, untuk dunia ini. 

「Kenapa, apa-apaan ini ...」 (EC) 

Komandan musuh kehilangan kata-katanya. Dia tidak bisa memahami kenyataan, kepala 
dan pikirannya tidak bisa mengikuti pemandangan. 

「Nona Muda, tampaknya ada semacam orang yang berbeda di dekat sisi monster ...」 

(Kapten) 

「Itu ..., tembak semuanya」 (Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

「Baiklah」 (Kapten) 

Ta  an, ta  an, ta ~ an... (SFX) 

Tembakan gemilang. 

「Ini serangan! Lepaskankrakenmonster untuk menghancurkan musuh. Dan biarkan 

tentara maju setelah itu! 」(EC) 

Komandan jenderal kembali ke pikirannya dan memberikan instruksi, tetapi gerakan 
tentara itu buruk. 

「Ada apa, cepat! Sebelum serangan itu datang lagi! 」(EC) 

「Komandan, semua perwira kami yang bertanggung jawab atas monster semuanya 

pingsan!」 (Prajurit) 



「Apa?」 (EC) 

Berkat banyak usaha, setelah menyelesaikan latihan keras, beberapa perwira kerajaan 
akhirnya dapat berkomunikasi dengan monster dengan gerakan sederhana. Mereka adalah 
talenta berharga yang tidak dapat digantikan... Banyak prajurit yang dibunuh oleh monster 
tetapi kekaisaran masih berusaha tanpa menyerah. Mereka benar-benar kristal darah dan 
sekarang mereka semua dihancurkan bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk 
menggunakannya dengan baik. 

「Turunkan semua anggota, gunakan senjata regu」 (Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

Selain penanggung jawab senjata di dalam kendaraan, semua orang turun dari truk dan 
mobil lapis baja ringan dan memasang, memasang kursi senapan mesin ringan. Setiap 
anggota memegang satu senapan serbu. 

「Dorong monster ke depan dengan kekuatan! Monster akan membunuh musuh bahkan 

kita tidak bisa mengendalikan mereka! Biarkan perekrut dan petani sekali pakai pergi 
dulu! 」(EC) 

「Mesin ringan, belaian monster ringan. Setelah itu, serahkan tentara. Serang secara 

intensif yang tampaknya merupakan tentara kejuruan dengan senapan serbu. Cadangan 
hanya petani dan monter yang melarikan diri 」(Mitsuha) 

「Hah, monters, juga?」 (Kapten) 

「Ya, mereka telah ditipu, mereka tidak akan pernah mempercayai manusia lagi. Kami 

akan mendorong monster yang menjadi ketidakpercayaan kepada manusia kembali ke 
wilayah kekaisaran. Dan monster itu mungkin bersembunyi di suatu tempat di hutan. 
Dalam perjalanan pulang, mereka akan menyerang banyak tentara musuh. Para petani 
hanya direkrut secara paksa, karena kami memaksakan banyak ketakutan, mereka tidak 
akan pernah menanggapi prajurit kekaisaran lagi dan akan menempatkan kemarahan 
mereka, sebaliknya membenci kekaisaran 」(Mitsuha) 

「Nona, bisakah saya mengatakan satu hal?」 

"Ya apa?" 

"Saya terkesan!!" 

Daddo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo doodo 
(SFX) 

Suara tembakan bergema. Orang yang kelihatannya sedang memberi perintah, orang 
dengan peralatan yang bagus, orang yang sedang menunggang kuda, dll. Semua orang akan 
dihancurkan dari kepalanya . Militer tidak akan bergerak meskipun lapisan tengahnya 
telah dihancurkan. Ya, lapisan perwira terhormat tidak akan bergerak. Mereka tidak akan 



maju membantu seseorang seperti tentara petani yang direkrut secara paksa dan 
menyerahkan beberapa tombak murahan. Monster juga. Mereka tahu mereka akan mati 
jika mereka keluar di depan, Sekarang mereka tidak mendapat perintah apa pun, mereka 
hanya gelisah seolah-olah ingin kembali. 

Tidak perlu memusnahkan semua 20 ribu pasukan musuh. Biarkan mereka melarikan diri 
jika mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan dalam perang di bumi, 
Pertempuran yang membuat sebagian besar tentara benar-benar mati sangat jarang, Jika 
hampir 50% terbunuh, mereka dikatakan 『dihancurkan』 dan pertarungan selesai. 

Biasanya ini akan menjadi tahap awal, Ini dinilai sebagai 『kekalahan』 pada saat sekitar 

30% terbunuh dan pertempuran berakhir. Bagaimanapun, kita hanya perlu 
menghancurkan spesialis dan tentara profesional. 

Oh, saya ingin tahu apakah tentara bayaran juga dicampur. Maaf, saya tahu ini adalah 
kesempatan bagi Anda untuk menghasilkan banyak. Dibandingkan dengan petani, mereka 
memiliki peralatan yang lebih baik dan juga akan berpindah ke pertempuran, jadi mereka 
juga menjadi tujuan prioritas. Oh, aku ingin tahu apakah grup Sven juga dipekerjakan. (oleh 
kerajaan, saya pikir) Maka mereka beruntung memiliki biaya permintaan tanpa 
pertempuran. Tapi mungkin mereka bisa mendapatkan lebih banyak dengan mengejar 
musuh nanti. Oh, sepertinya komandan di atas mulai jatuh Hah... sesuatu datang !? 

「Mereka akhirnya datang! Waktu untuk serangan balik 」(EC) 

Komandan umum musuh melihat ke langit di belakang dan berteriak. Sepertinya 
sekelompok Wyvern di langit. Jumlah mereka 36. Komandan jenderal teringat akan 
kesulitan kekaisaran sejak lama. 

Kami menggunakan banyak tentara dan tentara bayaran untuk mencuri telur dari sarang 
Wyvern dan membiarkannya menetas. Banyak orang gagal mencuri telur dan mati di 
sarangnya. Telur yang kami kumpulkan banyak dengan biaya nyawa prajurit. Dan bahkan 
setelah kami mendapatkan telurnya, banyak tentara yang dimakan ketika mereka mencoba 
berkomunikasi dengan Wyvern muda. Beberapa tentara akhirnya berhasil dan mereka bisa 
menunggangi Wyvern untuk terbang di langit. Kami akhirnya mencapai prestasi ini dengan 
ratusan pengorbanan dan lebih dari 20 tahun kesulitan! Kavaleri udara yang kuat di dunia, 
dengan prajurit yang kuat dan Wyvern yang disatukan dan diintegrasikan. Kekuatan tak 
terkalahkan yang dilengkapi dengan pedang pertempuran dan tombak panjang, beberapa 
tombak pendek untuk dilemparkan dari udara. Jatuhkan tombak pendek di tengah musuh, 
turun ke dalam gerbang, buka gerbang dengan tombak dan pedang, dan paku kuat Wyburn 
dan semak paruh, dan biarkan sekutu masuk ke kastil. 

Sempurna! Sekarang saya bisa melihat pencapaian pertama di dunia dengan mata saya... 

「Tuhan, giliran Anda!」 (Mikrofon Nirkabel Mitsuha) 

「Diterima!」 (Kapten) 



Doedo doodo doodo doodo doodo doodo doodo (SFX) 

「............ Hah?」 (EC) 

Beberapa detik. Hanya dalam beberapa detik, kristal anggaran yang sangat besar, darah, 
keringat, dan air mata selama 20 tahun. Untuk potongan daging. Segala sesuatu... 

Saya pingsan. Menangis. Pertarungan kita belum datang. Saya tahu itu. Tapi seniorku 
(senpai). Sinkronisasi Kursus Petugas. Dan junior manisku (Kouhai). Sepupu baik 
sepupuku. Kavaleri udara yang kami yakini akan menjadi fondasi, yang kami dedikasikan 
untuk hidup kami. Hanya dalam beberapa detik. Maaf. Biarkan aku menangis sedikit... 

Do  sun Dosu  n Do  sun Do  sun! (SFX) 

Suara keras di tanah, sosok raksasa muncul dari belakang. 

「Apa yang kamu lakukan, makhluk rendah ...」 (Naga Kuno) 

Naga. Selain itu, itu adalah naga dengan kecerdasan spiritual yang jauh melebihi manusia. 
Naga Kuno. Dan mereka ada 3. Apakah ini alasan mengapa Kekaisaran melakukan invasi 
sembrono? 
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Chapter 28 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 28 Mitsuha 1 [Lanjut] Mitsuha 2 

Mitsuha Bab 28: Pembunuh Naga (Sudut Pandang Naga Kuno) 

Saya lahir di Lembah Naga Kuno. Saya Naga Kuno berusia 328 tahun. Karena Naga Kuno 
adalah ras berumur panjang, kelahiran setiap anak sangat lambat, saya diperlakukan 
seperti anak kecil untuk waktu yang lama di suku. Akhirnya, seorang gadis lahir. dia 
berumur 127 tahun sekarang. Anak berikutnya adalah laki-laki yang berusia 76 tahun 
sekarang. 

Akhirnya, setelah lebih dari 200 tahun, saya tidak lagi diperlakukan sebagai anak-anak 
tetapi menjadi kakak laki-laki dengan superimposisi. Dan untuk mendapatkan anak laki-
laki dan perempuan, itu adalah kesenangan besar bagi suku tersebut. 

Setelah keduanya, tidak ada lagi anak yang lahir untuk sementara waktu. Karena itulah di 
suku kami, wajar jika keduanya dipuja dan dimanja oleh semua orang. Dan keduanya juga 
menyadarinya. Terutama gadis itu, Ryuryu, gadis yang prematur. Saya? Bagi saya, saya akui 
gadis itu agak imut dengan sisik warna-warni yang cantik dan garis ekornya yang indah, 
saya bisa mengerti mengapa semua orang memujanya. Yah, setidaknya aku bersyukur 
karena dia tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. 

Masalahnya bocah laki-laki, Tiery, baru-baru ini menderita penyakit itu. Ya, penyakit yang 
khas pada anak naga 『Aku Naga Kuno yang kuat dan bijaksana, aku akan memerintah 

dunia dan memimpin manusia bodoh fool Aku dalam masalah, tapi dia merindukanku 
sebagai kakak. yah, saya rasa saya akan sedikit menghiburnya. 

Di masa lalu, kesenangan bermain dengan manusia dimanjakan Saya dimarahi oleh kakek 
bias yang aneh, yang tinggal sendirian di gua di gunung segera 『Jangan melibatkan 

manusia』, 『Seharusnya tidak menyentuh manusia』 Yah , karena dia sudah meninggal 

beberapa waktu lalu, tidak ada masalah. 

Untuk saat ini, kita harus meminjamkan kekuatan kita ke salah satu negara manusia, 
Biarkan bocah itu menikmati takhta bodoh di negara itu, Jika dia berhasil mendominasi 
sekitarnya, dia bisa menikmati memerintah dengan memanipulasi dari belakang. Saya juga 
ingin memainkan hal semacam itu ketika saya masih kecil, tetapi saya tidak bisa melakukan 
permainan seperti itu karena kakek dan orang tua lainnya. Tidak, saya tidak terkena 
penyakit. Namun, saya masih ingin bermain sedikit. 

Oh, bocah itu ingin mengundang orang lain. Dia mengundang Ryuryu? Oke, sama-sama. Dan 
kemudian, kami menyampaikan beberapa kata ambisius kepada negara ambisius, sehingga 
mereka mulai berlatih dengan monster agar sedikit berguna. Setelah itu, observasi tanpa 
mengulurkan tangan untuk beberapa saat. 



Meskipun saya berpikir begitu, tapi ada apa dengan mereka, berjuang dengan hanya 
beberapa manusia dari negara pertama? Pertunjukan tidak akan dimulai kecuali mereka 
merebut ibu kota negara ini. Saya seharusnya tidak berharap banyak dari makhluk 
rendahan seperti itu. Namun, keduanya tidak bisa bersenang-senang dengan cara ini. Mau 
bagaimana lagi, aku akan sedikit membantu manusia. Alangkah baiknya menghancurkan 
orang-orang ini dan menghancurkan gerbang dengan napasku. 

*** 

(POV Mitsuha) 

Sesuatu yang luar biasa datang! 1 yang besar dan 2 yang lebih kecil. Oh, sepertinya saya 
bisa berbicara bahasa mereka sekarang karena saya punya kontak pertama. 

「Oh, Naga Kuno yang perkasa, anggun」 (Komandan Musuh) 

(TN: mentahnya adalah naga-sama kuno tapi kedengarannya aneh jadi saya menggunakan 
Oh perkasa daripada -sama) 

「Jangan bicara padaku, suasana hatiku tidak baik sekarang, itu semua salahmu, mundur」 

(Naga Kuno) 

Makhluk berkepala panas seperti itu, tidak perlu bertanya, bukan? Bahkan naga ini adalah 
sekutu musuh tetapi dia bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka. Negosiasi akan 
rusak sebentar lagi. Mau bagaimana lagi, kami akan merekamnya untuk saat ini. 

Tembakan senjata di Dragon.jpg 

Papa pan, papa pan (Pistol shot SFX?) 

「Apa itu?」 (Naga Kuno Besar) 

Tidak terluka, bukan? (Pikiran Mitsuha) 

「Saya akan melakukannya!」 (Boy Ancient Dragon?) 

Apakah mereka mengajari anak muda tentang berburu dan membunuh? Saya ingat sesuatu 
yang menjijikkan dan lengan kiri saya terasa sakit. (Bab 2: Mitsuha melawan serigala) Agak 
berantakan. Tapi yang muda lebih mudah diatur. 

「Baiklah, aku akan menyerahkan sisanya kepada yang muda」 (Naga Kuno Besar?) 

Apa yang kamu katakan? Apakah Anda sedang menjalin hubungan? (Pikiran Mitsuha?) 

Oh, naga besar itu mundur. Berdiri di sampingnya adalah satu lagi yang kecil. Sebut saja 
naga dewasa dan naga anak. Secara tentatif, itu juga naga anak lain di depan kami sekarang. 
(Pikiran Mitsuha) 



「Uhm, ... ayo bicara」 (Mitsuha?) 

「Die」 (Anak Naga Kuno) 

Oh, seperti yang diharapkan, itu tidak berguna. (Pikiran Mitsuha) 

「Senapan serbu, tembak!」 (Mikrofon nirkabel Mitsuha) 

Tata Tatatan (SFX) 

「Tapi sebelumnya, Kakak laki-laki tidak terluka」 (Boy Ancient Dragon) 

Oh, matanya berkedip karena sakit. Kekuatan senapan serbu sama sekali berbeda dari 
peluru pistol. Selain itu, ukurannya 7,62 mm, bukan 5,56 mm. Ataukah kulit naga kecil ini 
lebih lemah dari naga besar? 

「Semua bersenjata, siap menembak kapan saja. Senapan mesin, tembak 」(Mikrofon 

nirkabel Mitsuha) 

Ya, kita tidak bisa hanya menggunakan tangan terbaik kita dan langsung memberikan 
pukulan maut. Ini adalah bagian dari survei untuk mengumpulkan informasi. Seberapa 
banyak setiap jenis senjata kita bekerja pada Naga? Hanya dengan naga muda, kita 
mungkin mampu melakukannya untuk menemukan titik lemah dan seterusnya. 

Dotatatata (SFX) 

「Sakit ... sakit!」 (Anak Naga Kuno) 

Gate - Episode_3-Dragon.png 

Oh, anak naga itu..., apakah ia terluka begitu saja? Mungkin lebih lemah dari naga besar? 
Karena naga besar itu sepertinya tidak merasakan sakit sebanyak ini. 

Oh, apa bahasa naga itu barusan? Apakah dia menggunakan bahasa ibu untuk mengeluh 
tentang rasa sakit? Apakah itu bahasa naga atau sesuatu yang lain... atau bahasa monster? 
Hmm... bahasa yang kudapat dari naga dewasa tadi. Sepertinya naga itu tahu beberapa 
bahasa selain bahasa manusia. 

Saya kira itu benar-benar terluka. Ia melipat sayapnya untuk menutupi, apakah ia mencoba 
melakukan serangan balik? Itu melirik mataku, tidak, lebih tepatnya itu membidik anak 
buah kapten yang menembaknya. 

「Senapan mesin berat, tembak」 (Mikrofon nirkabel Mitsuha) 

Dodo  dodo  do! (SFX) 

「Ugyaaa ~ aa !!」 (Anak Naga Kuno) 



Naga 

Sisiknya terlempar, peluru menembus dagingnya. Darah dan potongan daging berserakan. 
Naga dewasa dan anak naga lainnya masih tidak bergerak, mata mereka terbuka lebar 
karena terkejut. 

Yah, mereka pasti tidak pernah berpikir senjata manusia akan menyakiti naga. 

「Yo ... youuuu ~!」 (Anak Naga Kuno) (TN: itu menggunakan cara yang rendah untuk 

memanggilmu) 

Oh, wajah gila terdistorsi oleh rasa sakit dan kemarahan. 

Ia membuka mulutnya dan menarik napas, apakah ia berencana untuk menyerang kita 
dengan Nafas Api !? 

「RPG, Api !!」 (Mikrofon nirkabel Mitsuha) 

Bohi  yu Bohi  yu Bohi ~ yu (SFX) 

Tiga RPG-27, roket anti tank terbang satu demi satu ke naga itu. Satu pukulan ke rongga 
mulut dari mulutnya yang terbuka lebar, dua pukulan lainnya mengenai dagu dan kepala 
kemudian meledak semua. Seekor anak naga jatuh di bumi. 

「Tieryyyyyyyy !!」 (Gadis Naga Kuno) 

Anak naga lain yang menjadi gila karena marah dan putus asa dan mendekati kelompok 
Mitsuha. 

「Tolong『 Tuhan 』!」 (Mikrofon nirkabel Mitsuha) 

Dodo Doodo Doodo Doododo (SFX) 

Dengan tembakan cepat meriam 20 milimeter, anak naga lainnya tidak bisa menahannya 
dan roboh. Naga dewasa masih tidak bergerak sama sekali saat melihat pemandangan. 
Anak naga yang jatuh dari sapuan senapan mesin kehilangan banyak darah dan daging dari 
tubuh yang dagingnya sudah mencolok. Ia tertekan dan merangkak menuju anak naga 
lainnya. Jiri, Jiri, sedikit demi sedikit. Akhirnya, mencapai kaki depan dan menyentuh tubuh 
anak naga lainnya dan berhenti bergerak. Selalu. 

「Uaa, uaa, uaaaaaaaaaaaaah!」 (Naga Kuno Besar) 

Akhirnya mendapatkan kembali gerakan, orang dewasa itu setengah gila. 

「Aaa, Aaah, Ryuryuuuuu, Teiryyyy !! Mati, mereka semua mati! 」(Naga Kuno Besar) 

Menangis dalam bahasa naga. Hanya Mitsuha yang mengerti. 



「Setelah 200 tahun ... saya akhirnya memiliki adik perempuan dan laki-laki. Itu kakak laki-

laki! Ini salahku, permainan bodohku, aahhhh ~~~ 」(Naga Kuno Besar) 

Naga dewasa yang menangis sebentar, tiba-tiba menyadari bahwa meriam 『God』 20 

mm, senapan mesin berat, dan peluncur granat antitank RPG-27 semuanya mengarah ke 
arah mereka. 

「Aaaaaaaaah ~~」 (Naga Kuno Besar) 

Mati! Saya akan dibunuh! Naga Kuno sepertiku. Akan dibunuh oleh manusia yang 
menurutku lemah dan tidak berdaya, sebagai makhluk yang lebih rendah! Hiiiiiii !! 

Naga Kuno itu lari. Ia melarikan diri dengan putus asa. Berlari, berlari, berlari melalui 
manusia yang bersekutu dengannya (menginjak-injak pasukan kekaisaran), 
menghancurkan, melompat-lompat, berlari cukup lama, setelah melarikan diri dari salah 
satu yang dapat membawa kematian padanya. Dan ketika akhirnya mencapai tempat di 
mana ia tidak bisa dilihat, ia melompat, terbang ke langit dan melarikan diri ke Lembah 
Naga. 

Tentara Kekaisaran menderita kerusakan besar. Karena Naga Kuno berlari langsung dari 
dekat gerbang kastil ke tempat yang bisa dengan mudah melarikan diri, yaitu... jalan raya. 
Itu menghancurkan dan menghancurkan hampir pusat pasukan kekaisaran. Markas garis 
depan ada di sana. Dan di jalan raya, masih banyak makanan dan air, palungan kuda, panah 
pengisian, berbagai perbekalan lainnya sedang dalam perjalanan. 

Perbekalan yang sudah sampai juga diletakkan di garis lurus itu. Mudah untuk meletakkan 
barang di dekat jalan tempat Anda biasa membawa barang. Akibatnya, kekaisaran 
kehilangan banyak barang, sistem komando dalam sekejap mata dan berada dalam 
kekacauan besar. 

Sekarang mereka kehilangan kedua kavaleri udara yang merupakan kartu truf untuk 
menyukseskan invasi yang tidak masuk akal, dukungan dari naga kuno, dan lebih jauh lagi 
mereka kehilangan kendali atas monster, yang tersisa hanyalah 『cara mundur dengan 

sedikit kerusakan』 

Tidak hanya para prajurit, tetapi bahkan para monster menyadarinya. Meninggal, naga 
purba yang merupakan simbol kekuatan, dan 2 naga purba terbunuh dengan begitu 
mudahnya, yang terakhir kalah dan lari dengan begitu menyedihkan. Semua orang, tentara 
atau monster, mereka semua menyaksikan penampilan itu, sangat bingung. Mitsuha 
memerintahkan penyisiran lagi dengan mesin berat, dan bahkan Orc dan Ogre belajar dari 
Naga Kuno 『Mereka diusir sampai mati oleh manusia di belakang mereka』 『Mereka 

akan dibunuh dengan menyedihkan』 dan mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan 

mereka. Seberangi Tentara Kekaisaran. 

*** 



Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Mari serahkan masalah lain seperti perawatan 
pasca atau pengejaran, dll. Kepada militer kerajaan atau bala bantuan dari para penguasa 
yang akan datang dalam beberapa hari. Aku harus menyelesaikan pekerjaan tentara 
bayaran. Oh, sepertinya pasukan penguasa pengkhianat datang ke gerbang lain. 
Tampaknya mereka berencana untuk memblokir Royalti dan Aristokrasi untuk melarikan 
diri, tetapi beberapa pasukan juga mencoba mendobrak gerbang. Tampaknya mereka 
disapu oleh senapan mesin berat dan laras granat. Ya, orang-orang yang pergi untuk 
melindungi gerbang lain juga tampaknya mendapat giliran. Mereka tidak akan mengeluh 
nanti. 

Ayo kembali ke kota. Ketika saya berpikir demikian, saya mencoba memanggil kapten, 
entah bagaimana, semua orang memasukkan salah satu naga kecil ke dalam truk. Yah, itu 
bagus. 

Ketika saya lelah dan kembali ke kota tanpa memikirkan apapun, itu adalah hal yang serius. 
Putri Kuil Guntur, tidak, cerita itu sudah berakhir. Kemarahan Tuhan? Oh, apakah kamu 
mendengar semuanya? Apakah kamu jatuh cinta dengan itu? Efek jembatan gantung, 
mungkin. Menjadi pengantin putra Anda? Apa yang kamu coba tarik di sini, Rajaku? Saya 
akan tetap menolak meskipun pasangannya adalah orang yang berkilau. Ruhen-kun? Ah, 
itu mungkin lebih baik. Kamu bisa sembuh, gadis itu. Oh, tolong berhenti main-main. Feft 
bahu, ah, lukanya terbuka, darah, darah ahhh! 

(TN: キ ラ キ ラ し た 方 Kirakira shita kata, orang yang berkilau, di manga shoujo, pria 

tampan sering kali berkilau) 

Serigala Fang sangat populer! Mereka diperlakukan seperti pahlawan. Seorang wanita 
menggendong bayi berkata 『Tolong sentuh anaknya』, tolong sentuh anak itu. Ah, 

mengapa Anda menyentuh ibu, ada anak-anak di sekitar yang menonton! Apakah ada gadis 
yang mengatakan 『Sentuh dadaku』? Saya rasa tidak! Nah, ini akan menjadi masalah jika 

Serigala Fang tinggal terlalu lama, jadi aku akan segera mengembalikan semua orang ke 
rumah. Ini karena berbagai alasan, dan yang paling penting adalah mencegah senjata 
dicuri. Yah, aku tidak bisa begitu saja memindahkan semua orang dari tempat ini, jadi aku 
akan melakukannya di halaman lagi. 

Setelah memindahkan Wolf Fang kembali, saya bertemu dengan orang-orang di halaman 
dan setelah berbicara sedikit, saya segera kembali karena ada banyak hal yang harus 
dilakukan. Tentu saja saya juga mengunjungi tempat Alexis. Tampaknya dia sangat cemas, 
tetapi dia senang dengan kemenangan kerajaan. 

Saya akan pergi tidur sekarang. Toko juga tutup besok. Tidak, karena menurutku itu tidak 
bisa berfungsi bahkan aku membukanya besok. 

*** 

Setelah waktu yang sangat lama berlalu, para naga muda membicarakan tentang bermain 
di lembah naga. 



「Hei, kenapa kita tidak pergi dan bermain dengan manusia? Segera setelah Anda 

menginjak-injak, mereka akan mati dengan mudah, tetapi tampaknya cukup menarik untuk 
dimainkan sebagai kerangka permainan 」(Ancient Dragon Child 1) 

Satu anak naga mengundang, tetapi anak naga lainnya menunjukkan kesulitan. 

「Ya, tapi, tahukah Anda, ada seorang kakek luar biasa yang tinggal sendirian di sebuah 

gua di gunung. 

Saya selalu dimarahi oleh kakek itu 『Jangan terlibat dengan manusia』, 『Jangan letakkan 

tangan Anda pada manusia』 

Saya hanya dimarahi setiap saat. Aku ingin tahu apakah terjadi sesuatu di masa lalu, seperti 
dia disakiti oleh manusia atau semacamnya 」(Anak Naga Kuno 2) 

「Oh, kakek itu ... Yah, sebentar lagi ... orang lain juga tidak benar-benar ingin terlibat 

dengan kakek itu」 (Anak Naga Kuno 1) 

「Benar, sampai jumpa besok!」 (Ancient Dragon Child 2) 

「Oh, sampai jumpa!」 (Anak Naga Kuno 1) 
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Chapter 29 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 29 Mitsuha 1 [Lanjut] Bab pasca 
pertempuran ini terlalu panjang. 

Nah, dengan ini kami selesai dengan busur ini. 

Mitsuha Bab 29: Hadiah ***Beberapa hari kemudian*** 

Tentara Kekaisaran kehilangan sebagian besar persediaan dan melarikan diri. Beberapa 
bangsawan dan tentara pendudukan dikejar oleh pasukan tuan kerajaan, yang lain 
diserang oleh monster itu dan beberapa dari mereka dengan selamat kembali ke 
kekaisaran. Adapun bangsawan, jika kita bisa menangkap mereka kita bisa meminta 
tebusan dari kekaisaran. Adapun tentara, kita harus mengurangi jumlah mereka (tidak 
memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkap mereka semua dan tentara yang tersesat 
dapat menjadi bandit) Petani, silakan kembali ke desa Anda dan terus bekerja. 

Dan akhirnya saatnya mengunjungi istana kerajaan. Tidak, kali ini, saya akan mendapat 
masalah jika saya tidak melakukannya. Kali ini adalah audiensi resmi. Ya, sepertinya itu 
adalah pengumuman publik untuk hadiah. Banyak orang berbaris selama penonton. Tidak, 
hanya beberapa orang yang mendapat penghargaan, yang lain orang hebat hanya hadir. 
Tentu saja, Marquis IceBringer, sang komandan dihadirkan. 

Ah, memang benar bahwa saya dan Wolf Fang berurusan dengan musuh dalam 
pertempuran di dekat gerbang utama ibukota, tetapi yang lain juga berjuang dengan 
banyak risiko seperti: mengumpulkan informasi, beberapa raja dan pasukan di dekat rute 
invasi berjuang keras untuk mendapatkan waktu dll. Ada banyak orang yang memberikan 
kontribusi atau prestasi besar. Jika salah satu dari mereka hilang, kita mungkin tidak akan 
memenangkan perang ini. Ya, memang begitu. Bagaimana jika invasi musuh sehari 
sebelumnya? Bagaimana jika saya tidak dapat menangkap informasi yang akurat? Itu 
sebabnya, saya tidak pernah menerima begitu saja. Tidak peduli bagaimana aku dan Wolf 
Fang bertarung. Hah, yang pertama adalah aku? 

「Mitsuha Yamano, untuk kesuksesan dan kontribusi ini, Anda luar biasa, silakan ambil 

hadiah, katakan apa pun yang Anda inginkan」 (Raja) 

「Ya, ada tiga hal yang ingin saya tanyakan」 (Mitsuha) 

Tiga? Sungguh keserakahan! Inilah sebabnya mengapa orang biasa... (Orang-orang 
mengobrol) Sepertinya lingkungan menjadi berisik. 

「Bagus, tolong beri tahu aku」 (Raja) 

Saya mulai berbicara dengan izin raja sementara orang lain terkejut ... 



「Ya, hal pertama: sebenarnya ada orang yang jauh lebih layak mendapatkan hadiah 

daripada saya」 (Mitsuha) 

「Hah?」 (Raja) 

「Ya, saya sedang berbicara tentang kesetiaan berani bangsawan muda yang telah 

melindungi saya dan komandan umum Marquis Icebringer Marquis dari baut yang 
seharusnya menembus kita」 (Mitsuha) 

Kali ini, mereka yang mengeluh sebelumnya, mengangkat suara mereka Oh Oh. Ya, semua 
orang yakin. 

「Di mana pemuda pemberani itu sekarang?」 (Raja) 

「Ya, dia mengambil baut di bahunya dan satu lagi di perutnya. Dia berkeliaran di sekitar 

perbatasan hidup dan mati di pusat perawatan 」(Mitsuha) 

「Begitukah?」 (Raja) 

Raja memiliki wajah berkabung. Ya, di dunia ini itu identik dengan kematian. Oh, Earl Boses 
juga sedih. Yah, maaf... 

「Ya, tanpa tindakan orang itu, tidak pernah ada yang bisa saya lakukan selain mati pada 

saat itu. Itu sebabnya orang itu lebih layak mendapatkan pencapaian dan pahala ini 
daripada aku 」(Mitsuha) 

Perasaan terhadap saya dari mereka yang sebelumnya dikutuk bangkit. Ya, itu adalah 
keinginan orang lain, pahlawan yang tidak keberatan kematian untuk melindungi orang 
lain. 

"Saya mengerti. Meskipun dia milik bangsawan kerajaan kita, dia bukan bangsawan sampai 
dia menggantikan pangkat orang tuanya. Saya ingin memberinya pangkat bangsawan 
karena menghormati prestasinya, posisi baron. Nanti apakah ia berhasil atau tidak, rahmat 
ini tetap dijaga, dan dapat diturunkan kepada anak lain yang tidak berpangkat. Dalam hal 
ini, pencapaian untuk orang itu akan disimpan secara permanen 」(Raja) 

Semua orang mendengar kata-kata raja. Kemudian Earl itu tergerak... Kurasa itu hal yang 
sangat terhormat. 

「Apakah ada orang yang tidak puas dengan ini?」 (Raja) 

Tidak ada yang mengeluh tentang keputusan raja ... 

「Keberatan!」 (Icebringer) 



Hei, hei! ... Bukankah itu Marquis IceBringer? Orang yang dibantu? Semua orang dikejutkan 
oleh kejadian tak terduga dan mengobrol begitu. Marquis Icebringer melanjutkan. 

「Saya tidak bisa menerimanya sama sekali. Jika kita memberikan posisi baron dengan 

prestasi seperti itu. Kemudian yang lain tidak dapat menerima hadiah yang sesuai 」

(Icebringer) 

Eh? 

「Kecuali kita menghadiahinya dengan peringkat yang lebih baik, saya tidak bisa 

menghadapi orang yang menyelamatkan saya!」 (Icebringer) 

Ah... 

「Itu tidak terduga, jadi peringkatnya terlalu rendah. Jadi, apakah ada orang yang memiliki 

keluhan tentang pangkatnya? 」(Raja) 

Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Jika tidak, setiap orang tidak akan 
mendapatkan hadiah apapun. Marquis Icebringer, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. 
Oh, dia mengatakan sesuatu saat mendekati Earl Boze. Eh... 『Maaf... Maaf...』... Apa kalian 

berdua saling kenal? Yah, itu wajar, karena mereka berdua adalah bangsawan yang kuat. 
Namun, giliranku lagi! 

「Syukurlah atas pertimbangan baik Anda, hati saya akan terasa sedikit lebih tenang. 

Sekarang, permintaan kedua saya... 」(Mitsuha) 

Sebenarnya ini yang paling penting. Itu adalah tujuan utama saya hari ini. 

「Ini tentang para prajurit yang bertarung di depan gerbang utama」 (Mitsuha) 

Semua orang yang hadir menjadi berisik. 

「Faktanya, saya tidak bisa mengabaikan krisis kerajaan dan meminta penguatan dari 

tanah air saya yang saya pikir tidak akan pernah saya libatkan lagi.」 (Mitsuha) 

Tanah air? Negara apa itu! Bagaimana! Negeri Guntur !! (Orang mengobrol) 

Ya, orang membuat keributan besar. 

「Tak terhindarkan, saya pergi ke tanah air saya dalam sekejap menggunakan rahasia『 

migrasi 』untuk memotong hidup saya, Tetapi agar negara itu pindah secara resmi, saya 

tidak dapat datang tepat waktu, karena prosedur, pertemuan, persetujuan, dokumen , dll. 
Dan kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan ini. Juga sulit untuk 
membawa pasukan ke negara tanpa memahami keadaan... Jadi, teman-teman saya 
berpartisipasi secara pribadi. Namun, meninggalkan misi dengan mengeluarkan harta 



nasional, menghabiskan kekuatan peralatan sihir dalam jumlah besar ... Mungkin mereka 
akan menghadapi pembuangan ... 」(Mitsuha) 

Oh, apa itu! Sesuatu seperti itu! Pemberani yang kuat dan baik hati itu! (Orang mengobrol) 

Yeah yeah, ini aku datang lagi. (Pikiran Mitsuha) 

「Selain itu, kami tidak bisa menunggu bintang-bintang berkumpul. Dan secara paksa 

melakukan migrasi besar-besaran tanpa persiapan yang kuat, beberapa pendeta yang 
bekerja sama dalam pemanggilan teknik telah kehilangan nyawa 」(Mitsuha) 

Ah! Hal-hal seperti! Ya Tuhan... (Orang mengobrol) 

「Jika Anda dapat mengirim surat penghargaan untuk membenarkan perilaku mereka 

hanya membantu negara lain, mengkompensasi kerusakan harta suci sedikit, hukuman 
mereka mungkin dikurangi ... Dan itu juga untuk mengkompensasi anak-anak pendeta yang 
meninggal ...」 (Mitsuha) 

Oh, semua orang mulai menangis. 

「Menteri Keuangan, berikan sebanyak yang kami bisa dari bendahara. Ini murah jika 

dibandingkan dengan ibukota mungkin akan hancur atau bahkan negara kita mungkin 
akan hancur. Itu jumlah yang masuk akal! 」(Raja) 

「Ya, serahkan padaku!」 (FM) 

Baiklah! Akankah pembayaran untuk Wolf Fang dikelola dengan cara ini? Anda tidak akan 
mengatakan sesuatu seperti 3000 koin emas, bukan? Bahkan saya tidak mengambil apa 
pun, pembayarannya saja sudah 40.000 koin emas, mengubahnya menjadi yen Jepang akan 
menjadi 1 miliar yen! Ini sebanding dengan setengah dari target tabungan saya, anggaran 
untuk satu dunia yang aman untuk rencana hari tua saya. Ini sekitar 4 miliar yen jika Anda 
menghitung nilai uang di sini. 

「... 3000 koin emas!」 (???) (TN: Maaf, saya tidak tahu apakah menteri Keuangan atau Earl 

Boze mengatakan ini) 

Bufu ~! (Suara kaget Mitsuha) 

「Keluarga kami akan menawarkan 3000 koin emas!」 (Earl Bozes) 

Eh, Earl Bozes. Betulkah!? 

「Saya menawarkan 5000!」 (Marquis Icebringer) 

Marquis Icebringer... 



「2500 koin emas!」 (Lord A) 

「Maaf, saya mengalami banyak kerusakan kali ini, 1000 koin emas adalah yang paling bisa 

saya tawarkan ... saya minta maaf ...」 (Lord B) 

「3000!」 (Lord C) 

「2000!」 (Lord D) 

Menawarkan dukungan dari bangsawan satu demi satu! Ini tidak terduga. Bahkan tidak ada 
yang lain dengan 5000 seperti Marquis, tapi sepertinya akan mudah untuk mencapai 
40,000. 

Oh, jika saya tidak menerima 40.000, bagaimana saya berencana membayar? Hal seperti itu 
bisa dikelola dengan menjual mutiara di negara lain. Sebelum pembicaraan menyebar, saya 
akan berkeliling banyak bangsawan di beberapa negara dan menjualnya dengan harga 
tinggi sebelum kehilangan nilainya. Itu juga dalam kisaran 『berhenti menahan』 yang 

saya putuskan kali ini. 

「Terima kasih banyak untuk kalian semua, Dengan ini, saya pikir hukuman pada teman-

teman saya dapat dikurangi, dan anak-anak dari pendeta yang meninggal juga akan dapat 
terus belajar untuk mensukseskan pekerjaan ayah mereka ...」 (Mitsuha) 

Saya meniru dengan lembut menyeka mata saya. 

「Wilayah yang mengalami kerusakan besar kali ini akan membutuhkan banyak dana, 

seperti dukungan kepada orang-orang yang porak poranda dan anak-anak yatim piatu ... 
Aku akan meminta『 Oto ... 』... Aku akan meminta semacam dukungan raja dari negara 

sebagai baik. Saya akan berkonsultasi dengan bantuan apa yang bisa saya tawarkan nanti 
」(Mitsuha) 

Oh, sudah sejauh itu! Sungguh hal yang tidak egois dan penuh belas kasihan ... (Tuan di 
dekat rute invasi) 

Saat suara yang dikagumi berlanjut, beberapa dari mereka berpikir di benak mereka. 

(Baru saja, Dia mencoba mengatakan 『Otouto (Adik laki-laki)』, itu 『Adik laki-laki』, 

kan !?) (Lords) 

Itu adalah kesalahpahaman tentang Mitsuha. Tentu saja, dia sengaja melakukannya. Nah, 
sampai saat ini, hanya sedikit orang yang mengira bahwa Mitsuha adalah putri seorang 
bangsawan biasa. 

「Dan permintaan terakhir, saya ingin Anda menjadikan saya warga negara ini」 (Mitsuha) 

「「 「Hah?」 」」 (Banyak orang) 



「Saya sudah meninggalkan tanah air saya dan terbang di negara ini. Saat ini saya hanyalah 

orang yang tidak memiliki akar. Tapi sekarang, saya ingin menjadi warga negara ini, saya 
ingin sama dengan orang-orang di kota ini untuk memiliki kota ini sebagai kota kelahiran 
baru 」(Mitsuha) 

Bangsawan yang berempati. Bagaimanapun juga, keinginan Mitsuha tidak mengandung 
apapun tentang kepentingannya sendiri. Dan patriotisme itu untuk negara ini. Tidak ada 
yang meragukan bahwa itu lebih dari cukup. 

「Yah ... kupikir Mitsuha sudah lama menjadi warga kerajaan kita ...」 (Raja) 

Raja berpikir sedikit tentang apa yang harus dilakukan, tetapi senyum buruk dengan ide 
bagus muncul. 

「Baiklah, Mitsuha sendiri telah melakukan banyak hal untuk negara ini sejauh tidak ada 

yang bisa menyangkalnya. Izinkan saya memberi saya segel yang menunjukkan bahwa 
Mitsuha adalah warga negara kita 」(Raja) 

Baiklah, saya mendapat kewarganegaraan secara resmi dengan ini! Itu adalah cap resmi 
dari raja sendiri! Ini akan membuat bisnis saya lebih mudah. Bolehkah saya memikirkan 
cara baru untuk menghasilkan uang? 

Sementara Mitsuha tersenyum, sang Raja melanjutkan. 

「Saya dengan ini menyatakan, Anda akan diberi pangkat, Mitsuha von Yamano」 (Raja) 

Ya... Eh ~~? Apa? 

Saya tidak ingat apa-apa setelah itu. Entah bagaimana, setiap orang mendapat berbagai 
penghargaan dan konfirmasi harapan, tapi Mitsuha tidak. Bagaimana ini bisa terjadi !? 

*** 

Dan beberapa hari berlalu. Sedangkan meskipun saya buka toko, tapi banyak pembeli yang 
bukan pembeli yang datang, banyak yang mengalami kesulitan. Saya tidak bisa begitu saja 
menolak pelanggan yang tidak membeli. Karena harga produk toko ini mahal, banyak 
pelanggan mengatakan bahwa mereka memutuskan untuk membeli setelah mereka 
mengatasi masalah mereka. 

Saya ingin menghargai pelanggan tersebut. 

Sabine-chan semakin sering mendatangi Mitsuha saat dia mendengar tentang kesuksesan 
dan penghargaan Mitsuha. Namun karena banyaknya pelanggan, banyaknya pelanggan 
yang terus berbicara dengan Mitsuha, Mitsuha bahkan tidak sempat berbicara apalagi 
sempat menonton DVD. 



Orang biasa tidak terlalu terlibat terlalu banyak dengan Mitsuha, ini adalah rasa syukur, 
dan mereka ingin melihat wajah gero negara ini sekilas, jadi itu bukan masalah besar. Tapi 
untuk bangsawan atau pedagang besar... Itu merepotkan. Dan meskipun penjualan 
meningkat, itu tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pelanggan sama sekali. Uguu... 
Saya ingin tahu apakah saya harus meninjau jajaran produk... 

*** 

Saya melakukan perjalanan untuk mengubah suasana hati saya. Meski bolak-balik hanya 
butuh waktu sesaat dengan teleportasi. Untuk saat ini, haruskah saya kembali ke Bumi? 
Toko umum Mitsuha tutup selama beberapa hari. Tujuan sebenarnya saya adalah desa 
Colette. Saya tidak melupakannya. Sebenarnya itu bukan jarak yang bisa dengan mudah 
saya datangi dan pergi, jadi saya tidak langsung kesana, hanya sampai jangka waktu berlalu 
untuk tidak membuatnya tidak wajar. 

「Colette-chan, sudah lama sekali ~」 (Mitsuha) 

Itu sangat dihargai. Ya, saya membawa banyak oleh-oleh dan sebagainya. Tidak, tidak 
hanya suvenir yang diterima. Saya ingin percaya begitu. 

Kisah ibu kota belum sampai ke sini. Selama tuan, penjaja, yang merupakan sumber 
informasi rakyat jelata belum kembali ke wilayah itu. Lord of Bozes masih di ibu kota. 
Sebagian besar tentara yang dipimpinnya sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Itu 
sebabnya, saya hanya menceritakan kasus-kasus lain seperti membuka toko, membantu 
pesta bangsawan di tempat kerja, dll. Kepada Collette dan orang tuanya Tobias dan Ellene. 
Ya, ruko kecil sewaan, sedikit pekerjaan subkontrak untuk pesta, sangat biasa-biasa saja. 

Tentu saja, saya memilih kata-kata yang tidak bohong sebanyak mungkin. Saya tidak bisa 
mengatakan bahwa tidak akan ada orang yang datang ke ibukota. Hati-hati. Hah!? Saya 
tidak memiliki perawakan? Diam... 

Semua orang senang dengan kesuksesan besar saya. Tidak, meski saya hanya memberi 
tahu sebagian kecil laporan, tampaknya itu sukses besar bagi masyarakat desa. Tampaknya 
menjadi cerita besar seumur hidup bahwa siapa pun yang datang ke kota sendirian dan 
membuka toko dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan untuk hidup. Ini 
adalah desa pedesaan. 

Untuk kali ini, serdadu negeri itu sepertinya datang dan menanyakan banyak hal tentang 
Mitsuha, semua orang khawatir. Baiklah, jika seseorang yang mencurigakan dengan 
identitas yang tidak diketahui menjadi dekat dengan sang putri, maka tentu saja mereka 
harus mencarinya. Namun, saya memberi tahu itu adalah survei identitas sehubungan 
dengan meminjam toko. Oh, tidak ada yang bertanya mengapa tentara negara itu datang? 
Ya, mereka tidak terlalu peduli tentang itu, mereka adalah petani pedesaan. Tidak, saya 
minta maaf atas masalah ini. 



Karena tidak wajar bolak-balik dalam sehari, mereka memintaku menginap selama 1 
malam dan bermain dengan Collette. Hari ini sepertinya saya mendapat pengecualian dari 
bantuan rumah tangga. 

Keesokan harinya, saya meninggalkan desa. Meskipun saya ditahan agar lebih lambat tetapi 
saya menjawab dengan 『sebenarnya saya datang untuk menyelidiki produk di desa pantai

』 dan pergi setelah saya berjanji untuk kembali ke Collette lagi. Ya, ayo pergi ke laut. Saya 

ingin melihat makanan laut, dan begitu saya pergi, saya dapat dengan mudah 
berteleportasi ke sana lain kali. 

Saya berpikir untuk melihat Beatrice-chan tetapi saya berhenti. Karena Earl masih ibu kota 
dan saya akan bertemu dengannya lagi nanti, jadi jika dia kebetulan mendengarkan cerita 
Beatrice, dia akan melihat kontradiksi, tentu saja. Saya memberi tahu semua orang bahwa 
itu adalah keterampilan yang memotong hidup. Saya tidak dapat menggunakannya kecuali 
tidak ada yang luar biasa dan akan menjadi buruk jika permintaan aneh dari negara dan 
bangsawan datang. 

Di antara hadirin pada saat itu, meskipun Mitsuwa diberkati dengan kualitas, namun ia 
tetap mengatakan bahwa itu akan menghabiskan banyak tenaga hidup hanya dengan 
teleportasi surat penghargaan dan uang kompensasi. 『Kupikir pertumbuhannya tertunda 

pada usia 12 tahun, Dengan beban skill sejauh ini ...』 Aku mengatakan itu dengan wajah 

menyedihkan. Ini adalah pengaturan yang menyakitkan saat saya berusia 12 tahun! Dan 
saya mengatakannya! Ah, kembalinya Wolf Fang dikatakan sebagai efek pengembalian 
otomatis, yang digabungkan dari awal dalam seni. Saya pandai berpikir tentang 
pengaturan. 

Desa tepi laut itu... yah, itu kecil. Skala itu tidak jauh berbeda dengan desa Colette. 
Bukankah Earl seorang bangsawan yang cukup kuat? Meski begitu, dia masih memiliki desa 
individu seperti ini. Yah, itu adalah kota kecil meskipun itu adalah kota utama. (TN: cara 
berbicara, saya kira) Di mana 『kota』? Ya, itu desa yang kaya, karena tidak ada kelaparan 

atau anak-anak yang dijual. Jika Anda berpikir bahwa Anda mampu untuk membeli anak-
anak, itu mungkin hal yang buruk. Yang Terhormat, Earl of Bozes! 

Oh, Desa Collette, sepertinya Collette adalah penguasa desa. Yah, saya tidak pandai 
menghafal nama orang dan tempat. Oke, saya menyebutnya seperti itu karena mudah 
dimengerti. Lagipula, saya masih tidak ingat nama negara kekaisaran yang menjadi musuh. 

Oh, saya rasa orang yang mengatakannya berbicara seperti nama negara. Saya tidak peduli. 
Bagaimanapun, ayah Bakabon baik-baik saja dengan on Bakabon no Papa 』, tidak ada 

yang tahu namanya, tapi tidak ada yang bermasalah dan mungkin mudah untuk dimengerti. 
Saya bahkan tidak ingat nama pemilik toko dari restoran itu dan pedagang yang bersikap 
buruk. Pemilik toko juru masak, pedagang yang baik, atau sesuatu yang bagus. Jika perlu 
pembedaan maka penjaga toko A, penjaga toko B dan seterusnya. 



Desa tepi laut, ya, 『Desa nelayan』 bagus, dan mereka tampaknya tidak melakukan apa 

pun selain memancing. Nah, desa nelayan itu. Ikan dan kerang yang mereka peroleh dijual 
di desa dan dibawa ke setiap desa di wilayah tersebut untuk dijual. Meski berjualan 
langsung di desa, mereka sepertinya berjualan ke toko-toko di ibu kota. Buat kantor 
penjualan langsung? Nah, karena keuntungan toko akan hilang, itu tidak bagus. Pedagang 
itu juga warga negara, itu sumber perpajakan yang bagus. Kering dan asin, dan. Ini adalah 
jumlah yang sangat kecil, tetapi juga untuk modal? Kesempurnaan Kapal Ikan... eh? Apa itu? 
Ya Ya, saya rasa itu saja untuk hari ini! 

Pulang ke rumah, periksa e-mail dan barang pos, beli bahan dan barang sehari-hari, dan 
sebagainya. Jika saya memiliki mobil, akan lebih nyaman untuk pembelian volume besar. 
Oh, saya harus sesekali datang ke sekitar lingkungan dan menunjukkan wajah saya kepada 
semua orang di sekitarnya. Karena saya sering absen yang membuat mereka khawatir ada 
anak yang hidup sendiri. Saya berusia 18 tahun di Jepang, tetapi saya seharusnya terlihat 
seperti 15! Cukup bagi mereka untuk memperlakukan saya seperti anak kecil, bukan? 

*** 

Pergi ke istana kerajaan. Hari ini adalah upacara pemberian peringkat. Selain Mitsuha, ada 
juga beberapa orang lainnya. Ini hanya sedikit, tapi kali ini, tampaknya menjadi insiden 
besar yang melibatkan kelangsungan hidup negara, karena beberapa bangsawan secara 
oportunis dikhianati dan menanggapi undangan kerajaan disingkirkan, beberapa rumah 
dan tanah dikosongkan. Nah, jika Anda terus maju, akan sulit menjadi bangsawan senior. 

Gaun baru yang saya pesan dari manajer toko tepat waktu. Ketika saya mengatakan 『Saya 

diundang ke upacara aristokrasi di negara lain』, dia terjaga sepanjang malam. Tidak 

bisakah aku membawanya bersamaku juga? Jika ada kesempatan lain. Gaun sebelumnya? 
Ini menjadi bekuan darah. Ah, bahu kiriku sudah sembuh total. Dan kami bersiap untuk 
upacaranya. Untuk detailnya, usai upacara nanti. 

Hari ini, jumlah orang dewasa melebihi pengumuman kemarin. Tentu saja, ada Marquis 
Icebinger dan Earl Boze. Selain itu, meskipun ini bukan musim sosial, tampaknya cukup 
banyak keluarga bangsawan datang ke kerajaan dari berbagai tempat. Kali ini, saya pikir ini 
yang terakhir. Karena itu poin penting? Nah, karena akan menjengkelkan jika mereka 
mengacaukannya? 

Orang-orang berjalan lancar dan mantap, dan akhirnya giliranku. Entah bagaimana, semua 
orang berjongkok saat mereka melihatku. Karena saya masih anak-anak! Oh, gaunnya 
bagus, bukan? Saya akan memberi tahu manajer. Dia akan senang jika saya menerima 
pesanan, manajer. Pembayarannya dalam koin emas. 

「Mitsuha von Yamano. Saya dengan ini memberi Anda peringkat 」(Raja) 



Setelah kata-kata Raja, Sabine memberiku belati. Oh, ini adalah pisau kecil dengan sesuatu 
seperti 『Hukum musuh dan iblis dengan ini, pertahankan wilayah dan rakyat』 Ketika 

aku mengkhianati harapan raja, akan berarti menusuk hatiku. Memang sulit. 

Perdana Menteri menyerahkan kepada orang-orang tua, tetapi tampaknya Sabine sama 
sekali tidak mengizinkan siapa pun kecuali dia untuk memberikannya kepadaku. Ya, saya 
menerimanya dengan rasa syukur. Saat saya turun dari aula, raja berbicara kepada saya. 

「Tuan Yamano. Adapun orang yang tidak hadir di tempat ini, dia bahkan tidak memiliki 

putra tunggal, itulah mengapa menerima hadiah untuk Alexis atas namanya 」(Raja) 

Ketika saya melihat Earl Boze, dia mengangguk. Ya, seperti yang saya harapkan. 

「Saya menolak」 (Mitsuha) (Daga Kotowaru) 

Raja yang terkejut, seluruh ruangan menjadi sunyi. Earl Bozes juga tercengang. Mitsuha 
berbalik dari kursi dan berjalan menuju pintu depan. 

Tidak setia! Tangkap dia! (Tuhan) 

Beberapa suara kasar terangkat, tapi belum ada yang melakukan apapun. Raja masih 
tertegun dan tidak memberikan instruksi apapun. Akhirnya, Mitsuha sampai di depan 
pintu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menggulingkan para penjaga. Mitsuha 
membuka pintu sendiri tanpa izin. Sebuah pintu besar terbuka penuh. 

Ada seorang pria berdiri di sana. 

Seorang pria muda di antara anak laki-laki dan laki-laki berjalan perlahan menuju takhta 
tempat raja duduk. Lengan kanannya digantung di leher dengan kain putih, dan perbannya 
melilit di perut berkali-kali. Ia hanya mengenakan kemeja, pakaian luar hanya 
digantungkan di bahu melalui lengan kiri saja dan bukan kancing yang memberikan kesan 
tidak takut daripada kasar. 

Tidak ada langkah kaki di atas karpet. Namun, semua orang sepertinya bisa mendengar 
langkah kaki dengan "ka ~ tsun, ka ~ tsun" 

Air mata meluap di pipi Earl Bozes. 

Marquis Icebringer yang berdiri di dekatnya mengangguk berkali-kali sambil memukul 
bahu Earl. Selagi dibungkus dalam keheningan, anak laki-laki itu, bukan, pemuda 
bermartabat itu menghentikan kakinya di depan raja. Dan suara Mitsuha menggema. 

「Tolong berikan itu padanya secara langsung.」 (Mitsuha) 

Awaaa !! (Semua orang) 

Penonton pun bersorak sorai. 



「Saya minta maaf untuk sosok seperti itu」 (Alexis) 

「Bagus, itu bagus......」 (Raja) 

Raja mengaku dengan wajah riang. 

「Alexis von Beauzes. Saya dengan ini memberi Anda peringkat 」(Raja) 

「Saya akan menerimanya dengan hati-hati」 (Alexis) 

Meski dibalut perban, Alexis menundukkan kepalanya dengan canggung. 

「Anda adalah putra tertua Earl Bozes, ketika Anda berhasil peringkat ayah Anda, Anda 

harus memiliki peringkat sebagai peringkat kedua atau memberikannya kepada saudara 
atau anak Anda di masa depan」 (Raja) 

Saat raja berbicara demikian, Alexis menggelengkan kepalanya. 

「Tidak ada kebutuhan」 (Alexis) 

"Hah?" 

Raja tercengang lagi. 

「Aku akan membiarkan kakakku Theodor menggantikan pangkat ayahku. Dan, terlebih 

lagi pangkat ini tidak diwarisi dari orang tua saya tetapi dari pencapaian saya, gelar yang 
diterima langsung dari Raja! Pendiri bangsawan baru yang makmur! Siapa yang mengikuti 
jalan ksatria? Selain itu... 」(Alexis) 

「Selain itu?」 (Raja) 

「Pada saat ayah saya pensiun, saya pasti sudah mencapai gelar Earl」 (Alexis) 

Raja tertawa terbahak-bahak dengan kata itu. Earl Bozes tersenyum pahit di antara para 
peserta. 

Atas aba-aba raja yang akhirnya selesai tertawa, saat Sabine hendak memberikan belati. 
Ah, mari kita beri sedikit pelayanan untuk perayaannya. 

「Sabine-chan, Sabine-chan sudah melakukannya sekali, biarkan adikmu melakukannya 

kali ini」 (Mitsuha) 

(TN: Tidak jelas siapa yang mengatakannya, mungkin Raja yang mengatakannya atau Putri 
ingin mengambil alih dan mengatakannya sendiri) 

「Oh, ya, itu benar!」 (Sabine) 



Kakak perempuan Sabine yang terhormat, adik perempuannya yang tercinta yang duduk 
bersama Ratu dan Pangeran di belakang Raja secara diagonal. Putri kedua, Chii nee-sama 
memanggil untuk melakukannya. 

(ち ぃ ね え さ ま: Chii nee-sama berarti kakak perempuan bertubuh lebih kecil / lebih 

pendek dibandingkan dengan adiknya = Legal Loli) 

Ya, saya tidak tahu namanya, tentu saja. 

「Eh, saya? 」Setelah sedikit terkejut dengan wajah yang mengatakan demikian, putri 

kedua mencoba berdiri dari kursinya. Diserahkan dari putri cantik berusia 17 hingga 18 
tahun. Wajah Alexis menjadi merah dengan merilekskan wajahnya yang tak kenal takut. 
Yeah yeah, aku senang dia bahagia! Sabine sangat imut, tapi bagaimanapun juga dia adalah 
anak laki-laki yang sehat. 

Tiba-tiba seorang putri lain yang terlihat berusia 25 -- 26 tahun bangkit, menahan putri 
kedua. Sang putri menyerahkan kepada Alexis sambil mengalihkan pandangannya. Dia 
menerima belati dengan cepat. Nah, apa yang terjadi? Ngomong-ngomong, bukankah kamu 
terlihat sedikit putus asa, Alexis? kamu mau mati? 

Mitsuha Manga Bab 1 Halaman 02 a [Lanjut] 



Chapter 30 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 30 Mitsuha 1 [Lanjut] TN: 
Terlalu panjang, 4100 kata 

Novel Mitsuha Bab 30: Nyonya Baron Yamano Saya mendapat peringkat. Itu artinya saya 
menjadi keluarga bangsawan. Karena menjadi bangsawan tidak seperti bangsawan istana. 
Ya, saya punya sesuatu yang disebut wilayah. Ya, saya harus melakukan manajemen 
teritorial. I. ... Bagaimana ini bisa terjadi! 

Nah, pada saat itu, raja melakukan konseling. Bersama dengan Perdana Menteri dan 
penanggung jawab pengelolaan wilayah. 

Ah, penanggung jawab pengelolaan domain, bukan berarti 《pro dalam pengelolaan dan 

pengoperasian wilayah》. Dia hanya mengetahui lokasi, ukuran, fitur dan sejenisnya dari 

semua wilayah di kerajaan. Perannya seperti database manusia untuk memberikan wilayah 
kepada bangsawan dan mengubah tanah. 

(TN: Database dalam Katakana / Inggris. Saya tidak tahu apakah FUNA sensei menonton 
cakrawala log) 

Saya ditanyai dan saya diberi tahu bagaimana saya berharap wilayah saya nantinya. 

「Menghadapi laut, memiliki gunung, sungai mengalir. Hanya wilayah kecil yang bagus 」

(Mitsuha) 

「Apakah tidak apa-apa memiliki yang kecil?」 (Raja) 

「Ya, menjadi besar dan memiliki banyak orang merepotkan ketika saya ingin bersenang-

senang dengan warga negara saya seperti keluarga, Dan saya juga menolak untuk 
menghadapi perbatasan yang kemungkinan akan berselisih!」 (Mitsuha) 

Raja tersenyum pahit. 

「Jika demikian, maka Anda harus memiliki tanah di sisi utara. Pertama-tama, negara kita 

hanya menghadap laut di sisi itu. 」(Database) 

Database-san segera merespon. 

「Baiklah, Silakan periksa peta ini. Sungai besar ini mengalir ke lautan, bagaimanapun ini 

dan ini dan ini. Garis tipis tipis disekitar sini adalah sungai kecil. Di dekat sungai besar, ada 
banyak dataran yang luas. Tapi kebanyakan dari mereka berada di wilayah Earl. Dan yang 
lainnya tidak kosong, ada bangsawan . Wilayah yang memiliki gunung dan sungai kecil, 
dekat dengan laut dan juga kosong. Dalam hal ini, hanya ada beberapa tanah tersisa yang 
berada langsung di bawah keluarga kerajaan, Kami tidak dapat memberikan tanah lain, 



kecuali kami mengusir bangsawan yang sekarang bertanggung jawab atas tanah itu 」

(Database) 

Ohh. Jika saya bertanya sesuatu seperti itu, saya pasti akan dendam. Saya mungkin 
meminta raja untuk memberi mereka wilayah lain. Tapi mereka pasti punya banyak 
kenangan dengan tanah air dan warganya, dan mereka juga ingin melindungi tanah yang 
mereka warisi dari nenek moyang mereka. Lahan kosong adalah yang terbaik. 

「Nah, lalu tanah ini ...」 (Mitsuha) 

「Oh, tidak ada masalah dengan tanah ini. Ini adalah wilayah baron, namun dia 

menanggapi undangan Kekaisaran dan menjadi pengkhianat. Dia mendapat hukuman yang 
pantas diterimanya dan tanahnya disita. Tanah ini hanyalah wilayah baron, saya benci 
mengatakan ini, tetapi ini hanya wilayah kecil di bawah tanah. Namun memenuhi syarat 
dengan sungai kecil, gunung yang tidak terlalu curam. Tapi apakah kamu baik-baik saja 
dengan ini? Ada juga banyak negeri lain yang kami bisa... 」(Database) 

Database-san merekomendasikan tanah lain, tapi tentu saja saya menolak. Karena saya 
tidak menginginkan hal semacam itu. Jarak dari ibu kota jauh, mungkin akan menjadi 
masalah bagi bangsawan atau pedagang. Tapi, jarak tidak terlalu penting bagiku. Jadi, 
wilayahnya, dapatkan! 

(TN: getto di Katakana) 

Hmm? Tapi wilayah yang menghadap ke laut di sisi utara? Sepertinya saya pernah 
mendengarnya di suatu tempat... 

Itu di sebelah wilayah Earl Boze! Apakah ini benar-benar kebetulan? Database-san, Anda 
tahu bahwa saya adalah kenalan Earl, bukan? Apakah dia melakukan ini karena dia 
mempertimbangkannya? Nah, jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saya bisa 
meminta Earl untuk mengajari saya, atau mendapatkan bantuan. Dan mereka semua adalah 
orang baik. Akan mudah untuk pergi ke tempat Collette-chan, dan akan mudah membuat 
alasan jika kita dekat. 

Hah? Wilayah yang Alexis dapatkan, juga di sampingku, di seberang Earl Bozes? 

Apakah saya mendapatkan sandwithed? Saya pasti diplot, bukan? Jadi setiap kali dia pergi 
ke rumah orang tuanya, dia akan melewati wilayah saya, bukan? Ya ya. Eh, saya hanya 
perlu mengatakan "ya" sekali? Ya ya. 

Mitsuha Ya yes.jpg 

Dan apa yang akan saya lakukan ketika saya pergi ke wilayah itu? Toko? Saya tidak akan 
kehilangannya. Matikan saja sementara. Saya akan memulai kembali jika wilayahnya turun. 
Saya tidak akan menyebar ke wilayah ... Nah, untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Sampo? 
Baiklah, saya akan melanjutkannya secepat mungkin. Maaf. 



*** 

Tiga hari, Raja memperkenalkan saya seseorang untuk memberi saya pelatihan khusus 
tentang pengelolaan wilayah. Ya, pendidikan isian konyol. Untungnya, berkat pengetahuan 
modern, perkuliahan berjalan relatif lancar karena ada sistem perpajakan, pengelolaan 
anggaran, manipulasi tenaga kerja, dan sebagainya. Guru itu terkejut. Selain itu, karena 
kelas direkam dengan benar menggunakan perekam mikro, saya dapat memeriksanya 
kapan saja. Viva, kekuatan ilmiah! Dan, ke wilayah saya. Di gerbong biasa. Tidak, saya tidak 
memiliki kereta kuda mewah, saya tidak berkendara dengan Alexis, dan saya tidak ingin 
menghabiskan hari-hari sendirian dengan hanya dia di kereta. Sebenarnya, aku punya cara 
lain untuk bepergian, berteleportasi ke tanah Earl Boze dan pergi dari sana. Tapi kali ini, 
saya ingin melihat lebih dekat rute perjalanan dengan mata kepala sendiri. Yah, saya naik 
gerbong ketika saya pertama kali datang ke ibu kota, tetapi saya tidak memeriksa 
lingkungan sekitar saat itu. 

Apa yang dapat saya lakukan untuk wilayah saya? Masalah datang dan pergi dengan 
Ibukota. Situasi sekitarnya. Ada banyak hal yang harus dipelajari. Akan menyenangkan 
mendengar berbagai cerita dari penumpang lain. Kali ini saya membuat cara berbeda untuk 
mendengar dari orang lain. 

Menjelang waktu keberangkatan, banyak orang yang meminta untuk dipekerjakan oleh 
saya, nyonya baru Baron. Ya, jika mereka dipekerjakan oleh bangsawan bangsawan baru, 
mereka bisa mengiklankan nama mereka. Apalagi karena bangsawan itu masih anak-anak, 
mereka pasti salah paham bahwa mereka bisa memanfaatkan saya. Mereka mungkin juga 
berpikir ini adalah perubahan untuk lebih dekat dengan saya? Atau apakah itu selingan 
untuk menjelajahi rahasia teknologi unggul dan peralatan magis negara asal saya? 

Yah, saya tidak akan mengambil risiko seperti itu. 《Saya pernah bekerja untuk bangsawan 

sebelumnya, seorang veteran manajemen wilayah, seorang profesional yang 
berpengalaman, saya dapat menggandakan keuntungan Anda jika Anda mempekerjakan 
saya. dll》 Saya tidak akan sebodoh itu untuk percaya pada semua itu. Jika Anda sangat 

kompeten, mengapa Anda mati-matian berusaha mencari pekerjaan di tempat seperti itu 
sekarang? 

Itulah mengapa saya menolak semua pencari kerja, menempatkan toko dalam mode 
pertahanan absolut, mengucapkan salam kepada tetangga dan meminta tentara istana 
kerajaan untuk mengawasi orang yang mencurigakan di dekat toko saya. Ketika mereka 
berada di kota, silakan melihat-lihat toko dari waktu ke waktu dan datanglah jika mereka 
mendengar alarm. Oh, saya memperkenalkan alarm ke tetangga dengan benar sehingga 
mereka tidak akan terkejut dengan kebisingan. 《Ada seseorang yang berani mencoba 

menyelinap ke toko Putri Kuil Guntur》 ... Ehh ... Oh, mengapa Raja mengatur tentara istana 

untuk melihat-lihat, sekarang? 

Di hari keberangkatan, saat aku pergi ke ruang tunggu, Sabine-chan ada di sana membawa 
beberapa barang bawaan. Hei hei hei hei, hei hei hei hei! (TN: mentah telah diulang berkali-



kali juga) Seperti yang diharapkan, dia dibawa kembali. Tampaknya pengawal tersembunyi 
bermaksud untuk membawanya kembali, mereka hanya menunggu sampai dia bertemu 
denganku. Dan Sabine-chan mengamuk saat dia dibawa kembali. Nah, jika dia ditarik 
kembali terlalu cepat, dia akan kabur lagi. Itulah mengapa mereka menunggu hingga menit 
terakhir. Dia pasti frustasi, ketika dia mengira mimpinya sudah berhasil 

*** 

Dan kereta kuda itu pergi ke tanah Earl Boze. Masih belum ada kereta kuda biasa menuju 
tanah Yamano. 

Mitsuha kali ini hanya mengenakan gaun yang dikenakan oleh gadis biasa. Ini adalah 
struktur yang sederhana, tetapi lembut dan sedikit lucu. Dia membuat pilihan untuk 
mengobrol santai dengan penumpang. Mitsuha memiliki efek belajar. Teknik percakapan 
disebut Sabine di Paviliun Surga. 

Dan di bawah rok itu, PPS Walther di sisi kiri dan pisau kecil di sisi kanan di paha. 

Mitsuha Knife.jpg 

Tentu saja, ada juga Walther di ketiak kiri saya, tapi akan ada penundaan untuk 
menariknya keluar, Beretta 93R dan Revolver.38 ada di dalam tas dengan sabuk senjata. 
Tas dengan senjata selalu tergantung di pundak di sekitar leher. 

Mitsuha weapon.jpg 

Sebuah tas besar kecil dengan pakaian ganti dll ada di ruang bagasi gerbong. 

Koper besar ditempatkan di atap gerbong, tapi saya diijinkan untuk menaruhnya di dalam 
gerbong karena masih ada sedikit penumpang, dan tidak terlalu berat atau besar, ini koper 
perempuan. 

Ada total 12 penumpang. Ini mungkin jumlah terbesar saat ini, karena kami berangkat dari 
ibu kota. Setelah itu, jumlah orang akan berkurang secara bertahap saat mereka turun di 
tempat tujuan. 

Mitsuha berbicara dengan seorang pemuda yang tampak seperti pedagang seperti 
pedagang. Latarnya adalah putri naif dari toko biasa, sekarang dia bekerja di wilayah 
bangsawan yang muncul. Tentu saja Mitsuha adalah seorang gadis yang bekerja di sebuah 
toko, sedang menuju untuk bekerja di wilayah baru. Tidak ada kebohongan. Saya tidak 
akrab dengan publik dunia ini. Ya. 

(TN: tampak seperti POV pedagang) 

Meskipun dia hanya seorang lolita (gadis kecil), tidak buruk untuk berbicara dengan gadis 
yang imut. Dia mendengarkan cerita saya dengan senang hati dan juga mengajukan 
pertanyaan yang cukup bagus. Itu bukti bahwa dia serius mendengarkan ceritaku. Dia 



mengerti segalanya, dan kepalanya (berpikir) tidak buruk. Terkadang dia bahkan berbicara 
tentang pengetahuan dan informasi yang tidak saya ketahui. Dia sepertinya akan menjadi 
pedagang yang baik di masa depan. 

Oh, itu mungkin baik tidak hanya untuk anak laki-laki saya, tetapi juga untuk anak 
perempuan saya. Haruskah saya berkonsultasi dengan istri saya ketika saya kembali. 

Meski mulut pedagang muda itu masih mengendur tapi pembicaraan masih berlanjut. 

Penumpang lain pun ikut asyik mengobrol, banyak informasi yang bertukar. 

*** Dua hari sebelum mencapai wilayah Earl 'Bozes *** 

Sekelompok bandit liar muncul. 

「Bukankah ini jarang terjadi?」 (Mitsuha) 

「Ah, tapi baru-baru ini, itu meningkat. Prajurit kekaisaran yang kalah tersebar ke banyak 

tempat, Bahkan jika mereka kembali ke kekaisaran, tidak akan ada yang baik. Petani atau 
rekrutan mungkin tinggal di kerajaan baik karena mereka tidak ingin terjebak dalam 
serangan balik kerajaan atau karena takut mereka harus bertanggung jawab atas 
kekalahan tersebut. Pemimpin kelompok bandit ini tampaknya adalah komandan tingkat 
bawah, yang kemungkinan besar akan dieksekusi dan tentara bayaran yang melarikan diri 
yang tidak bisa mendapatkan uang saat mereka melarikan diri ke utara, menghindari 
tentara pengejar kerajaan selatan 」(Merc) 

「Ah ~」 (Mitsuha) 

Mitsuha dan pria paruh baya yang seperti tentara bayaran berbicara dengan tenang saat 
penumpang lain ribut. Ini mungkin agak canggung. Mitsuha menyukai pria paruh baya yang 
keren. Karena baunya seperti ayahnya. Ini bukan tentang bau. Itu adalah atmosfer yang 
menyelimuti. Nah, Mitsuha memang tenang, karena dia bisa kabur dengan teleport kapan 
saja. Alasan pria itu tenang, karena ada 《Hak untuk mengecualikan》 

《Hak untuk mengecualikan》 seperti pemahaman diam-diam antara tentara bayaran dan 

bandit. Terlepas dari tentara bayaran pendamping, tentara bayaran normal tidak memiliki 
kewajiban untuk melindungi orang lain. Meskipun ada nyawa manusia yang terlibat, itu 
masih belum cukup bagi mereka untuk membantu orang di tempat hanya dengan berada di 
sana tanpa kontrak. 

Para bandit juga, mereka akan mendapatkan banyak kerusakan jika mereka bertarung 
dengan tentara bayaran. 

Kemudian, kesepakatan kepentingan antara bandit yang tidak ingin bertarung dengan 
tentara bayaran yang kuat, dan tentara bayaran yang tidak mendapatkan uang sama sekali, 
tidak ada artinya untuk bertarung. 



Seorang tentara bayaran yang belum menerima misi pendamping yang menyatakan 《Hak 

untuk mengecualikan》 tidak akan menyerang para bandit. Bandit juga tidak akan 

menyerang tentara bayaran tersebut. 

Ketika seorang tentara bayaran menyatakan 《Hak untuk mengecualikan》, dia tidak perlu 

khawatir tentang pembunuhan yang tidak perlu atau dibunuh. Sampai kemenangan atau 
kekalahan diputuskan, terlepas dari pertempurannya, bahkan hal buruk terjadi pada 
penumpang dan tentara bayaran pengawal, dia tidak akan melakukan apa-apa. 

Dan para bandit tidak menyerang yang mengatakan tentara bayaran, mereka kebanyakan 
mengambil wanita, anak-anak dan barang bawaan. 

Saat ini sudah ada 9 penumpang termasuk Mitsuha. Seorang wanita yang sudah menikah, 
seorang wanita muda, dua gadis. 

Ngomong-ngomong, pria itu berada di luar jangkauan. Bandit tidak akan menyerang para 
pria. 

Jika gerbong berhenti beroperasi, secara bertahap akan mempengaruhi perdagangan, tuan 
dan keuntungan negara. Dan pada titik tertentu, tentara akan mulai bergerak. Jika mereka 
menyerang dan menghancurkan gerbong, itu hanya akan membuat hidup mereka dan 
bekerja lebih keras. Laki-laki diperlakukan sebagai bagian dari kereta, bukan sebagai 
pribadi, bukan sebagai laki-laki. Tentu saja, hanya jika para pria tidak ikut berperang. Jika 
orang-orang itu mencoba melawan dengan benar, keselamatan mereka akan hilang. Itulah 
mengapa mereka hampir tidak pernah mencoba melawan. 

「Saya akan bertarung」 (Petani) 

Seorang pria seperti petani dengan istri dan putrinya berkata demikian. Dari empat wanita, 
dua di antaranya adalah anggota keluarganya. Dia tidak bisa membiarkan keluarganya 
terbawa suasana di depan matanya sendiri. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. 

「Saya akan bertarung juga」 (Penatua) 

Seorang pria tua. 

「Anak-anak harus bahagia dengan keluarga mereka. Saya juga melakukan berbagai hal 

buruk untuk melindungi keluarga saya dan untuk hidup. Nah, kali ini, saya ingin melakukan 
sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain juga. Dan jika saya kehilangan barang bawaan 
saya di sini, saya tidak akan punya apa-apa lagi untuk hidup 」(Penatua) 

「Terima kasih...」 (Petani) 

Pria seperti petani itu menundukkan kepalanya ke Elder. Pedagang muda itu memandang 
Mitsuha dan berkata. 



「Saya juga akan membantu Anda」 (Pedagang) 

「Saya tidak ingin terluka. Mereka tidak akan merugikan kita jika kita memberi mereka 

uang, koper dan para wanita. Tentara bayaran akan menggunakan 《Hak untuk 

mengecualikan》, dan jika kita melawan dengan buruk, kita akan terbunuh atau terluka 

sebelum menyerah dan kehilangan segalanya. Jangan bodoh! 」(Pria pengecut) 

Seorang pria berusia sekitar dua puluh tahun menolak untuk melawan dengan mengatakan 
demikian. Yah, itu bukanlah hal yang buruk. Manusia yang menganggap dirinya adalah 
yang terpenting. Petani mungkin menolak untuk bertengkar jika istri dan anak-anaknya 
tidak ada di sini. 

Akhirnya, tentara bayaran itu berkata kepada petani itu. 

「Hei, apakah Anda ingin menyewa pendamping? Saya akan memberi Anda diskon, hanya 

koin perak 」(Mercenary) 

「「 「Kamu akan bertarung!?」 」」 (Petani + Istri + Putri) 

Ini kejutan. Mitsuha mengalihkan pandangannya ke si tentara bayaran. Sementara pria 
pengecut itu bertanya. 

「Hm, kamu tidak menggunakan 《Hak untuk mengecualikan》 ...」 (Coward man) 

「Ini hanya berlaku pada 《tentara bayaran yang tidak menerima permintaan pendamping

》, anak muda」 (Tentara bayaran) 

Tentara bayaran itu menjawab pria pengecut yang bingung itu. Entah bagaimana, saya 
hanya bertemu Mercenary yang baik sampai sekarang. Ya, yang ini juga. 

「Toko barang umum Mitsuha. Kami menangani apa saja mulai dari konsultasi cinta hingga 

pengelolaan teritorial, dll. Ngomong-ngomong, 《singkirkan para bandit》 bayarannya 

satu koin perak 」(Mitsuha) 

Sang Mercenary menatap Mitsuha dengan takjub, Mitsuha hanya balas tersenyum. Ya, aku 
tidak benci membantu paman yang keren. 

Senjata Mercenary adalah pedang pendek. Penatua mengeluarkan senjatanya, belati. Oh, 
ada sesuatu tentang penatua ini, dia bukan hanya penatua biasa. 

Saya mengeluarkan pisau dari tas di bahu saya dan menyerahkannya kepada pedagang. 
Bahkan terkejut, dia mengambil pisau itu. Pisau dari seorang gadis cantik. Pisau itu juga 
membuat gadis itu terlihat cantik. 

Selanjutnya, keluarkan sabuk senjata dan letakkan di punggung saya. Majalah cadangan 
untuk Beretta 93R dan revolver .38 Majalah sekarang adalah peluru hollow point. Bandit 



ini tidak memakai monster berkulit keras atau baju besi logam. Tidak masalah dengan jenis 
peluru ini. 

Semua orang bertanya 《Apa itu?》 Saat mereka melihatnya. Senjata petani adalah tongkat 

kayu yang diambilnya dari gerbong. Meski memiliki kekuatan, namun ia adalah seorang 
amatir. Nah, bagi orang ini, tongkat kayu mungkin jauh lebih baik daripada bilah yang lebih 
pendek. 

Ada 8 pencuri yang menutup dari depan dan belakang gerbong secara perlahan. 3 dari 
mereka terlihat seperti tentara bayaran, 5 orang lainnya tampak jahat saat mereka 
berjalan. Mereka pasti mantan petani. 

Keempat kelompok tempur kami juga pergi ke luar gerbong. Pedagang ada di gerbong. Dia 
adalah pertahanan terakhir, hati-hati terhadap penyerang kejutan. Perannya juga 
mencegah perempuan menjadi sandera. 

Oh iya, petani dan gadis muda itu membagikan koin perak kepada kami berdua. 

「Gadis, jika Anda tidak ingin terluka, diam-diam berikan kami barang Anda, uang. 

Lepaskan juga pakaianmu, sisakan hanya pakaian dalam 」(Bandit Merc 1) 

Seorang mantan tentara bayaran mengatakan itu sambil menyeringai. 

「Oh, tentu saja, aku akan membawa gadis-gadis itu juga, jadi kamu tidak perlu melepas 

pakaianmu dulu, hahaha》 (Bandit Merc 1) 

Sungguh vulgar. Saya tidak mengakui bahwa pria ini adalah tentara bayaran. Tidak 
kusangka pria di depanku ini adalah tentara bayaran seperti paman tentara bayaran yang 
keren, kelompok Svens dan Wolf Fang Mercenary. Aku merasa sakit. 

Saya tidak berniat untuk membuat orang tua, pedagang dan petani membunuh orang. Ada 
kemungkinan besar bahwa ini akan menjadi sebaliknya. Sebenarnya, itu hanya akan 
menjadi tentara bayaran dan aku, 2 vs 8 orang. Namun, lawan kita sebenarnya hanya 3 
orang, 5 orang lainnya hanyalah amatir. Tapi saya tidak tahu tentang kemampuan 3 
mantan tentara bayaran di sana. Paman tentara bayaran tampaknya kuat, tetapi saya tidak 
tahu apa yang akan terjadi. Perbedaan jumlah sangat tidak menguntungkan. 

Jika memungkinkan, saya ingin menyerang setelah mereka dengan jelas menunjukkan niat 
membunuh mereka dan bergerak untuk bertindak. Saya sangat sadar bahwa ini hanya naif, 
tetapi saya tahu itu mungkin. 

「Mercenary, apakah Anda ingin menyatakan 《Hak untuk mengecualikan》?」 (Bandit 

Merc 1) 

Paman tentara bayaran menjawab dengan suara rendah kata-kata bandit itu. 



「... saya ... saya dipekerjakan sebagai pendamping」 (Mercenary) 

《Employed Escort》, kata itu diubah menjadi kata lain di kepala Mitsuha. Penjaga, 

penjaga, penjaga ... 

「Apa ...!」 (Bandit Merc 1) 

Para bandit mundur dengan tergesa-gesa dan mencabut pedang mereka. 3 mantan tentara 
bayaran menggunakan pedang, dan sisanya menggunakan 3 pedang dan 2 tombak. Ketika 
seseorang mengeluarkan pedangnya, dia telah jatuh ke kriteria serangan berbahaya di ROE 
(Rule of Engagement) Mitsuha. 

Papapan! (SFX) 

Pria yang mencabut pedangnya terlempar. 

「Eh ......」 (Bandit Merc 2) 

Tiba-tiba, rekan mereka terlempar ke tanah. Mereka tidak bisa mengerti apa yang terjadi 
dan para bandit berhenti bergerak sedetik pun. Dia tidak akan menjadi tentara bayaran 
kelas satu jika dia melewatkan celah seperti itu. Dan tentara bayaran paman yang keren itu 
berlari ke arah para bandit sambil memegang pedang pendeknya, itu sangat cepat. Dia 
memutar tubuhnya dan menebas 2 bandit merk satu per satu. 

Kuat! 

Dalam sekejap, dua musuh utama lainnya dilumpuhkan. Lima orang sisanya bingung tapi 
masih punya senjata. Tombak itu berbahaya bahkan dengan keterampilan pemula. Mitsuha 
mengincar bandit pemegang tombak. 

Papapan, papapan (SFX) 

Senapan mesin Beretta 93R tiga tembakan meledak. Mereka mungkin mantan petani, tapi 
mereka hanya 《mantan》 pada akhirnya. Sekarang mereka telah jatuh ke sisi gelap, 

menjadi pembunuh bernama bandit. Mereka telah membunuh banyak orang dan mereka 
akan membunuh lebih banyak lagi jika mereka masih hidup. Mungkin warga Mitsuha atau 
orang penting. Mereka tidak diizinkan kabur ke sini. Tiga bandit yang tersisa menggunakan 
pedang ditangani oleh paman tentara bayaran yang keren dalam sekejap. Itu adalah 
kemenangan sepihak. 

*** 

Mitsuha mempelajari berbagai hal tentang wilayah Boze dari keluarga petani saat mereka 
terus bepergian dengan kereta. Mereka berusaha keras untuk menyampaikan ilmunya 
sejauh yang mereka tahu, untuk membalas budi kepada dermawan mereka. Pedagang dan 



penumpang lain juga mengajari saya banyak informasi punggung. Itu adalah panen yang 
bagus. 

Namun, bahkan Mitsuha pun bertanya pada ketiganya, paman Mercenary, sesepuh dan 
petani, tapi hanya si petani yang berbicara dengan Mitsuha. 

Yah, saya agak bisa mengerti. 

Paman Penatua dan Tentara Bayaran terbiasa menyimpan rahasia, dan petani tidak bisa 
menolak permintaan gadis yang menyelamatkan hidupnya dan melindungi keluarganya. 
Karena yang lainnya ada di dalam gerbong, mereka belum melihat apapun. 

Hanya mendengarkan suara tembakan, mereka tidak mengerti apa itu. Oleh karena itu, 
mereka mengira para bandit dikalahkan dengan kerja sama empat orang. Musuh 
kebanyakan hanya 3 mantan tentara bayaran, mereka mungkin dibunuh satu per satu dan 
lima lainnya ditangani dengan mudah. Nah, jumlah tentara bayaran itu benar. 

Gerbong itu penuh dengan senjata dan barang emas yang dikumpulkan dari para bandit. 
Begitu mereka dikirim ke tuan, mereka akan dikembalikan ke orang yang mengirimnya. Ini 
adalah ukuran untuk menyelidiki ukuran kelompok bandit dan identitas mereka... apakah 
itu gangguan perdagangan dari negara lain... dll. 

Karena para bandit kali ini tampaknya menjadi prajurit kekaisaran yang ditinggalkan, 
perlengkapan mereka juga akan dikembalikan di tempat. Namun, Mitsuha tidak akan pergi 
ke kota utama wilayah Boze, jadi dia memberikan kepemilikan senjata tersebut kepada 
petani. 

Petani itu menolak, tetapi jika dia terus bersikeras, dia hanya akan mengganggu ahli 
warisnya, yang tidak berencana pergi ke kota utama. Petani tersebut mengatakan bahwa 
dia tidak akan menjual satu pedang dan dua tombak, dan dia akan berlatih dengan senjata 
tersebut untuk melindungi keluarganya sendiri. Istri dan putrinya memandangnya dengan 
hormat dan percaya padanya, yang melindungi mereka dari para bandit. 

Seorang pria berusia sekitar 20 tahun sama sekali diabaikan oleh wanita muda yang 
berbicara dengannya sampai kemarin, dan ditatap dengan mata seperti melihat kotoran. 
Tidak ada wanita yang tersenyum pada pria yang meninggalkan mereka dan mencoba 
menyerahkannya kepada para bandit. Tidak peduli dimana, di dunia ini atau di bumi. 

Mitsuha turun dari gerbong di titik cabang jalan. Dari sini, saya harus berjalan kaki untuk 
menuju wilayah saya sendiri, wilayah Yamano. Saya melambai dengan penumpang lain dan 
putus. Hanya pria pengecut dengan lutut di tanah yang tidak melambaikan tangannya 
kembali. 

Ngomong-ngomong, kenapa para penumpang tidak mengenali Mitsuha meski mereka 
tinggal di ibu kota? Di dunia ini tanpa foto, televisi, dan internet, transmisi informasi 
terlambat dan tidak akurat, dan isi informasi secara bertahap berubah. 



Lebih dari sekedar permainan pesan. 

Alhasil, penampilan dan tingkah laku Mitsuha sangat berbeda kecuali mereka yang hadir di 
lokasi kejadian. Selain itu, sebagian besar penumpang gerbong ini tidak berada di Ibukota 
pada saat itu, dan mereka yang berada di ibukota hanya mendengarnya menembus 
pengeras suara, suara nyaring yang terdistorsi. 

Hanya sedikit orang yang melirik dari jauh. 

Tapi tembakan, suara silinder granat, senapan mesin berat, meriam 20 milimeter, dll. 
Bahkan sampai ke pusat Ibukota dari medan perang. Dibandingkan dengan itu, suara 
tembakan pistol itu agak lucu. Selain itu, para prajurit di belakang sana memiliki tongkat 
petir yang panjang. Itu bukanlah sesuatu yang dimiliki Mitsuha, seperti jongkok. Mungkin 
seseorang dari bandit yang merupakan mantan tentara kekaisaran mungkin telah 
menyadarinya, tetapi mereka tidak dapat menceritakannya kepada siapa pun lagi. 

*** 

Garis air 10 detik, garis darat 8 hari, saya telah mencapai wilayah Yamano. 

Tidak, saya baru saja menyeberang sungai dalam perjalanan. Garis air. Akhirnya saya bisa 
melihat kota utama dari celah di pepohonan. Maaf... Saya tidak akan mengatakan kota 
utama lagi! Ini bahkan bukan kota pedesaan. Itu sebuah desa! Hanya sebuah desa !! Saya 
malu dan sama sekali tidak akan menyebutnya kota utama lagi. 

Haruskah saya menyebutnya dengan nama kotanya? 

Bagaimanapun, saya akan kembali ke rumah saya di Bumi untuk saat ini. Karena butuh 
total 8 hari, pasti ada banyak email untuk dibalas... 

Mitsuha Mails.jpg Tapi sebelum itu, saya harus ke kamar mandi dan mandi. 

Mitsuha Bath.jpg 

Tanda tangan Mitsuha Mangaka [Lanjut] 



Chapter 31 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 31 Tanda tangan Mitsuha 
Mangaka [Lanjut] TN: seperti biasa, chapter ini juga POV Mitsuha. 

Kapanpun kau melihat "aku" yang artinya pikir Mitsuha. 

Kapanpun Anda "Mitsuha" yang artinya FUNA sensei narator. 

Ngomong-ngomong, saya memotong pemikiran-batin-batin Mitsuha menjadi banyak 
bagian agar lebih mudah dipahami. 

Novel Mitsuha Bab 31: Pembersihan Besar Saya memasuki kota dengan berjalan kaki. Saat 
saya berjalan sebentar, saya bisa melihat laut di depan. Agak jarang kota buntu memiliki 
jalan untuk pelancong. Namun, mengapa semua orang melihat saya, apakah sangat jarang 
melihat seorang musafir? 

Ah, apa karena loli dalam gaun one piece muncul sendirian di tempat ini? 

Mitsuha Walking.jpg Pokoknya perut saya kosong. Untuk saat ini ayo makan di restoran, 
atau toko mana pun yang tersedia. Saya juga perlu mengumpulkan informasi. Jadi, saya 
tidak akan makan di rumah (di bumi) hari ini. Saya akan memesan 《makanan set lengkap

》 dengan benar. 

Mitsuha Eating.jpg Saat itu, ketika saya mendengar nama kota itu, saya pikir itu adalah 《

kota》. Saya melihat. Lalu itu baru dinamai menurut Mitsuha? Tapi jika sekecil ini, 

bukankah itu hanya sebuah 《desa》? 

Mitsuha Pondering.jpg 

Karena ini adalah desa tepi laut, 《makanan set lengkap》 di sini hanya berupa ikan. Ya, ini 

lebih seperti 《hidangan ikan》 Tidak ada kesan lain. 

Ini adalah restoran kecil di pedesaan, dan ini belum waktunya untuk makan, jadi tidak ada 
pelanggan lain. Untuk saat ini, saya harus berbicara dengan pemilik dan mendengarkan 
reputasi mantan tuan, tetapi mulut wanita ini... terlalu besar. (TN: bicara terlalu banyak) 
[Yah, mantan tuan adalah aib, keluarganya dihancurkan ... Dan tidak ada yang tahu 
bagaimana tuan berikutnya akan ... Tidak mungkin tuan yang baik akan datang ke wilayah 
pedesaan seperti ini ...] (Pemilik Toko) Sesuatu seperti itu. Tetapi ini bukanlah sesuatu 
yang harus Anda bicarakan dengan orang yang tidak dikenal. Pemilik ini sepertinya orang 
biasa. Nah, saya menyerah mendengarkan bla-bla-bla dan meninggalkan toko setelah 
menanyakan di mana rumah besar tuan itu. 



Rumah besar itu berada di tepi luar kota. Karena desa ini cukup kecil, bangunannya jarang. 
Jadi, saya mencapai tempat itu dengan cukup cepat. Un, aku tidak akan menyebut ini rumah 
bangsawan lagi. Nah, saya ingin tahu apakah saya harus menyebutnya rumah tuan saya. 

Mitsuha House.jpg 

Haaa, saya merasa tidak enak dengan hal-hal yang tuan, pemilik toko dan tuan rumah. 
Pertama-tama, saya akan meletakkan bagasi saya di bahu saya dan kemudian saya akan 
mengetuk dengan pengetuk pintu ini. 

Lalu... 

『Siapa kamu?』 (Pembantu) 

Mitsuha Maid.jpg 

Seorang maid-san (liar) dari usia 16 hingga 17 tahun muncul dan meminta Mitsuha. 

Ya, mantan tuan tanah kehilangan gelar bangsawannya, tetapi para pelayan tidak. Tuan 
berikutnya juga membutuhkan pelayan, dan dia tidak bisa membawa karyawan dari 
wilayah sebelumnya dengan mudah, bahkan jika dia adalah seorang pengikut. Para pelayan 
itu biasanya tidak ingin meninggalkan keluarga mereka, teman-teman mereka, kampung 
halaman mereka ke negeri lain. 

Dan tuan baru tidak akrab dengan negeri ini, dia tidak akan bisa merekrut pelayan yang 
baik di negeri asing. Untuk alasan itu, kecuali para pelayan tua yang ingin meninggalkan 
diri mereka sendiri, kebanyakan dari mereka akan tetap tinggal di rumah bangsawan untuk 
melayani tuan berikutnya. 

Tentu saja, setelah melihat tuan berikutnya, mereka bisa berhenti jika mereka tidak 
menyukai tuan baru. Selain itu, sebaliknya, tuan baru mungkin tidak ingin mempekerjakan 
pelayan yang tidak mereka sukai. Dan tentu saja, mereka yang berani mengatakan 《tuan 

sebelumnya lebih baik》 kemungkinan besar akan diusir. Karena itulah, sebagian besar 

pelayan akan tetap tinggal, dan mereka akan menyambut Mitsuha sebagai nyonya baru. 

Bagaimanapun, ini adalah pelayanku. Setidaknya untuk saat ini. 

『Ah, saya Mitsuha』 (Mitsuha) 

『Mitsuha-san?』 (Pembantu) 

Maid sepertinya tidak tahu tentang Mitsuha. 

『Saya menjadi tuan di sini, Mitsuha von Yamano』 (Mitsuha) 『Eh, ah, ya. EEEEEeeeeh! 』

(Pembantu) 



Nah, tentu saja pembantunya akan terkejut. Tidak kusangka wanita baru itu akan berjalan 
sendirian dan membawa koper sendiri. Belum lagi, dia seorang gadis yang terlihat seperti 
berumur 12 tahun. 

『Harap segera hubungi semua karyawan. Aku akan menyapa kalian semua saat aku 

datang 』(Mitsuha) 『Ya ... YA !!』 (Pembantu) 

Pelayan itu lari seperti terbang menjauh. 

『Salam, semua pelayan. Akulah penguasa baru negeri ini, Mitsuha von Yamano. Ukuran 

wilayah ini tidak akan berubah, tetapi mulai hari ini akan menjadi wilayah baroness 'bukan 
wilayah baron 』(Mitsuha) Mitsuwa Bab 6 Halaman 02 a.jpg 

Para karyawan terkejut. Keluarga Baron dan Baroness secara harfiah berbeda. 

Mereka dapat mengharapkan beberapa peningkatan dengan perawatan, pembayaran, dll. 
Dan bahkan mereka memiliki pelayan pangkat yang sama, 《pelayan dari baroness》 dan 

《pelayan baron》 masih berbeda. Bahkan ketika mereka berganti pekerjaan dan mencari 

jodoh , kekuatan nama itu akan berbeda seperti pisau meja dan pedang pendek. 

Beberapa hari yang lalu, para pelayan diberitahu bahwa tuan baru akan segera 
dipindahkan dari ibukota, tetapi mereka belum mendengar tentang informasi tuan baru. 
Seperti pangkat, jenis kelamin, usia, penampilan, dll. 

Negara itu sengaja melakukannya. Mereka tidak memberi tahu para pelayan tentang tuan 
baru sebelumnya, sehingga para pelayan tidak akan memegang prasangka atau stereotip 
berdasarkan itu. Mereka hanya bisa tahu setelah melihat langsung tuan baru itu pada saat 
kedatangannya. 

Hasilnya, beberapa pelayan merasa senang. 

Tuan baru mereka adalah Baroness A wanita kecil yang cantik. Mereka mungkin meminum 
nektar jika melakukannya dengan benar. Untuk saat ini, mereka berencana untuk 
mendapatkan sisi baiknya ... 

『Itulah mengapa saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengertian Anda. Karena saya 

tidak tahu apa-apa dalam pengelolaan wilayah pertama saya, jadi tolong beri tahu saya 
tentang berbagai hal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan mewawancarai 
semua orang satu per satu secara bergantian, Untuk saat ini, silakan kembali bekerja 』

(Mitsuha) Mitsuha Smiling.jpg 

Mitsuha menyelesaikan sapaannya. Dengan kata-kata dan sopan santun yang lembut. Para 
pelayan meyakinkan dan bersukacita dengan seorang wanita baru yang lembut. 

Tapi di antara mereka, ada juga yang sering menyeringai. Dan beberapa orang berpikir 
tentang masa depan wilayah itu, sambil mengerutkan kening. 



Ada berbagai spekulasi di dada 18 pelayan. 

***Makan malam*** 

Untuk saat ini, tidak mungkin makan dengan para pelayan, itulah kenapa Mitsuha duduk di 
atas meja dan makan sendiri. Ini adalah desa tepi laut, tetapi hanya hidangan daging yang 
berbaris. 

Mitsuha memberi tahu koki itu enak dan makan tanpa meninggalkan apa pun. Karena chef 
tersebut tidak mengetahui selera makan Mitsuha, maka dia memilih terlalu banyak 
daripada terlalu sedikit. Mitsuha jelas makan lebih dari rata-rata. 

Setelah mandi, Mitsuha teleport ke tempat tidurnya di bumi dan segera kembali ke kamar 
tidur rumah bangsawan dengan sebuah kotak kecil yang telah disiapkan. Dan kemudian, 
dia meninggalkan kamar tidur, melihat sekeliling rumah, mendorong pekerjaan karyawan, 
dan kembali ke kamar tidur. 

Dan tentu saja, dia tidak lengah. Dia mengeluarkan berbagai alat pengaman dari kardus 
yang ukurannya lumayan kecil, dipasang di pintu dan sisi jendela. 

***Pagi*** 

Piii (SFX) 

Mendengar suara elektronik kecil, Mitsuha terbangun. 

Itu adalah suara peringatan ketika seseorang memutus kabel laser dari perangkat 
keamanan yang dipasang di depan pintu. Mitsuha meraih Walther di paha kanannya di 
dalam selimut dan melihat ke pintu, dan dia melihat pelayan yang dia temui kemarin. 

Mitsuha Walther PPS.jpg 

"Selamat pagi. Apakah kamu sudah bangun? 』(Pembantu) 

『Selamat pagi ... Aku tidur nyenyak tadi malam, maukah kamu menyiapkan sarapan?』 

(Mitsuha) Mitsuha mengambil pistolnya dan tersenyum pada Maid. 

Setelah sarapan, Mitsuha melihat sekeliling mansion itu lagi dan kemudian kembali. Ketika 
dia kembali ke kamar, dia mengunci dan meletakkan kain di pegangan pintu, menutup 
lubang kunci dan mengeluarkan beberapa perangkat elektronik dari sakunya. 

Perekam ultra kompak dibeli di Akihabara. Perekaman dimulai ketika suara terdeteksi, dan 
berhenti ketika jangka waktu tertentu telah berlalu. Itu adalah catatan tentang apa yang 
terjadi di sekitar rumah tadi malam. Tentu saja, dia sudah menukar ini dengan yang lain. 

『Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi ...』 (Mitsuha) Mitsuha memeriksa.jpg 



Mitsuha menyeringai. 

Ya, Mitsuha sedang berperan sebagai tuan yang lembut dan ramah. Hanya menunjukkan 
kepada para pelayan wajah tersenyumnya, tanpa memerintahkan pelayan atau memeriksa 
di sekitar desa nelayan, desa pegunungan, desa pedesaan di wilayah tersebut. 

Para pelayan tidak tahu apakah Mitsuha sakit tapi mereka tahu dia sering tidur di siang 
hari. 

Beberapa pelayan merasa lega dengan tindakan Mitsuha, mereka melanjutkan transaksi 
gelap dengan pedagang, dll. Untuk mendapatkan biaya tambahan. Mereka memulai kembali 
apa yang mereka hentikan sementara sampai mereka memeriksa keadaan tuan baru. 

Yang lain kembali menekan bawahan dan juniornya untuk keluar dari tempat kerja. 

Atau mereka yang mengejar gadis-gadis di desa, mengambil barang-barang di rumah 
secara diam-diam, dll. 

Meski kepala pelayan merasakan perasaan krisis, keluh Mitsuha begitu, tapi Mitsuha hanya 
balas tersenyum. Dia adalah kepala pelayan yang serius dan tulus. Berbeda dengan orang 
yang tidak jujur yang mengganggu wilayahnya. Entah bagaimana dia pikir dia harus... 

Suatu hari, Mitsuhar bergumam. 

『Waktunya telah tiba』 (Mitsuha) 

Dan Mitsuha memanggil semua pelayan lagi. 

『... dan kemudian, enam orang ini akan diberhentikan pada tanggal ini』 (Mitsuha) Enam 

orang itu melihat nama mereka di pemecatan mendadak Mitsuha, memprotes dengan 
marah. 

『Bodoh sekali! Kenapa aku? 』(Pelayan 1) 

『Lelucon apa! Meskipun Anda seorang wanita, Anda tidak dapat memecat kami sepihak 

tanpa alasan 』(pelayan 2) Biarpun 6 pelayan itu berteriak, Mitsuha menatap mereka 

dengan dingin dengan ekspresi tenang. 

『Idiot (Baka)? Siapa idiot di sini? 』(Mitsuha) 

『Huh ......』 (Chef) 

『Apakah kamu tidak mendengarku, aku bertanya siapa yang idiot di sini?』 (Mitsuha) 

Mitsuha Staring.jpg 

Pelayan laki-laki itu tidak berpikir dia akan dimarahi oleh Mitsuha, dan kehilangan kata-
katanya. 



『Hans, saya selalu memuji hidangan yang Anda sajikan setiap hari』 (Mitsuha) 『Eh..., ya

』 (Hans) 

Koki Hans menjawab agak enggan. 

『Saya memuji bahwa itu enak setiap hari, tetapi rasanya perlahan-lahan terasa turun. 

Biasanya, jika makanan Anda mendapat pujian, bukankah Anda akan lebih termotivasi 
untuk membuatnya lebih enak? 』(Mitsuha) Koki Hans menggigil. 

『Apakah Anda mengerti alasannya?』 (Mitsuha) 

Kulit Hans berangsur-angsur menjadi lebih buruk. 

『Itu karena seseorang mengira saya tidak tahu rasa memasak dengan lidah anak saya, 

sehingga saya tidak menyadari kualitas bahannya turun. Dan bahan-bahan menjadi lebih 
murah dari hari ke hari. Namun untuk beberapa alasan, harga pembelian tidak berubah. 
Kenapa ya. Aneh kan, Hans? 』(Mitsuha) Hans menjadi pucat dan diam. 

Dan kemudian Mitsuha berbicara dengan pria di sebelah Hans. 

『Hei Gunter ... Kaulah yang menghitung gandum, bukan?』 (Mitsuha) 『Eh...』 (Gunter) 

『Pembayaran pajak Gandum sebelumnya, jumlah yang dikirim dari desa dan volume 

penjualan dari desa ke pedagang, jumlahnya telah berubah. Seseorang menulis ulang. 
Entah siapa yang bisa melakukan hal seperti itu. Tidak ada yang menyadarinya sama 
sekali? Penanggung jawab, siapa lagi? 』(Mitsuha) 『Ah...』 (Gunter) 

... 

『Jadi, Tilde, kemana saja kamu selama beberapa sore. Setelah mendorong pekerjaan Anda 

ke pelayan junior, kemana saja Anda pergi? Dan bukankah Anda memiliki banyak bumbu di 
rumah dan di toko penjahit di kota? 』(Mitsuha) Kepala Pelayan itu menghadap ke bawah 

dalam diam. 

『Apakah Anda juga ingin menanyakan alasannya?』 (Mitsuha) Sisa 3 orang yang ditatap 

oleh Mitsuha, tidak ada yang bisa menjawab. Mereka mengira Mitsuha adalah mentalitas 
yang cantik, lembut dan lemah. Namun, sekarang sikap dan perkataannya berubah total. 

『Apakah Anda tahu mengapa saya menjadi wanita (tuan) negeri ini? Itu bukan karena 

saya mewarisi dari garis keturunan orang tua saya. Saya sendiri menjadi satu melalui 
pencapaian saya sendiri, saya adalah generasi pertama. Generasi pertama keluarga 
Yamano. Jangan meremehkan aku! 』(Mitsuha) Mitsuha Staring 

Seluruh ruangan menjadi sunyi saat Mitsuha mengatakan itu saat melotot. 



『Ini adalah pemecatan hukuman. Anda akan kesulitan mencari pekerjaan selanjutnya. 

Saya ingin Anda pergi dalam waktu satu jam. Setelah 1 jam berlalu, Jika Anda masih tinggal 
di rumah, Anda akan ditangkap dan dihukum karena invasi ilegal di rumah Baroness. 
Sekarang, pergi! 』(Mitsuha) Enam pria dan wanita melarikan diri seolah-olah mereka 

melompat keluar ruangan. 

Mitsuha berbicara dengan kepala pelayan tua yang berdiri di sampingnya. 

『Maaf membuatmu khawatir, anton. Saya akan berhenti memeriksa dokumen di tengah 

malam. Saya akan tidur nyenyak di malam hari, sehingga saya tidak perlu tidur di siang 
hari lagi 』(Mitsuha) Dan kemudian dia membagikan beberapa kertas dari sakunya. 

『Ini adalah pedagang yang menggunakan suap. Katakan padanya, dia keluar dari 

kesepakatan. Dan, mereka adalah orang-orang ganas yang mengganggu orang-orang di 
kota, awasi mereka dan tangani mereka 』(Mitsuha) 『Mi... Mitsuha-sama...』 (Anton) 

Air mata mulai mengalir dari mata anton. 

『Mulai sekarang, kepala pelayannya adalah Kate, aku mengandalkanmu』 (Mitsuha) Dan 

kemudian Mitsuha menguap. 

『Saya buruk, Anton. Bahkan saya baru saja mengatakan bahwa saya tidak akan tidur lagi 

di siang hari, tapi itu bohong sekarang! Saya akan tidur sebentar... Ah, mulai besok saya 
akan memulai pembangunan skala penuh dari tanah saya, saya akan sibuk. Semuanya, 
terima kasih atas kerja keras Anda hari ini, bubar! 』(Mitsuha) Mitsuha itu bohong.jpg 

12 pelayan tertinggal di tempatnya dan tertegun. Mereka terkejut melihat perubahan 
Mitsuha begitu banyak tapi hati mereka berangsur-angsur bergerak... Berdebar kencang? 
Lucu? Bergairah? Tertarik? Diantisipasi? 

[Ah, begitu. Apakah sekarang kita bersemangat tentang ini sendiri? Saya merasa sesuatu 
yang menarik akan terjadi. Saya merasa sesuatu yang lucu kemungkinan besar akan terjadi. 
Setidaknya, besok akan menjadi hari yang menyenangkan] (Servan tidak berpikir) 『Kate, 

apa yang kamu tertawakan?』 (Anton) 

『Apakah kamu juga tidak tertawa』 (Kate) 

Eh? Haha benar. (Anton) 

Sampul Mitsuha vol 2 [Lanjut] 



Chapter 32 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 32 Tanda tangan Mitsuha 
Mangaka [Lanjut] TN: Seperti biasa, chapter ini juga POV Mitsuha dengan "I" 

dan POV FUNA sensei dengan "Mitsuha" 

Keluhkan semau Anda, saya masih akan menambahkan gambar Mitsuha. 

Mitsuha Bab 32: Pengunjung Setelah menjadi Viscountess, saya telah menggunakan 
kemampuan teleportasi kucing berkali-kali. 

Mitsuha Cat.jpg 

Caranya cukup mudah. Saya hanya perlu mengunci kamar dan memberi tahu para pelayan 
bahwa saya harus berjalan sendiri untuk diperiksa. 

Mitsuwa Bab 6 Halaman 01 a.jpg 

Meskipun saya mengatakan kepada para pelayan bahwa saya pergi untuk diperiksa, saya 
baru saja pulang ke rumah di Jepang. Untuk memodernisasi kamar pribadi saya di rumah 
tuan saya, saya berkonsultasi dengan produsen listrik. Nah, ini kedua kalinya jadi kita akan 
berurusan dengan cepat. Orang yang bertanggung jawab atas lawan adalah orang yang 
sama. 

Oh, pertama-tama email dan kiriman pos. 

Mitsuha Mails 

Mi-chan akan pulang untuk liburan? Ya ya. 

Mitsuha Mi-chan.jpg Oh, surat dari manajer toko... Apakah masih ada pekerjaan untuk gadis 
cantik lainnya? Tidak, belum. 

Mitsuha Otaku Manager.jpg Sebaiknya aku memintanya untuk membuatkan gaun Sabine. 
Pembayarannya dalam koin emas. Koin emas tampaknya lebih senang daripada yen. 

Berita bagus di internet, dan... 

Mitsuha Internet.jpg 

Hah? 《Akhirnya menemukan naga》...? 

Oh tidak!! Saya terbang ke tim tentara bayaran dengan terburu-buru. 

Mitsuha Wolf Fang.jpg 



Dan tentang itu, saya mendapat total 60.000 koin emas. Karena banyak bangsawan 
menyumbang dari yang saya kira. Saya memberi Wolf Fang pembayaran koin emas 
beberapa hari kemudian. 

Tentu saja, ekstra itu dimasukkan ke lubang penyimpanan koin emas saya. Saya telah 
selangkah lebih dekat dengan ambisi saya. 

Semua orang dari Wolf Fang bertanya kepada saya sebelumnya 《Kami ingin dipanggil 

Dragon Buster》 dan 《Kami ingin MENYEDIAKAN DRAGON》 (TN: Maaf untuk tutupnya) 

Saya setuju dengan syarat bahwa mereka harus merahasiakan informasi saya. Situasinya 
cukup nyaman. 

Semua orang tampaknya berpikir bahwa saya adalah putri dari dunia lain, saya dapat 
menggunakan sihir untuk menyeberang antar dunia, saya datang ke dunia ini dan 
mempelajari pengetahuan. Jugding dari saya yang bisa berbicara setiap bahasa, semua 
orang mengira saya menggunakan terjemahan hal-hal magis, sihir bahasa untuk seluruh 
dunia. 

Selain itu, mereka mengira saya tidak seusia dengan penampilan saya, tetapi sebenarnya 
saya berusia sekitar beberapa ratus tahun ... Sangat disesalkan! Jawaban yang benar hanya 
saya tidak seumuran dengan penampilan saya. 

Ini masalah besar, aku ingin tahu apakah semua orang hanya ingin pamer ke kelompok 
tentara bayaran lain atau semacamnya... 

Dan ketika saya pergi ke pangkalan, bertanya kepada kapten, Naga itu sudah tidak ada lagi, 
itu dibawa ke laboratorium beberapa lembaga penelitian Terakhir kali, ketika ilmuwan 
yang tertarik dengan kelinci tanduk memberikan kartu nama alamat kontaknya kepada 
The Wolf Fang. Saat Wolf Fang memanggilnya, dia terbang. Setelah dia melihat hal yang 
sebenarnya, dia menghubungi para peneliti dari sana-sini dengan sangat gembira, dan 
tampaknya para sarjana dari semua yang banyak berkerumun di sana dalam sekejap mata. 

Semua orang menjelaskannya persis seperti perjanjian kami sebelumnya. Taring Serigala 
dipanggil ke dunia lain dengan senjata, kendaraan, diminta oleh seorang putri dari dunia 
lain. Untuk membela warga, berperang melawan pasukan monster dan menang. 

Setelah itu semua orang kembali ke Bumi dengan selamat. Naga yang ditumpuk di atas truk 
juga berpindah bersama. Karena semua orang adalah Wolf Fang juga menganggap itu 
benar, sehingga tidak ada kebohongan dalam penjelasan mereka yang dapat dideteksi oleh 
mesin pendeteksi kebohongan. 

Tampaknya para peneliti benar-benar percaya bahwa setiap orang seharusnya pergi ke 
dunia yang berbeda untuk satu waktu. Taring Serigala tidak memberi tahu para peneliti 
bahwa saya dapat datang dan pergi dengan bebas bahkan sekarang. 



Untuk berjaga-jaga, The Wolf Fang mengubah nama saya sedikit menjadi 《Putri Nanoha》 

Tidak tidak, mereka tidak perlu berbicara tentang pemboman atau penembakan sihir, 
maka tidak aneh jika orang memiliki nama yang mirip. 

Seseorang, ada seorang pecandu maniak Jepang di dalam kelompok Wolf Fang. (TN: Maniak 
Jepang dalam bahasa Inggris) Ngomong-ngomong, tidak peduli betapa absurdnya cerita 
mereka, ada mayat naga di dunia nyata sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. 
Meskipun itu adalah plagiarisme yang oleh penerbit yang mengkhususkan diri pada novel 
fantasi tertentu dianggap sebagai PR awal dari film baru. Mereka membuat keributan 
tentang pelanggaran hak cipta, dan juga menyebarkan bahwa ini 《bukan fiksi, tapi cerita 

kenyataan》 karena ada juga hal yang sebenarnya. 

Tidak, tidak, mereka tidak membuatnya menjadi film, bukan? 

Nah, kesampingkan itu, naga ini mungkin penemuan yang hebat seperti: analisis skala dan 
analisis DNA. 

Oh, dua tentara bayaran dari Wolf Fang, yang tidak dapat berpartisipasi saat mereka 
sedang berlibur, menangis dan menyesal. Karena yang lain merasa kasihan, tampaknya 
pembayaran koin emas tersebut tidak dibagikan oleh peserta melainkan memasukkan 
pendapatan lemari besi kelompok. 

Tetapi anggota peserta mendapat 《bonus sementara》 jadi mereka masih mendapat lebih 

dari dua yang tidak berpartisipasi. 

Tentu saja, The Wolf Fang tidak mendistribusikan seluruh jumlah, ada beberapa ratus juta 
yen yang tersisa di lemari besi grup. 

Ini akan membutuhkan uang untuk senjata dan peralatan, dan bagi mereka yang pensiun 
karena cedera, penyakit, usia, dll. 

Para tentara bayaran juga ingin menawarkan pembayaran pensiun. Tetapi keduanya tidak 
menginginkan uang, mereka ingin mendapatkan gelar 《Pembunuh Naga, membantu sang 

putri dari dunia yang berbeda》 dan tampaknya berisik. 

Jangan menangis padaku, aku tidak tahu... 

***Suatu hari*** 

Ada pengunjung. 

Dari laporan kepala pelayan, mereka adalah tiga laki-laki. 

Mereka sepertinya tidak terkait dengan tanah saya. Sepertinya mereka baru saja datang 
untuk melihat bangsawan baru yang muncul. Apakah itu permintaan permintaan atau 
penyuapan? 



Mitsuha Merenungkan 

Ketika saya bertanya-tanya apakah akan bertemu atau menolak, tetapi saya mendengar 
gelar mereka adalah ilmuwan, tentara bayaran, pedagang. 

Ini aneh. 

Jika mereka ingin mengambil keuntungan dari saya, bukankah mereka harus menggunakan 
gelar seperti birokrat keuangan? Apakah mereka datang jauh-jauh ke desa pedesaan 
seperti ini hanya menemui saya? Bagaimanapun, saya setuju untuk bertemu mereka di 
ruang tamu. 

Eh, ruang audiensi? Tidak ada yang seperti itu. Ini bukan istana kerajaan. Namun, itu 
adalah seorang ilmuwan.... 

Bahasa terjemahan di kepala saya, jadi tidak boleh salah, bukan? 

Di ruang tamu, hanya Mitsuha yang duduk, anton kepala pelayan dan Kate kepala pelayan 
berdiri di sampingnya. 3 pelayan dan 3 pelayan laki-laki berbaris di sepanjang dinding kiri 
dan kanan. Karena kami masih tahu identitas ketiga laki-laki itu. Jika mereka adalah orang 
yang mencurigakan, kami dapat segera menangkapnya. 

Dan tentunya, Mitsuha dilengkapi dengan Gun Belt untuk berjaga-jaga. Walther di bawah 
ketiak tidak cocok untuk penembakan seketika. 

Mejanya cukup besar sehingga ada jarak yang cukup antara Mitsuha dan kursi tamu untuk 
memastikan cukup waktu untuk keluar. 

『Silakan masuk, ini Viscountess Yamano』 (Pembantu) 

Dipandu oleh pelayan, tiga pria masuk ke ruang tamu. 

『Maaf atas kunjungan mendadak, saya ...』 (Pria 1) 

Laki-laki pertama memasuki ruang tamu, saat dia menyapa setengah jalan dan dia berhenti. 

『Hei, apa wron...』 (Laki-laki 2) 

Orang kedua juga. 

Orang ketiga berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

『『 Mitsuha-chan! 』』 (Pria 1 + 2) 

『Eh, bukankah kamu tentara bayaran-san dan pedagang-san?』 (Mitsuha) Mitsuha 

Surprised.jpg 



Saya harus segera mengingat nama mereka. 

『Mengapa Mitsuha-chan adalah ...』 (Merchant-san) 

『Karena aku wanita (tuan), Viscountess Mitsuha von Yamano』 (Mitsuha) Mitsuha 

Talking.jpg 

『Bukan putri Viscount?』 (Merchant-san) 

『Tidak, aku bukan』 (Mitsuha) 

Mitsuha Tidak no.jpg 

3 orang tercengang. 

『Jika demikian, lalu mengapa kamu naik gerbong biasa?』 (Merchant-san) 『Karena tidak 

ada kendaraan lain』 (Mitsuha) 

Mitsuha Explain.jpg 

『Mengapa Anda bepergian sendiri?』 (Merchant-san) 

『Karena saya tidak memiliki pengikut atau bawahan』 (Mitsuha) 『『 『.........』 』』 (3 

pria) 

Setelah saya meminta pelayan menyiapkan teh dan manisan, saya bertanya kepada 3 orang 
itu tentang pokok bahasan. 

『Jadi, apa yang kalian bertiga lakukan di sini?』 (Mitsuha) mitsuha-jadi-apa-yang-kamu-

lakukan.jpg 

『Oh, kami kebetulan mengenal satu sama lain di gerbong itu dan datang bersama. Tapi 

kami datang ke sini dengan masalah yang benar-benar terpisah, kami bukan pendamping 
』(Merchant-san) Dua lainnya juga mengangguk pada jawaban pedagang-san. 

Mitsuha Merenungkan 

Oh itu benar. Ini tempat yang agak terpencil, keretanya hanya datang setiap 10 hari sekali. 
Dan ada orang datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Tidak aneh bagi orang untuk naik 
kereta yang sama, jika mereka semua bergerak setelah mendengar berita tentang tuan 
baru. 

『Nah, tolong lakukan secara bergantian.』 

mitsuha-so-please-do-it.jpg 



『Kalau begitu, izinkan aku pergi dulu...』 (Merchant-san) 

Pedagang cukup terkejut mendengar bahwa Mitsuha adalah seorang wanita, tetapi dia 
telah berbicara secara normal dengan Mitsuha selama beberapa hari perjalanan, sehingga 
pedagang dapat dengan mudah tenang dan mulai berbicara. 

『Saya Pez pedagang, Sebenarnya, saya ingin berbicara tentang sirkulasi produk dengan 

tuan baru kali ini ...』 (Merchant-san) Aku memanggilnya sebagai pedagang-san sepanjang 

waktu, jadi ini pertama kalinya aku mendengar namanya. 

Menurut cerita Pez-san, mantan junjungan tampaknya telah mencegah semua produk di 
wilayah itu untuk dijual ke luar dan menahan semuanya sendiri. Dan dia juga melarang 
pedagang lain melakukan bisnis di wilayah itu untuk mencegah uang tunai di wilayah itu 
mengalir keluar. Namun, dia mendengar bahwa tuannya telah diganti. Jadi, dia pikir dia 
harus berkunjung untuk membuka saluran penjualan baru dengan kesempatan ini. 

Meskipun mungkin menyakitkan untuk membawa barang sampai ke wilayah Yamano, 
Untungnya, tempat ini dekat dengan wilayah Boze, jadi jika dia tidak mendapatkan 
kesepakatan, dia dapat mengambil jalan memutar untuk pergi ke wilayah Bozes. Dia hanya 
ingin menjelajahi rute penjualan baru. 

Tampaknya pedagang muda, Pez-san ingin terus berbisnis dalam jangka panjang dengan 
wilayah Yamano. 

Ya ya, kami akan tumbuh, tanah saya akan. Baiklah, saya juga berpikir bahwa pedagang 
yang memiliki koneksi di Ibukota diperlukan untuk tanah saya juga, saya akan bergantung 
pada Pez-san, dengan kepribadian yang dapat dipercaya. 

Ngomong-ngomong, bukankah aku juga seorang pedagang modal? 

Tidak, karena saya adalah pedagang yang berurusan dengan hal-hal dari dunia lain. 

Apa yang akan terjadi jika saya menangkap benda-benda dari bumi di sini? 

『Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, Pez-san. Jika bisa, saya ingin meminta Anda 

menjual produk dari ibu kota di wilayah kami, dan membeli barang dari wilayah kami 
dalam perjalanan pulang. Bukan hanya ikan kering dan asin, saya berencana untuk 
mengembangkan lebih banyak lagi nanti 』(Mitsuha) 『Oh, saya tidak bisa berharap lebih!

』 (Pez) 

『Nah, untuk saat ini, saya akan mengambil beberapa tugas dan sedang mempelajarinya 

lebih lanjut. Jadi, silakan kembali lagi dalam beberapa hari. Kami akan membahas detailnya 
saat itu. Anda dapat mengumpulkan lebih banyak informasi dari para pelayan dan 
penduduk desa. Sampai saat itu... 』(Mitsuha) 『Oke, untuk saat ini, saya tinggal di desa ini 

... di hotel kota ini』 (Pez) Oh, dia memang menyebut tempat ini sebagai 《desa》. 



『Selanjutnya, Mercenary-san, tolong』 (Mitsuha) 

『Oh, Nama saya William, seperti yang Anda tahu, saya seorang tentara bayaran. Saya 

hanya ingin bersantai di pedesaan, tetapi menjadi lebih sulit untuk tinggal di kota ketika 
saya hanya memiliki kemampuan untuk bertarung. Ketika saya mendengar tentang 
bangsawan baru yang muncul. Dan kemudian area di sekitar wilayah Bozes, hanya ada 
sedikit pedesaan. Semuanya memiliki sedikit populasi, tidak ada pengikut, dan ksatria atau 
tentara bayaran, mereka hampir tidak berdaya. Saya pikir tuan baru mungkin 
membutuhkan senjata, setidaknya saya bisa disewa sampai tuan baru memiliki 
pasukannya, pengikut siap. Ah, aku tidak berharap menjadi pengikut, jadi tenanglah 』

(William) Yah, dia orang yang jujur. Dan apa yang dia katakan, memang benar. Tampaknya 
desaku akan benar-benar hancur hanya dengan diserang oleh bandit sekarang... jika aku 
tidak membantu... Apakah perlu untuk mengembangkan kekuatan pertahanan diri secepat 
mungkin? Untuk melakukan itu, kami membutuhkan personel kunci. Ya, aku mengandalkan 
paman paruh baya yang keren. Mercenary William-san. 

『Oke, sama seperti Pez-san, silakan kembali lagi dalam beberapa hari』 (Mitsuha) 『Aku 

serahkan padamu, Viscountess-sama』 (William) 

『Akhirnya, uhm ..., pria yang mencoba menyerahkan saya ke bandit, tolong』 (Mitsuha) 『

... ...』 (pria yang mencoba menyerahkan saya ke bandit) 

Dia terkejut, pria yang mencoba menyerahkan saya kepada para bandit. Tidak, tidak ada 
cara lain untuk memanggilnya. 

Saya tidak tahu baik nama maupun profesinya, dan agak aneh untuk mengatakan 《pria 

berusia sekitar 20 tahun, tolong》 

Oh, entah kenapa Butler Anton, dan wajah semua orang berubah corak. Mereka menatap 
pria yang mencoba menyerahkan saya kepada para bandit dengan mata pembunuh. 

Dia entah bagaimana berkeringat, pria yang mencoba menyerahkan saya kepada para 
bandit. 

『... Ini Jork. Akulah ilmuwan Jork 』(Jork) 

Oh, apakah itu namanya? 

Mitsuha bisnis apa yang kamu miliki.jpg 

『Baiklah, Jork-san, tolong jelaskan』 (Mitsuha) 

Jork-san mulai berbicara. 

『Kami adalah penjelajah yang mencoba menemukan kebenaran dunia. Kami bekerja, 

mengajar, meneliti di institut ibukota, Platidus. Dan kami mendengar bahwa ada seorang 



tuan muda muncul di negeri ini. Kami ingin tuan muda baru mendapatkan pemahaman 
tentang disiplin akademis yang baru dan ingin dia menjadi pendukung sekolah kami 
sebagai gantinya. Saya diperintahkan oleh profesor dan datang menemui tuan baru. Saya 
ingin Anda menjadikan saya sebagai dosen untuk sementara waktu sehingga Anda dapat 
mempelajari bagian dari kebijaksanaan sekolah Platidis kami... 』(Jork) Fu fu. Nasib buruk. 

Mitsuha Bad luck.jpg 

『Satu contoh dari kebijaksanaan itu, tolong』 (Mitsuha) 

Mendengar pertanyaanku, Jork-san mulai berbicara dengan percaya diri setelah berpikir 
beberapa saat. 

『Misalnya, bagaimana menurutmu jika saya mengatakan 《Di dunia ini, matahari tidak 

bergerak di seluruh dunia tetapi dunia yang bergerak》?』 (Jork) Wajah Doya (mesum)? 

『Oh, teori bumi. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa dunia itu bulat dan berputar 

dengan sendirinya. Dan dengan itu, siang dan malam akan datang dengan berputar? 』

(Mitsuha) 『Apa ...!』 (Jork) 

Jork-san mengangkat suara terkejut. 

Mitsuha adalah itu all.jpg 

『Apa lagi?』 (Mitsuha) 

『Jadi, lalu ... mengapa pelangi bisa dibuat ...』 (Jork) 

『Maksudnya ketika cahaya melewati tetesan air yang sangat kecil yang mengambang di 

langit, cahaya itu terpisah menjadi banyak warna berbeda. Itu sebabnya, pelangi hanya bisa 
dibuat saat sinar matahari keluar bersama hujan? 』(Mitsuha) 『Apa ...................!』 (Jork) 

Jork-san tidak berhenti berkeringat. 

Mitsuha what else.jpg 

『Apakah itu semua?』 (Mitsuha) 

『Nah, ... kalau begitu, misteri bahwa bulan berubah penampilan hari demi hari dan 

kembali lagi setelah terkelupas ...』 (Jork) 『Oh, sebenarnya bulan tidak benar-benar pecah 

atau berubah bentuk. Sejak bulan bergerak mengelilingi dunia ini, bagian-bagian bulan 
yang dapat dilihat dari dunia ini telah berubah dalam hitungan hari. Bulan yang berulang 
kali berubah bentuk sebenarnya hanya bagian yang disinari matahari, berubah? Buang-
buang waktu 』(Mitsuha) 『Sonna bakana (Tidak Mungkin)...』 (Jork) 

Jork-san menahan kepalanya dengan kesakitan. 



Mitsuha Cold Glare.jpg 

『Pertama-tama, saya tidak ingin berurusan dengan orang-orang yang mencoba 

menyerahkan wanita, gadis-gadis kepada bandit untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 
Apalagi memungkinkan Anda untuk mengajari saya apa pun. Saya mungkin saja akan korup 
juga 』(Mitsuha) Bisa dibilang, Mitsuha memanggil pembantunya. 

『Pengunjung ini akan pulang sendiri, tolong bawa dia keluar』 (Mitsuha) 『Nona, saya 

terkejut Anda mengetahui banyak hal. Anda memahami banyak hal dengan sangat baik 』

(William) William menceritakan kesannya. 

『Tanpa ampun, Kejam!』 (Pez) 

Pez baru saja bergumam begitu. Yah, meskipun dia memuji Mitsuha, dia tetap tidak akan 
mendapatkan apapun. 

Untuk saat ini, mereka perlu menunggu beberapa hari. Tentu saja, menunggu pembersihan 
besar-besaran selesai. 

Sampul Mitsuha vol 2 [Lanjut] 



Chapter 33 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 33 Sampul Mitsuha vol 2 
Terjemahan Catatan: 

Saya memotong dialog mono panjang satu bab Mitsuha menjadi banyak bagian. 

Dan Memi Mori Onii-chan, setidaknya tolong beritahu saya bahwa Anda menerjemahkan 
lagi. 

Mitsuha Bab 33: Reformasi Wilayah Setelah pembersihan para pelayan selesai, Mitsuha 
langsung beraksi. 

Pertama-tama, larangan mutlak memasuki kamar pribadi Mitsuha. Dia tetap melakukan 
pekerjaan "dokumen biasa" di kantor apa adanya, dia juga menginstruksikan kepada 
karyawan, bawahannya. Namun, pekerjaan "dokumen penting" akan dilakukan dengan 
komputer pribadinya, larangan itu perlu. 

[Selain itu, saya juga harus memastikan keamanan tubuh saya. Aku mengusir 6 《orang 

berbahaya》, tapi itu juga berarti 《enam orang sekarang menyimpan dendam terhadap 

Mitsuha》 Aku butuh informasi untuk melawan bandit atau orang yang menyimpan 

dendam lagi padaku] (Mitsuha Inner berpikir) 

Mitsuha Merenungkan 

[Adapun karyawan yang tersisa, saya tidak bisa merasa aman hanya karena mereka masih 
tidak mengkhianatiku sekarang. Tapi siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan, jika 
ada uang yang terlibat atau untuk keluarga mereka yang disandera di masa depan] (pikir 
Mitsuha Inner) 

[Untuk alasan itu, saya menempatkan segala sesuatu untuk menjaga semua rahasia di PC di 
kamar saya, dan dengan hati-hati mengatur jenis peralatan pencegahan kejahatan sehingga 
saya dapat tidur nyenyak di malam hari] (pikir Mitsuha Inner) 

[Yah, aku bisa melakukan semuanya sendiri seperti membersihkan kamarku. Meskipun aku 
memiliki pelayan yang cukup setia] (pikir batin Mitsuha) 

[Dan hal berikutnya adalah memperbaiki lingkungan hidup. Namun, saya tidak bisa 
membawa bak mandi, kompor, tangki penyimpanan air atau pompa dari Jepang. Ya, karena 
semua pelayan akan melakukannya] (pikir batin Mitsuha) 

[Eh, kenapa aku tidak bisa membawa barang-barang itu? Jika saya melakukannya, maka 
budak yang bertanggung jawab atas hal itu menjadi tidak perlu dan mungkin dipecat. 
Bahkan mereka adalah 《orang yang bekerja dengan serius dan tidak melakukan hal buruk



》 Saya tidak ingin meningkatkan jumlah pengangguran di wilayah saya sendiri secara 

egois] (pikir Mitsuha Inner) 

Pada akhirnya, diakhiri dengan hanya memasang sistem pembangkit listrik untuk 
peralatan AV, lemari es kecil, lampu LED dll di fasilitas keamanan ruangan. 

[Selanjutnya, penambahan personel. Karena saya memecat sepertiga karyawan, kami 
kekurangan personel. Personel pertahanan juga diperlukan. Karyawan harus dari dalam 
wilayah tersebut. Saya tidak kekurangan personel untuk menarik warga dari wilayah lain 
Dan jika saya merekrut warga negara bebas dari tempat lain seperti ibu kota, saya tidak 
akan bisa datang tepat waktu. Mari berkonsultasi dengan kepala pelayan tentang hal itu] 
(pikir batin Mitsuha) 

[Secara tentatif, ada beberapa orang yang bisa dipercaya. Saya berencana untuk 
meningkatkannya. Saya akan merentangkan tangan saya dengan berbagai cara. Ayo rekrut 
orang yang punya keahlian bahkan di ibukota] (pikir batin Mitsuha) 

[Untuk makanan, saya masih punya chef muda, chef senior sudah diusir, jadi masih oke. 
Ketika masa mantan tuan, koki senior bertanggung jawab atas makanan untuk keluarga 
Tuan, dan koki muda tampaknya bertanggung jawab atas makanan para pelayan. Ya, dia 
bisa melakukannya sendiri sebagai juru masak. Karena pelayan juga makan di rumah, 
mereka harus bisa mengatasi satu sama lain. Saya tidak butuh makanan mewah dan saya 
bisa menyiapkannya sendiri] (pikir Mitsuha Inner) 

Dan, saat saya melakukan pekerjaan ini, ada pengunjung. Ya, mercenary-san dan merchant-
san. 

[Saya tidak melupakannya. Yah, mungkin] (pikir batin Mitsuha) 

『Maaf, saya telah membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Meskipun 《waktu 

adalah uang》 untuk pedagang dan tentara bayaran... 』(Mitsuha) 

『『 Tidak, tidak perlu terburu-buru. Itu akan mempengaruhi masa depan kami juga, kami 

bersedia menunggu beberapa hari... 』』 (Mercenary + Merchant) 

『Ah, itu benar』 (Mitsuha) 

Pez-san dan Willam-san menjawab begitu. 

[Nah, untuk saat ini, mari kita bicara tentang pekerjaan] (pikir batin Mitsuha) 

Untuk saat ini, saya berkonsultasi dengan Pez-san tentang penanganan barang dan pajak. 
Pajak berbeda-beda di setiap wilayah. Karena tempat, kondisi, alat transportasi berbeda 
untuk pedesaan dan wilayah besar. 



[Misalnya, saya membutuhkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk menarik Pez-san 
ke wilayah saya daripada wilayah Bozes yang besar yang juga memiliki kondisi politik yang 
baik] (Pemikiran Mitsuha Inner) 

Saya memutuskan pajak penjualan harus 20%. Tempat terpencil seperti kita, biaya 
transportasinya lebih tinggi dari tempat lain. 

Rakyat kita masih miskin, agar rakyat kita bisa membeli, saya perlu menurunkan pajak 
untuk menurunkan harga barang juga. 

Rute perdagangan adalah dari ibu kota ke wilayah Bozes, dan dari sana ke wilayah Yamano, 
lalu kembali ke ibu kota. 

[Ada kota dan desa di tengah jalur perdagangan. Sebelum dia kembali ke ibukota, dia harus 
menjual semua barang yang tidak terjual di wilayah Boze dan wilayah Yamano yang dia 
beli dari ibukota bahkan dengan harga yang lebih rendah. Dan kemudian dia akan membeli 
di tengah kota untuk mengisi ruang kosong di gerbongnya] (pikir Mitsuha Inner) 

[Karena dia akan pergi ke kota yang sama dalam perjalanan pulang, lebih baik dia 
menjualnya secepat mungkin dan membeli barang di sana untuk dijual di ibukota. Akan 
sulit jika saya tidak melakukan sesuatu 《untuk memberikan keuntungan kepada 

pedagang》 untuk membawa lebih banyak produk bagus ke wilayah kita. Kalaupun 

barangnya mahal, bisa dijual kalau pajaknya cukup murah. Tetapi jika pajak terlalu murah, 
penerimaan pajak wilayah tidak akan naik dan ada juga pertukaran dengan wilayah lain 
jadi saya tidak bisa terlalu tidak masuk akal] (pikir Mitsuha Inner) 

[Yah...] (pikir batin Mitsuha) 

『Pajak penjualan akan menjadi 20% Dan tentang barang-barang yang tidak terjual yang 

tidak ingin Anda bawa pulang. Bagaimana dengan penjualan commissioning? Karena 
penjualan dilakukan di toko kami, tidak ada toko atau personel yang diperlukan, Dengan 
kata lain, biaya tanpa biaya 』(Mitsuha) 

『Juga, saya akan menunjukkan barang-barang yang dibuat di studio rahasia saya. Apa pun 

yang Anda inginkan, Anda juga dapat mengirimkannya untuk dijual Pez-san, maukah Anda 
mengambil komisi dalam bentuk? 』(Mitsuha) 

『Hah...?』 (Pez) 

[Pez-san terkejut. Yah, tentu saja, dia akan terkejut jika itu adalah kondisi yang 
menguntungkan ... pajak lebih murah daripada wilayah Bozes, tapi yang paling menarik 
adalah mencairkan semua barang yang tidak terjual tanpa biaya tambahan] (pikir Mitsuha 
Inner) 



[Bagaimanapun, dengan produk yang tidak terjual, kecil kemungkinannya akan terjual 
karena dia akan melewati kota dan desa yang sama hanya dalam beberapa hari. Tidak ada 
artinya mengambil kembali barang-barang yang disimpan di ibukota] (pikir batin Mitsuha) 

[Dan jika dia bisa menjual semua barang di wilayahku, dia tidak perlu khawatir tentang 
barang yang tidak terjual dan membeli sejumlah kecil barang. Selain itu, penjualan 
diserahkan tanpa biaya. Ini seperti mendapatkan cabang di wilayah saya] (Pemikiran 
Mitsuha Inner) 

『Dengan segala cara, Tolong!』 (Pez) 

[Pez-san mengakui dengan respon langsung. Iya, soal rahasia pabrik, tentu bohong saya 
berencana memberikan sekitar 100 item dari Jepang dengan harga yang lebih murah dari 
pada barang-barang di toko kelontong Mitsuha] (pikir batin Mitsuha) 

[Jika keuntungan cukup dengan cara ini, nilai yang datang langsung ke wilayah Yamano 
akan meningkat secara drastis dan jumlah kunjungan dapat meningkat. Namun, ini 
melampaui sementara. Karena saya perlu mengembangkan secepat mungkin, saya harus 
membuat 《produk yang menarik benar-benar terbuat dari wilayah ini》 ... Oh, pertama-

tama, adalah membuat toko yang dikelola langsung oleh seorang tuan ...] (Pemikiran batin 
Mitsuha) 

Setelah itu baru kita bahas apa saja yang ingin kita bawa ke daerah kita. Itulah barang yang 
kami pesan, dan konsultasi tentang frekuensi kunjungan untuk saat ini. Di daerah ini, saya 
ingin mendengar pendapat anton dan pelayan lainnya. Mereka akan disesuaikan secara 
terpisah nanti 

Berikutnya adalah Mercenary William. 

『Berapa banyak kekuatan pertahanan yang kamu butuhkan?』 (Mitsuha) 

Dengan pertanyaanku yang terlalu jujur, William-san tersenyum pahit. 

『Tidak, karena itu tergantung pada musuh yang akan menyerang kita, saya belum bisa 

mengatakan apa-apa, tetapi secara geografis, ini bukan tempat di mana negara lain akan 
menyerang, jadi musuh sasarannya adalah bandit skala besar atau monster kecil kelompok 
saya mungkin membutuhkan tim 』(William) 

[Yah ... Penduduk wilayah Yamano. Kota ini memiliki 260, Ada 3 desa dengan total 290, 2 
desa Moutain 79, Satu desa nelayan 47, Total 676 orang] (pikir batin Mitsuha) 

[Ini cukup kecil sebagai wilayah viscount. Tidak, saya menginginkannya sendiri. Awalnya 
itu wilayah baron. Bagaimana saya bisa melindunginya...] (Pemikiran batin Mitsuha) 

『Haruskah kita membawa tentara dari tempat lain atau haruskah kita merekrut dari 

warga?』 (Mitsuha) 



『Yah, mempekerjakan di ibukota kerajaan, itu akan mahal karena itu adalah pedesaan 

yang jauh ... Dan pertama-tama, ada masalah dengan kesetiaan』 (William) 

[Ya...! Mereka mungkin mencoba melarikan diri ketika keadaan darurat terjadi, dan mereka 
yang kita pekerjakan sebagai pasukan pertahanan bisa menjadi bandit sebagaimana 
adanya. Dan mereka bukan dari sekitar sini, bahkan jika mereka membunuh tuan, 
mengambil semua uang dan melarikan diri, mereka tidak akan mudah ditangkap. Tidak 
ada, tidak ada gambar, tidak ada koran, tidak ada TV. Penjaga kerajaan juga tidak bisa 
melakukan penyelidikan yang tepat] (pemikiran batin Mitsuha) 

[Oke, saya melatih tentara dari orang-orang di wilayah ini! Ini juga mengarah pada promosi 
pekerjaan. Saya akan meminta William-san melatih mereka. Tapi, saya perlu persiapan 
untuk warga negara sebelum menggunakan ...] (Pemikiran batin Mitsuha) 

(Ah! Itu berkedip!) (Mitsuha) 

『William-san akan dipekerjakan sebagai komandan Tentara Penguasa Lembah Yamano. 

Total pasukan yang dijadwalkan adalah 4 orang di bawah komandan sebagai perwira tetap. 
Selain itu, kami terus-menerus memanggil 36 orang dari warga untuk menyatukan bisnis 
keluarga dan dinas militer saya. Untuk mengganti 36 orang ini kapan saja, tolong latih 200 
orang yang cocok untuk dinas militer sampai batas tertentu. Setelah itu, saya akan memilih 
beberapa orang yang kemungkinan besar prospeknya sebagai tentara permanen 』

(Mitsuha) 

『Hah ......!?』 (William) 

William-san terkejut. 

『William-san akan melatih mereka cara menangani senjata dasar, Tapi tentu saja, sebelum 

itu, jika Anda bisa, mohon latih sisi fisik dan sisi spiritual sebagai seorang prajurit』 

(Mitsuha) 

『Uh, ooooo... oh ......』 (William) 

(William-san, apakah kamu agak kesal?) (Mitsuha) 

[Ya, saya pikir kita akan pergi dengan penjaga lokal. Ada sedikit orang, saya tidak bisa 
mempertahankan banyak tentara permanen. Namun, dengan hanya sedikit tentara, kita 
tidak bisa menggunakan tentara permanen itu sebagai pertempuran pertahanan. Oleh 
karena itu, kami memutuskan untuk mengalokasikan 《durasi secara bersamaan berfungsi 

sebagai bisnis keluarga dan dinas militer saya》 pada sistem shift] (pemikiran batin 

Mitsuha) 

[Sasarannya adalah laki-laki dalam usia dinas militer, orang yang tidak termasuk orang 
sakit, dll. Dan mereka yang hanya memiliki sedikit pengaruh dalam bisnis keluarga. Setelah 
jangka waktu tertentu, mereka akan diganti dengan grup berikutnya. Ini tidak akan 



berdampak besar pada produksi. Karena langsung dari rumah, beban di sisi tuan kecil. Saya 
hanya akan menyiapkan makanan untuk mereka] (pikiran batin Mitsuha) 

[36 prajurit jenderal dibagi menjadi 4 regu yang terdiri dari 9 orang. Setiap regu dianggap 
bertindak dengan bertindak dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang dengan masing-
masing tiga orang, atau dibagi menjadi empat kelompok yang terdiri dari dua orang, satu 
mengarahkan empat tim sebagai ketua regu. Di atas mereka, empat petugas. Komandannya 
adalah William-san] (pemikiran batin Mitsuha) 

[Saya juga bermaksud untuk mengajari tim wanita cara menggunakan senjata. Bahkan jika 
mereka tidak secara aktif memasuki pertempuran, lebih baik bagi para wanita untuk 
memiliki tindakan pertahanan diri di dunia ini] (pemikiran batin Mitsuha) 

[Ah, kalau kamu bilang 《tentara nasional》, sepertinya pertempuran militan, Swiss adalah 

negara netral permanen yang dikatakan sebagai simbol perdamaian, itu juga penjaga 
nasional. Warga negara diwajibkan untuk melatih senjata, senjata disimpan di setiap 
rumah, dan jika menjadi ratusan ribu tentara dalam keadaan darurat. Ini adalah negara 
militer yang cukup besar di Swiss? Banyak industri militer juga semakin banyak 
mengekspor senjata] (pemikiran batin Mitsuha) 

[Kadang-kadang, orang aneh berkata 《Jepang juga negara yang netral dan damai seperti 

Swiss...》 tetapi Swiss dipersenjatai secara netral, dengan kekuatan militer Jika Anda ingin 

Jepang meniru Swiss, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan milisi orang dan 
mengizinkan mereka memiliki senjata di rumah dan industri perang memelihara. Jepang 
tidak akan damai lagi] (Pikiran batin Mitsuha) 

[Oh, pertama-tama saya harus membuat keluarga mendaftar. Bahkan dinas militer, pajak, 
program kesejahteraan. Yang harus dilakukan, pertama-tama, kita memerlukan 
manajemen daftar keluarga. Karena saya memiliki komputer laptop, bukan masalah besar 
untuk mengelola sekitar 700 orang atau lebih. Tentu saja, saya akan menampilkannya ke 
media kertas sebagai persiapan untuk keadaan darurat. Juga, sekarang waktunya untuk 
kembali ke ibukota segera untuk memberitahuku tentang toko atau hal-hal seperti itu...] 
(Pemikiran batin Mitsuha) 

[Juga, kembali ke Jepang, aku punya sesuatu yang ingin kulakukan secepat mungkin... Oh, 
sibuk sekali! Seharusnya mengambil jalan santai, bagaimana bisa jadi seperti ini?] (Pikiran 
batin Mitsuha) 

[Saya menuai apa yang saya tabur? Begitukah...?] (Pemikiran batin Mitsuha) 

Manga Mitsuha Bab 18 Halaman 19 



Chapter 34 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 34 Jadi saya tidak berpikir saya 
akan terus menerjemahkan tapi setidaknya saya akan menerjemahkan bab ini. Selamat 
bersenang-senang! Gambar oleh 34 Blog 

21:30 Malam, Rumah Sakit Umum Otsuki, Ruang Tunggu. 

"Apa, mempelajari kasus bahkan di malam hari selama istirahatmu? Tetapi Anda tidak 
pernah tahu kapan orang sakit akan datang, istirahat ketika waktunya istirahat juga 
merupakan bagian dari pekerjaan. " 

Melihat peneliti yang membandingkan cetakan foto kasus dengan buku medis saat 
istirahat, direktur penyakit dalam: Nishimura Shigehira tertawa sambil menepuk pundak 
praktisi magang: Ishii Yuta. 

"Ah, Direktur... Tidak, seorang anak yang diasuh oleh seorang kenalan sepertinya sakit, dan 
saya dikirimi gambar ......" 

Menanggapi Ishii, Nishimura dengan ringan menepuk bagian atas kepala Ishii kali ini. 

"Jangan membuat lelucon yang buruk. Itu tidak bermoral di rumah sakit. " 

"Hah?" 

"Seperti itu bisa jadi benar. Ini, kamu masih belum tahu penyakit apa ini? Seolah-olah akan 
ada pasien yang tertinggal seperti ini di Jepang. " 

Nishimura tertawa tapi Ishii dengan ekspresi serius di wajahnya meminta petunjuknya. 

"Direktur, ini, Penyakit apa ?! " 

"Jika aku memberitahumu maka itu tidak akan menjadi latihan." 

"Tolong beritahu aku! Karena, ini ...... " 

Ishii menunjuk ke publikasi manga yang digambarkan di kiri bawah foto yang diperbesar 
dari apa yang tampaknya merupakan bagian dari tubuh anak kecil. 

"Ini adalah manga yang dirilis kemarin" 

"Datang!" 

Warna kulit Nishimura berubah dan dia memegang anak magang itu: lengan Ishii dan 
menariknya ke dalam kantor direktur. 

"Maksud kamu apa? Menjelaskan! " 



Ishii biasanya akan menyusut di bawah sikap Nishimura yang mengancam, tapi sekarang 
bukan waktunya. 

"Ini blog. Itu diposting di blog yang sering saya kunjungi. "Dapatkah seseorang memberi 
tahu saya apa yang menyebabkan gejala-gejala ini". Mereka berfoto bersama dengan manga 
yang baru dirilis sebagai bukti. " 

"Pergi ke sana dengan ini! Ini adalah terminal yang hanya digunakan untuk pengumpulan 
informasi dan email dengan pedagang dan peneliti, itu benar-benar terpisah secara fisik 
dari sistem rumah sakit. Kami juga memiliki tindakan anti-virus. Tidak akan menjadi 
masalah jika Anda menggunakan ini. " 

Sambil melakukan operasi pencarian kata kunci untuk menjangkau blog yang sudah 
dikenalnya, Ishii bertanya pada Nishimura. 

"Jadi, Direktur. Penyakit apa ini ....... " 

Nishimura menjawab sambil melihat ke layar. 

"... Ini Anthrax" 

Akhirnya, mereka sampai di blog. 

"Semuanya Membantu! Laporan Manajemen Wilayah Viscount " 

Itu judul lelucon. Wilayah Viscount apa ?! 

"Dimana" 

Ishii mengklik "penasihat darurat" yang berkedip merah di bagian konsultasi dan 
menampilkan halaman. 

Ruam yang mirip dengan jerawat menyebar secara luas pada kulit anak-anak, keropeng 
hitam. 

Dalam penjelasannya diperhatikan: "Demam tinggi dan batuk. Sepertinya kesulitan 
bernapas. " Waktu pembaruan adalah 2 jam yang lalu. 

Sial! Aku akan memukulmu jika ini lelucon! 

Bisakah kamu menghubungi mereka? 

"Jika pihak lain ada di depan komputer pribadi dan menunggu surat atau jika mereka 
menggunakan perangkat lunak peringatan yang masuk, itu akan segera menghubungi 
mereka. Saya tidak dapat membalas tanpa membocorkan alamat email ini. Sampai saat ini 
saya hanya membalas blog, saya tidak ingin membocorkan informasi pribadi jadi saya 
belum menggunakan alamat email saya. " 



"Lakukan. Gunakan alamat ini, cepat. Saya akan menulis tubuh. " 

Jawabannya dengan cepat datang. 

"Semua yang saya tulis adalah benar. Saya akan segera datang, tolong beri tahu saya 
lokasinya dan siapkan obatnya. The Viscount " 

"Kamu akan segera datang? Tak satu pun dari kami yang tahu di prefektur mana yang 
lainnya berada... ... " 

Meski bergumam, Nishimura mengetik alamat dan nama rumah sakit. 

Jawaban segera datang lagi. 

"Saya mengerti lokasinya. Saya akan berada di loket penerimaan darurat dalam 5 menit. 
Ceritakan tentang obat dan metode administrasi " 

"Bah.... 5 menit! Apa-apaan ini ...... " 

Apakah Anda mengolok-olok kami? Tapi jika kebetulan ......... "Sialan! Ishii, Penisilin dan 
tetrasiklin, cepat !! " 

Itu pasti bohong. Saya ditipu dan dimanipulasi seperti yang mereka inginkan. Aku tahu. 
Tapi, tapi, jika anak lain ...... "apa yang kamu lakukan, pergi! " 

Ishii lari. Di rumah sakit, Dengan kekuatan penuh. 

Setelah 7 menit. Nishimura dan Ishii tiba di depan jendela penerimaan darurat dengan 
nafas yang berat. 

Di sana, seorang gadis lajang sedang berdiri. 

"Saya Viscount Mitsuha von Yamano" 

Jika gadis itu datang hanya beberapa menit, maka pasiennya akan segera datang. Apakah 
ini keajaiban atau kebetulan! 

Tetapi ketika saya memintanya untuk segera membimbing saya kepada mereka, gadis itu 
dengan keras kepala menggelengkan kepalanya. 

"Jangan main-main, ini bukan waktunya untuk itu! Dia akan mati. Ini berpacu dengan 
waktu! Selain itu, saya tidak bisa memberikan obat kepada seorang amatir tanpa terlebih 
dahulu memeriksa pasien! Untuk suntikan, itu melanggar hukum medis! " 

"Tidak masalah dengan hukum. Hukum Jepang tidak akan berlaku " 

"Apa......" 



Gadis itu tidak mendengarkan. Dia hanya menanyakan tentang dosis dan hal-hal yang 
berhubungan dengan melakukan suntikan. Dia jelas seorang amatir yang lengkap. Tidak 
heran karena dia berusia 14 hingga 15 tahun. 

Setelah beberapa menit diinterogasi, air mata Nishimura akhirnya sampai ke gadis 
bernama Mitsuha. 

"Bisakah kamu menjaga sebuah rahasia?" 

"... Aku akan menyimpannya" 

Kamu bersumpah untuk apa? 

"... ... Untuk diriku sendiri" 

"Saya mengerti. Ayo pergi bersama" 

Pada saat berikutnya, tidak ada orang di sana, hanya sedikit angin yang bertiup. 

"Dimana......" 

Saya berada di depan jendela darurat rumah sakit sebelumnya. Pasti. Pastinya. 

Apakah saya digendong di sini setelah saya jatuh dan pingsan? Tapi kami berdiri. Dan Ishii 
dan gadis itu ada di sampingku. 

"Ini dia" 

Saya bisa memikirkannya nanti. Sekarang, saya tahu apa yang harus saya lakukan. 

Saya meraih tas medis yang saya beli. 

Mengikuti gadis itu dalam diam, saya dipandu ke rumah yang kasar. Di dalamnya ada 
tempat tidur yang terbuat dari kayu compang-camping dan seorang gadis berbaring di 
atasnya. Selain itu ada sesosok seseorang yang terlihat seperti ibunya, terpuruk di kursi 
tidur, mungkin lelah karena menyusui. 

"Ishii, ayo. " 

Aku akan menyelamatkannya. Kali ini saya pasti tidak akan membiarkan mereka mati. 

Apakah itu mimpi? 

Saya masih berpikir begitu. 

Memindahkan kursor dan mengklik. 

"Semuanya Membantu! Laporan Manajemen Wilayah Viscount " 



klik. 

Tidak ada item yang berkedip. 

"Konseling Sakit" 

klik. 

"Badan berat dan cepat sesak nafas. Konsul: Boris si tukang daging " 

Orang ini lagi? Tulis jawaban. 

"Kurangi jumlah makan. Olahraga. Lari. Responden: Mccoy " 

Pria ini kelebihan berat badan. Awalnya saya mengira dia sakit, tetapi dia memiliki berat 
badan 120 kilogram. Sial. Makan daging orc, kamu, itu kanibalisme. 

Kembali dua kali. 

Item yang sudah saya klik puluhan kali. 

klik. 

"Terima kasih sudut" 

"Dia di jalur menuju pemulihan yang mulus. Terima kasih banyak" 

Dan disisipkan gambar seorang gadis muda. 

Apakah sudah waktunya untuk kembali bekerja? 

Ah, sebelumnya saya harus menulis tentang "Menangkap sesuatu yang sepertinya dari 
zaman Kambrium tapi" di "Konseling Perikanan". Metode memasak baru yang saya 
pikirkan tadi malam, pasti akan menjadi hit! 



Chapter 35 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 35 Sampul Mitsuha vol 2 
[Lanjut] TN: Bab ini sebagian besar ada di MOV Dr. McCoy dan POV orang ketiga FUNA. 

Karena hanya 2600 kata, saya menerjemahkannya lebih cepat dari yang saya harapkan. 

Mitsuha Bab 35: Pesta offline... Sedikit lebih maju "Maaf! Itu bijih tembaga! Ini bukan bijih 
emas. Jika Anda mengumpulkan satu bijih emas atau lima bijih perak, bukankah itu seperti 
Anda mendapatkan makanan kaleng di toko kue beras?》 (Komentar pengguna internet) 

Saya menulis berita buruk tentang topik 《Konsultasi pertambangan》, di posting baru-

baru ini 《Saya menemukan bijih emas!》 Ya, topik ini tentang bijih dan pembuatan kayu! 

Namun, ini benar-benar blog yang lucu 《Semuanya membantu! Sepertinya sudah lama 

berlalu sejak aku menemukan wilayah itu》 

Awalnya itu adalah kalimat yang feminin 《Saya tiba-tiba menjadi tokoh senior dan saya 

harus mengelola wilayah. Semuanya, tolong bantu saya!》 

Itu adalah pohon manajemen fiktif yang penuh dengan mimpi dan kekacauan. Nah, 
awalnya, itu adalah "Saya ingin menanam beras", "menghasilkan uang dengan hasil laut", 
"tempat mengumpulkan logam mulia" 

Materi yang dipikirkan dengan baik, anehnya nyata. Semua orang mengira itu lucu dan 
memberi nasihat ahli, laporannya begitu nyata sehingga para ahli terkesan, orang 
profesional berkata 《Oh, Anda salah paham! Oh, amatir melakukannya dengan salah, tentu 

saja!》 

Anehnya, dia benar-benar mencoba report yang serius, foto-foto yang dilampirkan juga 
luar biasa, bahkan professional tentang CG juga memujinya. 

Dan sekarang, ada pos-pos dengan masalah wilayah yang sebenarnya. Ada kejadian darurat 
seperti 《Tolong bantu gadis yang sakit ini!》 Atau 《Bantu aku! Hama pada beras !!》 

Tidak, dia adalah orang yang serba bisa. 

Saya diundang karena saya telah memposting beberapa nasihat yang baik sebagai 
pengunjung tetap blog. 

《Terima kasih karena selalu membantu pengembangan wilayah Viscountess saya. Saya 

ingin mengundang 4 orang, yang diberi nasihat yang sangat baik untuk wilayah saya. Ini 
sebagai pesta offline 3 hari libur kecil setelah 2 minggu. Saya akan sangat senang jika Anda 
dapat menggunakan kunjungan ini sebagai referensi untuk nasihat di masa mendatang 
dengan melihat langsung wilayah itu dengan mata Anda. Kami berencana untuk menginap 
selama 2 malam dan 3 hari. Untuk persiapan Anda, Anda perlu beberapa pakaian dalam 



untuk diganti selama waktu ini. Segala sesuatu yang lain akan disiapkan di pihak kita. 
Untuk kenyamanan Anda dalam menyiapkan pakaian di wilayah saya, harap beri tahu saya 
perkiraan ukuran pakaian Anda. Waktu berkumpul: Sabtu 13:00 Waktu kembali: Senin 
1300》 (pemberitahuan blog Mitsuha) 

Apa! 

Tentu saja saya akan. Terlepas dari daerah pedesaan, jika itu pesta offline selama 3 hari 
dan 2 malam. Mungkin perjalanan pemandian air panas. Mungkin orang tuanya adalah 
pensiunan orang kaya yang membuat ladang kecil di desa yang tidak berpenghuni. Jadi, 
tidak salah mengatakan wilayahnya, dan sebagainya. Juga, ada baiknya mengunjungi 3 
orang lain yang saya hanya tahu nama internetnya, dan bertemu dengan gadis itu. 

Saya kira dia pasti orang yang cukup kaya, ini merupakan beban besar selama 3 hari 2 
malam untuk lima orang, termasuk dirinya sendiri. Nah, saya bisa mengerti bagaimana 
uang ditangani hanya dengan melihat pemrosesan CG itu. Karena dia tidak ingin merusak 
suasana hati semua orang, dia meminjam uang untuk mengatur perjalanan ini. Lalu apakah 
dia seorang wanita lanjut usia atau seorang pria lanjut usia yang dapat meluangkan waktu 
dan uang setelah pensiun... Saya ingin tahu orang seperti apa pemilik blog tersebut... 

*** Sabtu 12:55 *** 

Di taman bermain di puncak gedung toko serba ada Ada empat pria dan wanita berkumpul 
di sana. McCoy, 《Konsultasi penduduk》 Penasehat topik Yamaou, 26 tahun laki-laki, 《

Konsultasi pertambangan》 dan 《Konsultasi kehutanan》 Pembimbing topik Himono, 27 

tahun perempuan, 《Konsultasi kelautan》 Penasehat topik Endou, 23 tahun perempuan, 

《Penyuluhan pertanian》 penasihat topik 

(TN: ヤ マ 王 Yamaou adalah [ヤ マ] Raja Gunung [王], ini nama internet) 

Entah bagaimana, 4 orang berkumpul di sini, secara alami berpikir bahwa 《mereka adalah 

peserta》 Awalnya, mereka mengira seseorang di sini adalah pemiliknya, tetapi ternyata, 

mereka semua sepertinya adalah tamu undangan. 

*** Dan 12:59 50 detik *** 

Mitsuha Greeting.jpg 

『Semuanya, terima kasih telah datang ke sini hari ini, saya Mitsuha von Yamano』 

(Mitsuha) 

『『 『Bishoujo, Kita ~~~ !!』 』』 (3 orang) (TN: Artinya seperti Seorang gadis muda 

cantik liar muncul) 

3 ahli lainnya selain McCoy berteriak keras. 



『Alasan mengapa kami berkumpul di sini, adalah karena tempat ini hampir tidak memiliki 

orang sama sekali dan ada banyak ruang yang jarak pandangnya terhalang oleh peralatan 
bermain yang besar』 (Mitsuha) 

Saat dia mengatakan itu, Mitsuha membimbing semua orang ke bayangan peralatan taman 
bermain. Hanya McCoy yang mengharapkan apa yang akan terjadi mulai sekarang, tetapi 
tiga lainnya tidak tahu artinya dan mereka mengikuti Mitsuha dengan kecurigaan. Dan 
ketika sosok semua orang benar-benar tersembunyi di balik peralatan taman bermain. 
Tidak ada orang di sana lagi, hanya angin lemah yang bertiup. 

『Selamat datang di Wilayah Yamano saya!』 (Mitsuha) 

『『 『Eeeeeeeeeeeeeeehhhhh!』 』』 (3 orang) 

3 orang membuat keributan tentang wilayah angkatan laut yang sebenarnya, tetapi secara 
bertahap tenang dan bertanya pada Mitsuha. 

『Eh, apakah itu direncanakan dengan saran saya? Sawah dengan gaya baru itu benar-

benar ada di sini! Dalam situasi yang dilaporkan, dalam bentuk foto CG! 』(Endou) 

『Foto-foto itu diambil dengan kamera digital biasa daripada CG, tapi ya, kami 

melakukannya di bagian dataran gunung...』 (Mitsuha) 

『Apakah ... apakah Anda menggunakan ... perahu nelayan kecil serba bisa?』 (Himono) 

『Saya baru saja membuat prototipe, tapi itu digunakan sementara di desa nelayan. Agak 

kuat...』 (Mitsuha) 

『Apa masalah yang Anda miliki? Dimana kapalnya, coba saya lihat !! 』(Himono) 

Tim wanita menangkap Mitsuha dengan penuh semangat. Sebaliknya, pria memang begitu. 

『A... ha... ha... bagiku, tidak ada tambang dan pengolahan kayu sulit tanpa mesin besar...』 

(Yamaou) 

McCoy dengan ringan menepuk bahu Yamaou. 

Saat itu, seorang gadis muda yang datang berlari melewati ibunya yang lamban, dia 
melompat ke kaki McCoy dan berpelukan erat. 

『Eh?』 (McCoy) 

Dr. McCoy terkejut, kata Mitsuha sambil tersenyum. 

『Margaret-chan, kehidupan yang Anda selamatkan, Dr. McCoy』 (Mitsuha) 



Sang ibu yang akhirnya menyusul anaknya menundukkan kepalanya ke arah McCoy. 

『Ah ......』 (McCoy) 

McCoy menghadap ke atas. 

『Aaa .........』 (McCoy) 

Air mata mengalir di pipinya. 

『Aaaaahh!』 (McCoy) 

Dia berjongkok memeluk gadis muda itu. Putrinya, bahkan dia tidak bisa membantu 
putrinya, tapi setidaknya dia bisa menyelamatkan orang lain... stagnasi McCoy terus 
berlanjut. 

『Eh? Aku satu-satunya aku yang tidak punya apa-apa? 』(Yamaou) 

Yamaou tertekan. 

『Yamaou-san, saya ingin pergi ke gunung sekarang. Bolehkah saya meminta Anda untuk 

eksplorasi bijih dan penyelidikan kayu? 』(Mitsuha) 

『Eh!』 (Yamaou) 

『Jika memungkinkan, tolong beri saya saran untuk memanggang arang dan membuat 

besi?』 (Mitsuha) 

『Eeeh!』 (Yamaou) 

『Atau Tatara Steel juga?』 (Mitsuha) 

『Eeeeeeeeeehhhh!』 (Yamaou) 

Memikirkan orang yang jauh, Mitsuha mengatur waktu pertemuan pada sore hari, setelah 
istirahat sore dan mengobrol, hari sudah senja. 

Endou-san berlarian di sekitar ladang dan menyelidiki masalahnya. McCoy dengan Mitsuha 
sebagai penerjemah, berbicara dengan tukang daging seberat 120 kilogram. 

Himono-san memiliki Mitsuha sebagai penerjemahnya, berteriak di depan kapal jenis baru 
di tempat pembuatan kapal. Himono pun membenarkan pengolahan hasil laut dan kerang, 
Ia melihat apa yang tampak seperti rumput laut. 

Dan Mitsuha membawa Yamaou ke gunung. Pada saat mereka kembali, hari sudah gelap, 5 
orang kembali ke rumah Viscountess. 



Setelah mereka memasuki kamar mandi dan berganti pakaian yang telah disiapkan 
Mitsuha, sebuah arisan dimulai. Semua orang mencoba menghentikan Mitsuha ketika dia 
berbicara tentang alkohol, Tapi Mitsuha menyatakan bahwa 《Saya sudah berusia 15 tahun 

dan sudah dewasa》 dan mereka terpaksa mundur. Saya ingin tahu apakah dia selalu 

minum dengan cara ini. 

Orang-orang yang melihat langsung wilayah itu terbakar. Berdebat panas tentang hasil 
survei hari ini, tawa, dan semuanya runtuh. Karena mereka banyak minum dan bersuara. 

Di antara mereka, McCoy diam-diam menyesap cangkir dengan wajah merenung. Dia tahu 
McCoy sedang berpikir, tetapi Mitsuha ingin bertanya pada dokter pada kesempatan ini. 

Jadi, dia mendekati McCoy dan berbicara dengannya. 

『Dokter, apakah tidak apa-apa?』 (Mitsuha) 

『Ya, agak』 (McCoy) 

McCoy menuju ke arah Mitsuha. 

『Nah, jika ada hal yang disebut 《luka apapun akan lambat tapi sembuh total dan 

sepenuhnya tanpa cacat apapun》 apakah itu berarti ada sesuatu selain luka yang akan 

sembuh?』 (Mitsuha) 

Sebenarnya, Mitsuwa memiliki sesuatu yang dia khawatirkan akhir-akhir ini. McCoy 
berpikir dengan kepala yang sedikit mabuk. Tidak seperti biasanya, menurutku si pemabuk 
itu berpikir cepat. 

『Nah, benar-benar menyembuhkan apapun? Lalu, bukankah tubuh itu seharusnya tidak 

terdegradasi oleh oksigen, menyalin kerusakan transkripsi DNA, kehilangan panjang 
telomer, apapun... apapun? Mungkinkah tubuh itu tumbuh dewasa? 』(McCoy) 

Patari * dan Mitsuha pingsan di tempat. 

Mitsuha Facedesk.jpg 

『Karena Anda minum alkohol dengan tubuh anak-anak...』 (McCoy) 

McCoy sedang memandangi Mitsuha yang pingsan dengan mata bodoh, bergumam seperti 
sedang terluka. 

『Uuu ... uang untuk hari tuaku ... 80.000 koin emas mungkin tidak cukup ...』 (Mitsuha) 

Mitsuha Crying.jpg 



[Oh, itu mengejutkan, bukan? Saya tidak memikirkannya. Ditambah lagi, "masa tua" 
mungkin tidak akan terwujud lagi ... 

Mitsuha mulai berpikir sebentar dengan 《Aku tidak tumbuh sama sekali》. Meskipun dia 

sudah berusia 18 tahun, tinggi badannya dll tidak lagi tumbuh padahal seharusnya agak 
lebih baik. Selain itu, seharusnya ada tempat lain yang bisa mengharapkan pertumbuhan. 
Dadaku, dadaku, dadaku... (TN: Mitsuha mengulanginya berkali-kali) 

Bahkan tidak tumbuh sebanyak 1 mm. Ketika saya punya firasat buruk dan bertanya pada 
McCoy, saya mendapat jawaban itu. Tidak, itu hanya tebakan. Masih! Itu masih kebenaran 
yang menyakitkan! 

Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli tentang itu. Karena saya berpikir bahwa saya tidak 
bisa tumbuh lagi ketika tinggi saya berhenti di usia 17 tahun. Sebaliknya, lebih baik 
menjadi awet muda. 

Saya tidak khawatir tentang sesuatu seperti "Saya tidak bisa mati selamanya" Karena saya 
hanya membutuhkan luka fatal seperti "patah leher saya, hentikan jantung saya" untuk 
mati, dan bahkan jika saya jatuh ke dalam tungku sembur, saya akan tetap mati. 

Tidak ada gunanya berpikir secara mendalam. 

Mari bersenang-senang sampai saya bosan hidup. Juga, tentu saja, 《itu》 mungkin datang 

menemuiku] (pemikiran Mitsuha) 

***Minggu pagi*** 

Semua orang selain Mitsuha mabuk berat. Apakah mabuk juga bisa sembuh? Saya bahkan 
tidak bisa sakit sekarang. 

Di hari kedua, saya berencana pergi ke ibu kota pada sore hari. Sampai saat itu, setiap 
orang harus melakukan semua yang mereka ingin lakukan di sini. Ayo selesaikan. 

*** Minggu 13:00 *** 

Semua orang berganti ke 《pakaian yang tidak mencolok dengan negara ini》 yang saya 

siapkan sesuai ukurannya 

Dan kemudian kami dipindahkan ke toko saya di ibukota. 

Tidak, saya masih belum melanjutkan bisnis di sini! Tanggal itu tidak diketahui. Ngomong-
ngomong, kami masih belum makan siang. Saya akan pergi ke tempat itu. 

Ya, ini adalah 《Paviliun Surga (Rakuentei)》 Ketika orang-orang di ibu kota mendengar 

bahwa teman-teman dari negara asal Mitsuha datang untuk bermain, mereka ingin 
menantang orang-orang otentik apakah masakan Yamano mereka lulus atau tidak 



Anel-kun, Arina-san, Bernd-san, dan Marcel-san juga berpartisipasi. 

Semua orang protes 《Eh ~? mengapa kita datang ke dunia lain untuk makan masakan 

Bumi biasa?》 

Sepertinya mereka tidak puas dengan itu. Tapi itu hanya makan. Saya juga akan membuat 
makan malam dengan hidangan ini. 

Tunggu, kenapa kamu disini, Sabine-chan? Seluruh keluarga Bozes. Raja dan Perdana 
Menteri juga. Dan seorang putri. Terutama orang terakhir! 

Saya tidak punya pilihan selain memperkenalkan semua orang di sini ke pesta saya di Bumi 
untuk saat ini. 

『Mitsuha, kamu adalah seorang viscountess, bukan? Tapi aku merasa keluarga Earl 

memperlakukanmu seperti anggota keluarga. Kau juga mengobrol santai dengan sang 
putri... dan terutama raja... 』(Endou) 

『Tolong, jangan tanya saya...』 (Mitsuha) 

Mitsuha Sweat drop.jpg 

Mitsuha menahan kepalanya dengan pertanyaan dari Endou-san, orang yang bertanggung 
jawab di bidang pertanian. Memasak, semua orang mendapat poin kelulusan, semua koki 
menangis. 

Mengunjungi kerajaan. 

Ini hanya tamasya, saya juga mengatakan kepada mereka untuk mengumumkan segera 
setelah mereka mendapatkan keuntungan bersih. 

『Hei, kenapa semua orang di ibu kota melambaikan tangan mereka atau berteriak dengan 

mata berkilauan ke Mitsuha? Apa yang mereka katakan? 』(McCoy?) 

『Tolong, jangan tanya saya...』 (Mitsuha) 

Meskipun tempat yang paling ingin mereka kunjungi adalah istana kerajaan, kami tidak 
akan pergi ke istana kerajaan, saya tidak akan memberikan apa pun selain foto-foto seperti 
pemandangan bumi, Dan mereka harus mengenalnya karena mereka adalah orang-orang 
bersih, Ini hanya sebuah batu besar tua yang cenderung ditemukan di Eropa Barat, ini 
hanya sebuah bangunan batu bata tua. Nah, ada juga penghalang. ... Saya beruntung itu 
tidak akan terjadi. Akan berbahaya jika Royalti berpikir 《Bagus. Mari saya tunjukkan 

Istana Kerajaan》 

Kami makan malam di 《Paviliun Surga (Rakuentei)》 lagi, kali ini kami memiliki masakan 

Kerajaan ini. Biarpun pestaku bertanya, itu bukan hal yang biasa ...... Tidak seperti manga, 



tidak ada yang seperti steak naga... Kemungkinan memakannya di bumi sekarang lebih 
tinggi. Saya yakin mereka menyimpannya dalam keadaan beku,... mungkin. 

Setelah makan malam, Dr. McCoy mendatangi saya kali ini. Dia memiliki wajah yang serius. 

『Viscountess, apakah menurutmu aku bisa hidup di dunia ini selamanya?』 (McCoy) 

Yah, dia pasti memikirkannya sebentar ... 

『Ya, Jika Anda bertanya kepada saya itu mungkin atau tidak mungkin, jawabannya adalah 

mungkin. Tapi saya tidak tahu kapan saya mati atau kapan saya kehilangan kekuatan 
transfer. Apakah Anda pikir Anda bisa hidup ketika Anda ditinggalkan sendirian di dunia 
ini? Tetapi apa yang dapat Anda lakukan tanpa peralatan medis atau obat apa pun? Anda 
harus mengingat kata-katanya mulai sekarang, dan tidak dapat berbicara tentang sesuatu 
yang lebih lanjut karena tidak ada kata yang dapat diterapkan di sini. Dokter, bisakah Anda 
menjelaskan CT scan dengan kata-kata saja kepada orang-orang abad pertengahan? Dan 
Anda harus menggunakan bahasa yang masih belum Anda pelajari 』(Mitsuha) 

Dr. McCoy menjauh dariku sambil berpikir lagi. 

Yah, kurasa aku jahat. Kemungkinan bahwa saya akan mati lebih cepat daripada Tn. McCoy 
rendah, dan kemampuan transfer saya mungkin tidak akan pernah hilang. Namun, 
kemungkinannya tidak nol 

Akan merepotkan jika dia mengandalkan seluruh hidup mereka pada kemampuan 
mentransferku. Bahkan saya sendiri juga mengambil tindakan pengamanan dengan 
mempertimbangkan situasi tak terduga kehilangan kemampuan mentransfer. 

Itu sebabnya saya memilih paket 《Menyimpan 80.000 koin emas untuk hari tua saya》 

Kami kembali ke toko dengan kaki mabuk dan kembali ke kediaman Viscountess dengan 
kemampuan transfer saya. Tidak, saya tidak akan mengambil akomodasi dan lantai tiga 
toko adalah ruang pribadi. 

Ah, ketika kami berteleportasi ke Ibukota hari ini, kami segera meninggalkan toko, tetapi 
mereka dapat melihat bagian dalam toko saya dalam perjalanan pulang. 

《Tinggi ~! 》 

《Sungguh tindakan yang menguntungkan!》 

《Harga kegilaan!》 

《Iblis bermacam-macam!》 



Kata kelompok "Boro". (TN: "Boro" mungkin orang-orang yang tidak mengerti akal sehat 
tempat lain) 

U..., urusai wa! (Diam) 

***Senin pagi*** 

Mereka semua tertidur sampai larut malam. Nah, tidak usah terburu-buru karena butuh 
istirahat sebelum pulang. Pakaian mereka ketika mereka datang ke sini semuanya 
dibersihkan saat mereka pergi ke ibukota dengan saya. 

Setelah bangun tidur, mereka membasuh muka, sarapan. Kami juga berencana untuk 
makan siang pada siang hari. Mereka juga dapat beristirahat hingga menit terakhir tetapi... 

Perahu ~ (Himono) 

Lapangan ~ (Endou) 

Ini pirit saya ~! (Yamaou) 

Mereka sepertinya tidak ingin istirahat 

*** Senin 13:00 *** 

Di taman bermain atap department store tertentu 

Perjalanan berakhir. Orang kembali ke dunia aslinya, kehidupan aslinya. 

Tanda tangan Mitsuha Mangaka [Lanjut] 



Chapter 35 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 35 pesta Sampul Mitsuha vol 2 
[Lanjut] TN: Bab ini sebagian besar ada di MOV Dr. McCoy dan POV orang ketiga FUNA. 

Karena hanya 2600 kata, saya menerjemahkannya lebih cepat dari yang saya harapkan. 

Mitsuha Bab 35: Pesta offline... Sedikit lebih maju "Maaf! Itu bijih tembaga! Ini bukan bijih 
emas. Jika Anda mengumpulkan satu bijih emas atau lima bijih perak, bukankah itu seperti 
Anda mendapatkan makanan kaleng di toko kue beras?》 (Komentar pengguna internet) 

Saya menulis berita buruk tentang topik 《Konsultasi pertambangan》, di posting baru-

baru ini 《Saya menemukan bijih emas!》 Ya, topik ini tentang bijih dan pembuatan kayu! 

Namun, ini benar-benar blog yang lucu 《Semuanya membantu! Sepertinya sudah lama 

berlalu sejak aku menemukan wilayah itu》 

Awalnya itu adalah kalimat yang feminin 《Saya tiba-tiba menjadi tokoh senior dan saya 

harus mengelola wilayah. Semuanya, tolong bantu saya!》 

Itu adalah pohon manajemen fiktif yang penuh dengan mimpi dan kekacauan. Nah, 
awalnya, itu adalah "Saya ingin menanam beras", "menghasilkan uang dengan hasil laut", 
"tempat mengumpulkan logam mulia" 

Materi yang dipikirkan dengan baik, anehnya nyata. Semua orang mengira itu lucu dan 
memberi nasihat ahli, laporannya begitu nyata sehingga para ahli terkesan, orang 
profesional berkata 《Oh, Anda salah paham! Oh, amatir melakukannya dengan salah, tentu 

saja!》 

Anehnya, dia benar-benar mencoba report yang serius, foto-foto yang dilampirkan juga 
luar biasa, bahkan professional tentang CG juga memujinya. 

Dan sekarang, ada pos-pos dengan masalah wilayah yang sebenarnya. Ada kejadian darurat 
seperti 《Tolong bantu gadis yang sakit ini!》 Atau 《Bantu aku! Hama pada beras !!》 

Tidak, dia adalah orang yang serba bisa. 

Saya diundang karena saya telah memposting beberapa nasihat yang baik sebagai 
pengunjung tetap blog. 

《Terima kasih karena selalu membantu pengembangan wilayah Viscountess saya. Saya 

ingin mengundang 4 orang, yang diberi nasihat yang sangat baik untuk wilayah saya. Ini 
sebagai pesta offline 3 hari libur kecil setelah 2 minggu. Saya akan sangat senang jika Anda 
dapat menggunakan kunjungan ini sebagai referensi untuk nasihat di masa mendatang 
dengan melihat langsung wilayah itu dengan mata Anda. Kami berencana untuk menginap 
selama 2 malam dan 3 hari. Untuk persiapan Anda, Anda perlu beberapa pakaian dalam 



untuk diganti selama waktu ini. Segala sesuatu yang lain akan disiapkan di pihak kita. 
Untuk kenyamanan Anda dalam menyiapkan pakaian di wilayah saya, harap beri tahu saya 
perkiraan ukuran pakaian Anda. Waktu berkumpul: Sabtu 13:00 Waktu kembali: Senin 
1300》 (pemberitahuan blog Mitsuha) 

Apa! 

Tentu saja saya akan. Terlepas dari daerah pedesaan, jika itu pesta offline selama 3 hari 
dan 2 malam. Mungkin perjalanan pemandian air panas. Mungkin orang tuanya adalah 
pensiunan orang kaya yang membuat ladang kecil di desa yang tidak berpenghuni. Jadi, 
tidak salah mengatakan wilayahnya, dan sebagainya. Juga, ada baiknya mengunjungi 3 
orang lain yang saya hanya tahu nama internetnya, dan bertemu dengan gadis itu. 

Saya kira dia pasti orang yang cukup kaya, ini merupakan beban besar selama 3 hari 2 
malam untuk lima orang, termasuk dirinya sendiri. Nah, saya bisa mengerti bagaimana 
uang ditangani hanya dengan melihat pemrosesan CG itu. Karena dia tidak ingin merusak 
suasana hati semua orang, dia meminjam uang untuk mengatur perjalanan ini. Lalu apakah 
dia seorang wanita lanjut usia atau seorang pria lanjut usia yang dapat meluangkan waktu 
dan uang setelah pensiun... Saya ingin tahu orang seperti apa pemilik blog tersebut... 

*** Sabtu 12:55 *** 

Di taman bermain di puncak gedung toko serba ada Ada empat pria dan wanita berkumpul 
di sana. McCoy, 《Konsultasi penduduk》 Penasehat topik Yamaou, 26 tahun laki-laki, 《

Konsultasi pertambangan》 dan 《Konsultasi kehutanan》 Pembimbing topik Himono, 27 

tahun perempuan, 《Konsultasi kelautan》 Penasehat topik Endou, 23 tahun perempuan, 

《Penyuluhan pertanian》 penasihat topik 

(TN: ヤ マ 王 Yamaou adalah [ヤ マ] Raja Gunung [王], ini nama internet) 

Entah bagaimana, 4 orang berkumpul di sini, secara alami berpikir bahwa 《mereka adalah 

peserta》 Awalnya, mereka mengira seseorang di sini adalah pemiliknya, tetapi ternyata, 

mereka semua sepertinya adalah tamu undangan. 

*** Dan 12:59 50 detik *** 

Mitsuha Greeting.jpg 

『Semuanya, terima kasih telah datang ke sini hari ini, saya Mitsuha von Yamano』 

(Mitsuha) 

『『 『Bishoujo, Kita ~~~ !!』 』』 (3 orang) (TN: Artinya seperti Seorang gadis muda 

cantik liar muncul) 

3 ahli lainnya selain McCoy berteriak keras. 



『Alasan mengapa kami berkumpul di sini, adalah karena tempat ini hampir tidak memiliki 

orang sama sekali dan ada banyak ruang yang jarak pandangnya terhalang oleh peralatan 
bermain yang besar』 (Mitsuha) 

Saat dia mengatakan itu, Mitsuha membimbing semua orang ke bayangan peralatan taman 
bermain. Hanya McCoy yang mengharapkan apa yang akan terjadi mulai sekarang, tetapi 
tiga lainnya tidak tahu artinya dan mereka mengikuti Mitsuha dengan kecurigaan. Dan 
ketika sosok semua orang benar-benar tersembunyi di balik peralatan taman bermain. 
Tidak ada orang di sana lagi, hanya angin lemah yang bertiup. 

『Selamat datang di Wilayah Yamano saya!』 (Mitsuha) 

『『 『Eeeeeeeeeeeeeeehhhhh!』 』』 (3 orang) 

3 orang membuat keributan tentang wilayah angkatan laut yang sebenarnya, tetapi secara 
bertahap tenang dan bertanya pada Mitsuha. 

『Eh, apakah itu direncanakan dengan saran saya? Sawah dengan gaya baru itu benar-

benar ada di sini! Dalam situasi yang dilaporkan, dalam bentuk foto CG! 』(Endou) 

『Foto-foto itu diambil dengan kamera digital biasa daripada CG, tapi ya, kami 

melakukannya di bagian dataran gunung...』 (Mitsuha) 

『Apakah ... apakah Anda menggunakan ... perahu nelayan kecil serba bisa?』 (Himono) 

『Saya baru saja membuat prototipe, tapi itu digunakan sementara di desa nelayan. Agak 

kuat...』 (Mitsuha) 

『Apa masalah yang Anda miliki? Dimana kapalnya, coba saya lihat !! 』(Himono) 

Tim wanita menangkap Mitsuha dengan penuh semangat. Sebaliknya, pria memang begitu. 

『A... ha... ha... bagiku, tidak ada tambang dan pengolahan kayu sulit tanpa mesin besar...』 

(Yamaou) 

McCoy dengan ringan menepuk bahu Yamaou. 

Saat itu, seorang gadis muda yang datang berlari melewati ibunya yang lamban, dia 
melompat ke kaki McCoy dan berpelukan erat. 

『Eh?』 (McCoy) 

Dr. McCoy terkejut, kata Mitsuha sambil tersenyum. 

『Margaret-chan, kehidupan yang Anda selamatkan, Dr. McCoy』 (Mitsuha) 



Sang ibu yang akhirnya menyusul anaknya menundukkan kepalanya ke arah McCoy. 

『Ah ......』 (McCoy) 

McCoy menghadap ke atas. 

『Aaa .........』 (McCoy) 

Air mata mengalir di pipinya. 

『Aaaaahh!』 (McCoy) 

Dia berjongkok memeluk gadis muda itu. Putrinya, bahkan dia tidak bisa membantu 
putrinya, tapi setidaknya dia bisa menyelamatkan orang lain... stagnasi McCoy terus 
berlanjut. 

『Eh? Aku satu-satunya aku yang tidak punya apa-apa? 』(Yamaou) 

Yamaou tertekan. 

『Yamaou-san, saya ingin pergi ke gunung sekarang. Bolehkah saya meminta Anda untuk 

eksplorasi bijih dan penyelidikan kayu? 』(Mitsuha) 

『Eh!』 (Yamaou) 

『Jika memungkinkan, tolong beri saya saran untuk memanggang arang dan membuat 

besi?』 (Mitsuha) 

『Eeeh!』 (Yamaou) 

『Atau Tatara Steel juga?』 (Mitsuha) 

『Eeeeeeeeeehhhh!』 (Yamaou) 

Memikirkan orang yang jauh, Mitsuha mengatur waktu pertemuan pada sore hari, setelah 
istirahat sore dan mengobrol, hari sudah senja. 

Endou-san berlarian di sekitar ladang dan menyelidiki masalahnya. McCoy dengan Mitsuha 
sebagai penerjemah, berbicara dengan tukang daging seberat 120 kilogram. 

Himono-san memiliki Mitsuha sebagai penerjemahnya, berteriak di depan kapal jenis baru 
di tempat pembuatan kapal. Himono pun membenarkan pengolahan hasil laut dan kerang, 
Ia melihat apa yang tampak seperti rumput laut. 

Dan Mitsuha membawa Yamaou ke gunung. Pada saat mereka kembali, hari sudah gelap, 5 
orang kembali ke rumah Viscountess. 



Setelah mereka memasuki kamar mandi dan berganti pakaian yang telah disiapkan 
Mitsuha, sebuah arisan dimulai. Semua orang mencoba menghentikan Mitsuha ketika dia 
berbicara tentang alkohol, Tapi Mitsuha menyatakan bahwa 《Saya sudah berusia 15 tahun 

dan sudah dewasa》 dan mereka terpaksa mundur. Saya ingin tahu apakah dia selalu 

minum dengan cara ini. 

Orang-orang yang melihat langsung wilayah itu terbakar. Berdebat panas tentang hasil 
survei hari ini, tawa, dan semuanya runtuh. Karena mereka banyak minum dan bersuara. 

Di antara mereka, McCoy diam-diam menyesap cangkir dengan wajah merenung. Dia tahu 
McCoy sedang berpikir, tetapi Mitsuha ingin bertanya pada dokter pada kesempatan ini. 

Jadi, dia mendekati McCoy dan berbicara dengannya. 

『Dokter, apakah tidak apa-apa?』 (Mitsuha) 

『Ya, agak』 (McCoy) 

McCoy menuju ke arah Mitsuha. 

『Nah, jika ada hal yang disebut 《luka apapun akan lambat tapi sembuh total dan 

sepenuhnya tanpa cacat apapun》 apakah itu berarti ada sesuatu selain luka yang akan 

sembuh?』 (Mitsuha) 

Sebenarnya, Mitsuwa memiliki sesuatu yang dia khawatirkan akhir-akhir ini. McCoy 
berpikir dengan kepala yang sedikit mabuk. Tidak seperti biasanya, menurutku si pemabuk 
itu berpikir cepat. 

『Nah, benar-benar menyembuhkan apapun? Lalu, bukankah tubuh itu seharusnya tidak 

terdegradasi oleh oksigen, menyalin kerusakan transkripsi DNA, kehilangan panjang 
telomer, apapun... apapun? Mungkinkah tubuh itu tumbuh dewasa? 』(McCoy) 

Patari * dan Mitsuha pingsan di tempat. 
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『Karena Anda minum alkohol dengan tubuh anak-anak...』 (McCoy) 

McCoy sedang memandangi Mitsuha yang pingsan dengan mata bodoh, bergumam seperti 
sedang terluka. 

『Uuu ... uang untuk hari tuaku ... 80.000 koin emas mungkin tidak cukup ...』 (Mitsuha) 

Mitsuha Crying.jpg 



[Oh, itu mengejutkan, bukan? Saya tidak memikirkannya. Ditambah lagi, "masa tua" 
mungkin tidak akan terwujud lagi ... 

Mitsuha mulai berpikir sebentar dengan 《Aku tidak tumbuh sama sekali》. Meskipun dia 

sudah berusia 18 tahun, tinggi badannya dll tidak lagi tumbuh padahal seharusnya agak 
lebih baik. Selain itu, seharusnya ada tempat lain yang bisa mengharapkan pertumbuhan. 
Dadaku, dadaku, dadaku... (TN: Mitsuha mengulanginya berkali-kali) 

Bahkan tidak tumbuh sebanyak 1 mm. Ketika saya punya firasat buruk dan bertanya pada 
McCoy, saya mendapat jawaban itu. Tidak, itu hanya tebakan. Masih! Itu masih kebenaran 
yang menyakitkan! 

Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli tentang itu. Karena saya berpikir bahwa saya tidak 
bisa tumbuh lagi ketika tinggi saya berhenti di usia 17 tahun. Sebaliknya, lebih baik 
menjadi awet muda. 

Saya tidak khawatir tentang sesuatu seperti "Saya tidak bisa mati selamanya" Karena saya 
hanya membutuhkan luka fatal seperti "patah leher saya, hentikan jantung saya" untuk 
mati, dan bahkan jika saya jatuh ke dalam tungku sembur, saya akan tetap mati. 

Tidak ada gunanya berpikir secara mendalam. 

Mari bersenang-senang sampai saya bosan hidup. Juga, tentu saja, 《itu》 mungkin datang 

menemuiku] (pemikiran Mitsuha) 

***Minggu pagi*** 

Semua orang selain Mitsuha mabuk berat. Apakah mabuk juga bisa sembuh? Saya bahkan 
tidak bisa sakit sekarang. 

Di hari kedua, saya berencana pergi ke ibu kota pada sore hari. Sampai saat itu, setiap 
orang harus melakukan semua yang mereka ingin lakukan di sini. Ayo selesaikan. 

*** Minggu 13:00 *** 

Semua orang berganti ke 《pakaian yang tidak mencolok dengan negara ini》 yang saya 

siapkan sesuai ukurannya 

Dan kemudian kami dipindahkan ke toko saya di ibukota. 

Tidak, saya masih belum melanjutkan bisnis di sini! Tanggal itu tidak diketahui. Ngomong-
ngomong, kami masih belum makan siang. Saya akan pergi ke tempat itu. 

Ya, ini adalah 《Paviliun Surga (Rakuentei)》 Ketika orang-orang di ibu kota mendengar 

bahwa teman-teman dari negara asal Mitsuha datang untuk bermain, mereka ingin 
menantang orang-orang otentik apakah masakan Yamano mereka lulus atau tidak 



Anel-kun, Arina-san, Bernd-san, dan Marcel-san juga berpartisipasi. 

Semua orang protes 《Eh ~? mengapa kita datang ke dunia lain untuk makan masakan 

Bumi biasa?》 

Sepertinya mereka tidak puas dengan itu. Tapi itu hanya makan. Saya juga akan membuat 
makan malam dengan hidangan ini. 

Tunggu, kenapa kamu disini, Sabine-chan? Seluruh keluarga Bozes. Raja dan Perdana 
Menteri juga. Dan seorang putri. Terutama orang terakhir! 

Saya tidak punya pilihan selain memperkenalkan semua orang di sini ke pesta saya di Bumi 
untuk saat ini. 

『Mitsuha, kamu adalah seorang viscountess, bukan? Tapi aku merasa keluarga Earl 

memperlakukanmu seperti anggota keluarga. Kau juga mengobrol santai dengan sang 
putri... dan terutama raja... 』(Endou) 

『Tolong, jangan tanya saya...』 (Mitsuha) 
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Mitsuha menahan kepalanya dengan pertanyaan dari Endou-san, orang yang bertanggung 
jawab di bidang pertanian. Memasak, semua orang mendapat poin kelulusan, semua koki 
menangis. 

Mengunjungi kerajaan. 

Ini hanya tamasya, saya juga mengatakan kepada mereka untuk mengumumkan segera 
setelah mereka mendapatkan keuntungan bersih. 

『Hei, kenapa semua orang di ibu kota melambaikan tangan mereka atau berteriak dengan 

mata berkilauan ke Mitsuha? Apa yang mereka katakan? 』(McCoy?) 

『Tolong, jangan tanya saya...』 (Mitsuha) 

Meskipun tempat yang paling ingin mereka kunjungi adalah istana kerajaan, kami tidak 
akan pergi ke istana kerajaan, saya tidak akan memberikan apa pun selain foto-foto seperti 
pemandangan bumi, Dan mereka harus mengenalnya karena mereka adalah orang-orang 
bersih, Ini hanya sebuah batu besar tua yang cenderung ditemukan di Eropa Barat, ini 
hanya sebuah bangunan batu bata tua. Nah, ada juga penghalang. ... Saya beruntung itu 
tidak akan terjadi. Akan berbahaya jika Royalti berpikir 《Bagus. Mari saya tunjukkan 

Istana Kerajaan》 

Kami makan malam di 《Paviliun Surga (Rakuentei)》 lagi, kali ini kami memiliki masakan 

Kerajaan ini. Biarpun pestaku bertanya, itu bukan hal yang biasa ...... Tidak seperti manga, 



tidak ada yang seperti steak naga... Kemungkinan memakannya di bumi sekarang lebih 
tinggi. Saya yakin mereka menyimpannya dalam keadaan beku,... mungkin. 

Setelah makan malam, Dr. McCoy mendatangi saya kali ini. Dia memiliki wajah yang serius. 

『Viscountess, apakah menurutmu aku bisa hidup di dunia ini selamanya?』 (McCoy) 

Yah, dia pasti memikirkannya sebentar ... 

『Ya, Jika Anda bertanya kepada saya itu mungkin atau tidak mungkin, jawabannya adalah 

mungkin. Tapi saya tidak tahu kapan saya mati atau kapan saya kehilangan kekuatan 
transfer. Apakah Anda pikir Anda bisa hidup ketika Anda ditinggalkan sendirian di dunia 
ini? Tetapi apa yang dapat Anda lakukan tanpa peralatan medis atau obat apa pun? Anda 
harus mengingat kata-katanya mulai sekarang, dan tidak dapat berbicara tentang sesuatu 
yang lebih lanjut karena tidak ada kata yang dapat diterapkan di sini. Dokter, bisakah Anda 
menjelaskan CT scan dengan kata-kata saja kepada orang-orang abad pertengahan? Dan 
Anda harus menggunakan bahasa yang masih belum Anda pelajari 』(Mitsuha) 

Dr. McCoy menjauh dariku sambil berpikir lagi. 

Yah, kurasa aku jahat. Kemungkinan bahwa saya akan mati lebih cepat daripada Tn. McCoy 
rendah, dan kemampuan transfer saya mungkin tidak akan pernah hilang. Namun, 
kemungkinannya tidak nol 

Akan merepotkan jika dia mengandalkan seluruh hidup mereka pada kemampuan 
mentransferku. Bahkan saya sendiri juga mengambil tindakan pengamanan dengan 
mempertimbangkan situasi tak terduga kehilangan kemampuan mentransfer. 

Itu sebabnya saya memilih paket 《Menyimpan 80.000 koin emas untuk hari tua saya》 

Kami kembali ke toko dengan kaki mabuk dan kembali ke kediaman Viscountess dengan 
kemampuan transfer saya. Tidak, saya tidak akan mengambil akomodasi dan lantai tiga 
toko adalah ruang pribadi. 

Ah, ketika kami berteleportasi ke Ibukota hari ini, kami segera meninggalkan toko, tetapi 
mereka dapat melihat bagian dalam toko saya dalam perjalanan pulang. 

《Tinggi ~! 》 

《Sungguh tindakan yang menguntungkan!》 

《Harga kegilaan!》 

《Iblis bermacam-macam!》 



Kata kelompok "Boro". (TN: "Boro" mungkin orang-orang yang tidak mengerti akal sehat 
tempat lain) 

U..., urusai wa! (Diam) 

***Senin pagi*** 

Mereka semua tertidur sampai larut malam. Nah, tidak usah terburu-buru karena butuh 
istirahat sebelum pulang. Pakaian mereka ketika mereka datang ke sini semuanya 
dibersihkan saat mereka pergi ke ibukota dengan saya. 

Setelah bangun tidur, mereka membasuh muka, sarapan. Kami juga berencana untuk 
makan siang pada siang hari. Mereka juga dapat beristirahat hingga menit terakhir tetapi... 

Perahu ~ (Himono) 

Lapangan ~ (Endou) 

Ini pirit saya ~! (Yamaou) 

Mereka sepertinya tidak ingin istirahat 

*** Senin 13:00 *** 

Di taman bermain atap department store tertentu 

Perjalanan berakhir. Orang kembali ke dunia aslinya, kehidupan aslinya. 

Tanda tangan Mitsuha Mangaka [Lanjut] 



Chapter 36 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 36 Terima kasih imoutosite 
untuk berbagi dan nik13porto17 karena telah mengingatkan saya untuk membuat indeks. 

"... Jadi, apakah kamu ingin bekerja untukku?" 

""""Hah........."""" 

Modal, di ruang makan tertentu. 

Dalam pertemuan dengan 4 tentara bayaran. 

"U, um, maksudmu, kami akan menjadi tentara teritori viscountmu, um ..." 

"Ya, kamu akan menjadi anggota pertama dan diperlakukan sebagai petugas. Sebagai 
bawahan langsung dari komandan dan perwira atasan 36 tentara. Untuk saat ini, saya 
berpikir untuk menetapkan gaji awal menjadi sekitar 5 koin emas... " 

"Apa, apa yang harus kita lakukan, hei..." 

"Apa, apa maksudmu apa yang harus kita lakukan..." 

"Ini 5 koin emas! Sebelum membeli gerobak kami beruntung jika kami mendapatkan 2 koin 
emas sebulan...... " 

"Bahkan setelah membeli gerobak, itu hanya akan menjadi 4 koin emas dan tidak ada 
kemungkinan pendapatan kami tumbuh lebih dari itu. Mengingat cedera, penyakit, dan usia 
tua, pendapatan stabil itu menarik " 

Oh, Ilse-chan berbicara dalam kalimat yang panjang! 

"Jika 5 koin emas, maka 4 orang yang hidup nyaman adalah ......" 

"Eh? Ini 5 koin emas per orang? " 

"" "" Eehhhhhhh   !! "" "" 

Hah? Bukankah para pejabat eksekutif pasukan pertahanan diri Jepang memiliki gaji 
setinggi itu? 

Yup, mereka langsung menerima tawaran itu. 

Tampaknya tinggal di pedesaan tidak masalah karena desa mereka berasal adalah desa 
kecil di pedesaan pada awalnya. Dan mereka berbicara tentang menabung untuk memulai 
bisnis di ibukota. Ya, itu mimpi dalam jangkauan mereka. Ada juga kemungkinan kenaikan 
gaji suatu hari nanti. 



"... Jadi, apakah kamu ingin bekerja untukku?" 

"" "Ehhhhh  !" "" 

Boses Earldom, desa Colette-chan, rumah Colette-chan. 

Tidak, sayang bakat gadis ini terkubur di desa kecil, pasti! 

"U, um, Mitsuha, kamu telah menjadi seorang viscountess......?" 

"Ya, semacam itu, raja berkata『 Aku akan memberimu viscountcy 』..." 

Tobias dan Eline agak gemetar. 

"T, tapi, Collette masih anak-anak, jika dia pergi begitu jauh, kita mungkin tidak akan 
pernah melihatnya lagi ..." 

"Ah, wilayahku adalah yang bertetangga dengan yang ini, lebih dekat dari ibu kota dari sini, 
dan mungkin untuk melakukan perjalanan pulang pergi dalam 2 hari." 

"" Eh ...... "" 

Gadis desa pedesaan dipekerjakan oleh bangsawan, ini adalah kisah sukses yang sangat 
super. 

Malam itu, desa mengadakan pesta besar untuk merayakan kisah sukses sangat super 
Collette-chan dan dewi bencana alam Mitsuha yang sukses dalam hidup. Itu adalah 
kejadian misterius di mana penguasa wilayah tetangga dan orang-orang dari desa kecil 
mengadakan pesta bersama. 

Ngomong-ngomong, berita tentang apa yang terjadi di ibu kota dan kisah tentang Putri Kuil 
Perawan telah menyebar ke desa ini seperti yang diharapkan tapi itu hanya nama dari 『

Gadis Kuil Putri Petir』, dan mereka sepertinya tidak tahu itu Putri Kuil Perawan menjadi 

bangsawan dan diberikan viscountcy, atau bahkan viscountcy itu dari wilayah tetangga. 
Dan itu juga berlaku untuk Yamano Viscountcy kami. 

"Hei hei, Mitsuha-chan, bagaimana denganku, pekerjakan aku." 

"Ha ha ... ...." 

"Tapi Collette menjadi pelayan seorang bangsawan...... Sungguh, hidup ini penuh kejutan..." 

"Eh, tidak, Collette tidak dipekerjakan sebagai pelayan, aku berpikir untuk mengajarinya 
berbagai hal untuk menjadi calon punggawa di masa depan..." 

"" "" "Ehhhhhhhhhhhh !!!" "" "" 



Perekrutan dilakukan di ibu kota. 

Namun, itu hanyalah perekrutan untuk bekerja di pedesaan tanpa menggunakan nama 
Mitsuha. 

Mencari pandai besi dengan tangan yang bagus. 

Pembuat kapal yang sepertinya bisa membuat perahu nelayan kecil. Pekerja kayu juga bisa 
diterima. 

Dan petugas Kesehatan. (tl: Saya pikir ini adalah iklannya.) Ah, ilmuwan itu, guru Jork, saya 
juga pergi menemui Platidus. Terlepas dari sifat Jork-san, saya ingin tahu apakah sikap 
mentornya terhadap sains dan wawasan lebih baik. 

Mungkin itu karena dia sensitif terhadap informasi, tapi seperti yang diharapkan dia 
sepertinya sudah tahu bahwa Princess Shrine Maiden = Mitsuha = Yamano Viscounty, 
karena gurunya sendiri yang datang menemui saya. Mungkin karena apa yang saya dengar 
dari Jork, saya sangat waspada. 

Jadi, batas jumlah kelembaban yang terkandung di atmosfer berubah drastis seiring 
dengan suhu. 

"Uh huh," 

"Saat ketinggian naik, tekanan udara akan turun dan suhu akan turun, jadi seperti ini..." 

"Tidak, kalau begitu, bukankah akan seperti ini dalam kasus itu?" 

"Ah, ya, itu benar. Begitulah, seperti ini... " 

" 



Chapter 37 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 37 Foto malam ini adalah pesta 
MakoMeido oleh Sven-san tiba. 

Kupikir mereka akan menjual gerobak itu, tapi untuk berpikir bahwa mereka akan 
memuatnya dengan semua barang mereka dan datang ke sini dengan berjalan kaki ...... 

Yah, itu bukan masalah besar jika kamu memikirkan bagaimana pasukan Earl yang lengkap 
melakukan perjalanan pulang-pergi ke dan dari ibukota... .. 

Saya segera bertemu dengan William-san dan memberinya daftar 36 tentara wajib militer 
pertama. Saya meninggalkan sisanya di tangannya. 

Sejujurnya, saya pikir penduduk desa akan bisa menang melawan bandit hanya dengan 
sedikit berlatih. 

Nah, jika Anda melemparkan 200 penduduk desa melawan beberapa lusin bandit, Anda 
akan dapat mengalahkan musuh, tetapi meskipun beberapa lusin orang juga disingkirkan, 
desa mereka akan runtuh. 

Aku tahu. Senjata adalah semua yang Anda butuhkan untuk mencegah hal itu terjadi. 

Tetapi jika saya tidak ada lagi maka senjata tidak akan memiliki amunisi atau perawatan 
dan dengan cepat menjadi tidak berguna. Tidak ada gunanya. 

Namun, untuk berjaga-jaga, saya akan mengajari orang-orang terpilih cara menembakkan 
senapan mesin ringan dan menggunakan magasin. Tentu saja, saya hanya akan 
membagikan senjata dalam keadaan darurat, dan mereka biasanya tidak memiliki akses ke 
sana. Senjata dan amunisi darurat antara lain disimpan di ruang pinjaman di dalam markas 
Wolf Fang. Siap diteleportasi. Jika ada cukup waktu, saya mungkin bisa mempekerjakan 
mereka lagi juga. Saya rasa saya akan berbicara dengan kapten untuk bersiap jika hal 
seperti itu terjadi ... 

Oh, bagaimana dengan busur silang. Bisakah kita membuat prototipe disini jika bentuknya 
sederhana? Ah, aku butuh pandai besi yang baik. Saya suka membuat semua peralatan 
pertanian, perlengkapan kapal dan perkakas tangan di kota saya. Mereka tampaknya 
terkait langsung dengan perkembangan segala sesuatu ...... (自力 で の 発 展 に 直 結 し そ 

う な の に ......。) 

Bagaimana dengan pemurnian besi? Untuk saat ini saya bisa mendatangkan baja dari 
Jepang. Itu bukan masalah besar. Saya ingin membuat baja di masa depan, tetapi saya tidak 
ingin merusak lanskap. Haruskah kita pergi dengan kualitas tinggi tetapi volume kecil? Baja 
Tamahagane? Tungku Tatara? Apakah Anda membutuhkan banyak kayu? (catatan tl: selalu 
berkualitas tinggi tetapi volume kecil dengan Mitsuha) 



Titanium... Tidak, tidak, itu akan terlalu sulit untuk diproses di sini. 

Colette-chan tiba! 

Tidak, tentu saja aku pergi menjemputnya. 

Tidak mungkin aku akan membiarkan Colette-chan bergerak sendiri tanpa pengawalan 
sementara serigala atau pencuri bisa muncul lagi kapan saja. Aku dan William-san pergi 
menjemputnya. 

Sven-san dan yang lainnya sedang memberikan pelatihan khusus kepada prajurit desa 
kelas satu. 

"Wow, Mitsuha, kamu benar-benar menjadi viscount!" 

Hei hei, kamu tidak percaya padaku, Colette-chan ?! 

Pokoknya dengan ini, penjaga / instruktur pelatihan, tentara magang, dan tenaga 
penyembuhan sudah disiapkan. 

Setelah ini, akan tiba waktunya untuk reformasi teritorial dengan tujuan pembangunan 
murah. 

Sistem tiga bidang? Rotasi tanaman? Sistem empat jalur Norfolk? 

Apakah sistem tiga lahan merupakan sistem dengan periode tanpa panen? Haruskah kita 
langsung beralih ke sistem empat jalur Norfolk? 

Tidak, mari kita dengarkan pendapat para ahli di sini. 

Seperti di Endou-san tentang penyuluhan pertanian ... 

Sayang sekali kami tidak menemukan sumber daya mineral yang sepadan dengan uang 
yang dikeluarkan ... 

Saya kira selanjutnya adalah hasil laut? Kalau saja kita punya perahu nelayan yang layak ... 

Informasi dan pengetahuan. Saya butuh informasi lebih lanjut. 

Mari luangkan waktu untuk membaca buku dan menjelajahi web. 

Ah, sebelum itu, pertama-tama aku harus mengisi kembali para pelayanku... 

Saat memikirkan tentang mengamankan personel. 

Singkatnya, kredibilitas dokumen dan surat pengantar dari orang yang tidak Anda kenal 
tidak ada gunanya di dunia ini di mana suap dan pemalsuan merajalela, hanya dapat 
diterima jika itu adalah rujukan langsung dari seseorang yang dapat Anda percayai atau 



jika Anda telah mewawancarai mereka secara langsung. . Yah, bahkan dengan wawancara, 
sulit untuk mengatakan siapa yang berakting. 

Earl mengatakan kepada saya bahwa dia dapat meminjamkan saya beberapa pengikutnya, 
tetapi saya menolak. 

Orang-orang yang dikirim untuk membantu saya bisa seperti Alexis, dan mereka akan 
dihadapkan pada 『metode yang belum pernah dilihat siapa pun sebelumnya』. Bahkan 

jika itu untuk orang-orang Earl, saya harus mempertimbangkan untuk membocorkan 
terlalu banyak informasi. 

Hmm, kepala keuangan, kepala pertanian dan perikanan, kepala urusan perdagangan. Juga, 
kesejahteraan karyawan, dan dua pembantu. 

Untuk para pelayan, mari tanyakan kepada Anton-san si kepala pelayan dan para pelayan 
lainnya apakah ada yang bisa mereka rekomendasikan. Tentu saja, mungkin ada 
keberuntungan jadi saya juga akan mencoba merekrut dari masyarakat umum juga. 

3 dari 6 orang yang diberhentikan secara disipliner yang bertanggung jawab atas urusan 
keuangan dan produksi dan sementara 1 tetap, tugasnya terutama adalah pengumpulan 
dan konversi pajak yang berfokus pada tindakan keras terhadap kegiatan ilegal dan tidak 
『membuat kebijakan untuk membudidayakan produksi 』. Alangkah baiknya jika kita 

bisa menemukan orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengurus daerah ini. Saya 
berharap menemukan insinyur untuk membantu hal ini, tetapi rekrutmen publik di ibukota 
tidak terlalu memuaskan ...... (王 都 で の 一般 募集 は は か ば か し く な か っ た し な ぁ 

......。) 

Bukan hanya teknisi biasa dengan tangan cekatan, tapi orang yang juga punya pemikiran 
fleksibel dan perspektif luas, tunggu... kenapa orang seperti itu tetap menganggur? 

Saya tidak keberatan jika mereka sedikit eksentrik, seperti seseorang yang aneh dan tidak 
fit tetapi memiliki bakat dan kemampuan. Kalau saja aku tahu di mana menemukan orang-
orang seperti itu ......, tunggu, aku memang kenal seseorang, mungkin! 

Ya, tempat untuk orang aneh berbakat, tempat Platidus-san! 

Sebenarnya, bidang penelitian mereka dalam arah yang sedikit berbeda, tapi dia pasti 
memiliki hubungan dengan orang aneh dengan bakat dan kemampuannya! Orang-orang 
seperti itu sering kali saling mengenal. Anda tahu, 『burung berbulu berkumpul bersama』

. 

Ayo segera berkonsultasi dengannya. 

Sebenarnya kami memiliki watak yang mirip, saya rukun dengan kakek itu. 

... Menemukan beberapa. 



Salah satunya adalah seorang pekerja logam yang tidak mendengarkan mentornya dan 
dikeluarkan karena melakukan berbagai hal aneh tanpa izin, bahkan ketika sedang bekerja 
dan bermasalah dengan uang ia terus melakukan penelitiannya. Tampaknya Platidus-san 
terkadang akan memesan alat yang dia butuhkan untuk penelitiannya. 

Setelah diperlihatkan hal-hal yang dibuat orang itu dan mendengarkan berbagai episode, 
saya merasa dia adalah 『idiot teknik obsesif』. Senjata yang bagus dan pola pikir yang 

bagus. Saya memutuskan untuk meminta Platidus-san memberitahunya bahwa saya ingin 
bertemu dengannya. 

Yang lainnya adalah salah satu murid perempuan Pratidus-san. Tampaknya dia tertarik 
pada sosiologi, sedikit melenceng dari sains yang menjadi fokus utama sekte Platidis dan 
tidak terlalu cocok dengan yang lain. (他 の 者 と は 少 し 合 わ ず に 浮 き 気 味 ら し い。

) Tampaknya kuat dalam angka, mungkin bagus untuk pekerjaan meja. 

Menurut Platidus-san, dia bukan orang jahat tapi seperti ikan yang keluar dari air (う ち と 

は 少 し 水 が 合 わ な い よ う だ). Dia merekomendasikan dia untuk mengatakan, "dia 

mungkin lebih energik dalam perawatan Mitsuha" (ミ ツ ハ の と こ ろ で 活躍 で き れ ば

). Dia belum mengatakan apa-apa kepada orang itu sendiri. 

Saya juga meminta untuk menjadwalkan wawancara dengannya di kemudian hari. 

Jadi, hari wawancara. 

Metalworker Randy-san, 23 tahun. 

Dia sama seperti yang kudengar dari Platidus-san, tidak ada masalah dengan 
kepribadiannya, dia hanya idiot teknik sampai-sampai dia tidak cocok dengan orang lain. 
Cukup terampil. Ini adalah penemuan. Saya tidak bisa mempercayai dia untuk melakukan 
pekerjaan administrasi, tetapi sebagai teknisi, tidak ada masalah. Sebaliknya, ia lebih 
mudah belajar dan mencoba hal-hal baru tanpa perlawanan. 

Ideal untuk membangun bagian berdasarkan benda-benda dari Bumi. 

Selanjutnya, murid Platidus-san, Miriam-san, berusia 19 tahun. 

Menarik. Dia berpikir cepat dan memiliki wawasan yang kuat. Karena dia tertarik pada 
masalah sosiologis, saya bisa mengajaknya terlibat dalam pembuatan kebijakan. 

Ini bidang yang berbeda tetapi karena dia kuat dalam jumlah, saya mungkin bisa 
mempercayainya dengan masalah keuangan juga. Dia penemuan bagus lainnya. 

Ketika saya memberi tahu mereka bahwa saya ingin mempekerjakan mereka berdua, 
mereka bersama Platidus-san sangat senang. Pasangan yang direkrut terutama saat bulan (
本人 達 は 、 そ れ ぞ れ 行 き 詰 ま っ て い た と こ ろ を), bahkan jika di pedesaan ini 



adalah undangan langsung dari Viscount. Selain itu, mereka dibina untuk bidang 
keahliannya. Mereka sangat senang. 

Mereka berkata bahwa mereka akan menuju ke wilayah itu secepat mungkin dan segera 
berangkat untuk mengatur urusan pribadi mereka. Mungkin ada berbagai hal yang harus 
dilakukan seperti menjelaskan kepada orang tua mereka. 

Jadi kemudian Platidus-san bertanya apakah saya juga akan mengambil Jock-san, tapi saya 
menolak. 

Ketika dia dengan penasaran bertanya mengapa dan saya mendengarkan alasannya, itu 
adalah Jork-san, sepertinya Jork-san telah melaporkan bahwa saya tidak dapat memahami 
penjelasannya jadi saya telah mengusirnya. "Jadi, kenapa kamu tidak belajar dari Jork-san." 

Aku marah. 

Jadi saya menjelaskan semuanya dengan jelas. Dimulai dengan apa yang terjadi di kereta 
kuda, bagaimana semua prinsip yang dia jelaskan terlalu sederhana, dan yang sudah saya 
ketahui, dan bagaimana dia tidak dapat menjelaskannya lebih jauh. 

Secara umum, saya tidak bisa mempercayai seorang peneliti yang membuat laporan palsu 
sama sekali. Saya tidak punya uang untuk diberikan kepada orang seperti itu. Tidak peduli 
berapa banyak uang yang saya miliki. 

Dan, orang seperti dia bisa berbohong dan menjual rekan mereka lagi kapan saja demi 
kesejahteraan mereka sendiri, seperti saat bersama para bandit. 

Selanjutnya, saya menemukan bahwa Platidus-san tidak menginstruksikan Jock-san 『

untuk menjadi dosen tamu』 atau sejenisnya untuk berbicara dengannya. Rupanya, 

Platidus-san sepertinya hanya menginstruksikannya untuk meminta dukungan dan donasi 
saya, tetapi dia memutuskan sendiri untuk membujuk saya ketika dia mengetahui saya 
adalah seorang gadis. 

Jika dia memutarbalikkan instruksi gurunya menjadi kebohongan dan memuntahkan 
kebohongan kepada seorang ningrat, maka lebih banyak lagi yang ditolak. Saya sangat 
menyarankan Platidus-san untuk tidak menggunakan uang yang saya sumbangkan tempo 
hari untuk penelitian Jock-san. Seperti yang diharapkan, Platidus-san berpikir itu adalah 
ide yang buruk juga dan mengangguk dengan wajah masam. 

Karena perekrutan tampaknya agak dikelola, saya kembali ke wilayah itu dengan 
teleportasi. 

Meskipun kupikir jika aku berteleportasi berkali-kali maka kemungkinan besar seseorang 
akan mengetahuinya, terlalu merepotkan untuk datang dan pergi dari ibukota tanpa 
menggunakan teleportasi ... Selain itu, karena jaraknya memakan waktu 8 hari dalam 
perjalanan satu arah dengan kereta kuda, mungkin tidak ada orang yang tahu kapan atau 



apa yang saya lakukan sejak awal. Apakah itu ibu kota atau wilayah saya, mereka mungkin 
hanya berpikir 'Ah dia datang' dan 'Ah dia kembali'. (王 都 に し て も 領地 に し て も 、 

あ あ 来 て る ん だ 、 と か 、 あ あ 戻 っ た の か 、 と か 思 われ る だ け だ ろ う。) 

Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. 

Jika hanya beberapa kali, saya bisa lolos dengan 『Saya menyeberang karena merepotkan.

』 Tapi jika Earl atau Iris-sama mengetahuinya, khotbah tentang 『kekuatan hidup 

Mitsuha!』 Akan dimulai ...... 

Saya kira saya membuat pengaturan yang merepotkan. Tidak tapi, jika tidak, akan ada 
bangsawan dan pedagang yang meminta pertukaran budaya dengan negaraku, dan itu akan 
menjadi masalah besar, mau bagaimana lagi. 

Jadi, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi pembantu dari rekomendasi karyawan 
dan rekrutmen umum pada saat saya kembali ke wilayah tersebut. 

Rupanya setelah mendengar tentang kondisi kerja dan temperamen Mitsuha (ど う や ら 

待遇 や ミ ツ ハ の 人 と な り を 聞 い た ら し く 、); bahwa itu untuk pelayan seorang 

Viscount, dan tidak ada kekhawatiran akan pelecehan atau dijadikan simpanan karena tuan 
adalah seorang gadis, banjir pelamar itu wajar saja. 

Meskipun bisa disebut sangat beruntung bisa bekerja di rumah bangsawan ketika ada 
beberapa ribu orang di wilayah yang besar, jika hanya beberapa ratus orang maka 
kemungkinannya hampir tidak seperti memenangkan lotre. (領 民 数百 人 だ と そ う 宝 く 

じ 並 み の 確 率 と い う わ け で も な い し。) 

Ah, apa itu karena kita memiliki populasi di wilayah Baron? Biasanya ada lebih banyak 
hambatan untuk masuk pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga Viscount karena 
Viscounts biasanya memiliki ribuan orang di wilayah mereka. Jika itu masalahnya, 
bukankah wajar jika mereka akan melompatinya jika tiba-tiba ada jalan menuju menjadi 
pelayan Viscount untuk dijangkau? 

Bahkan di desa Colette-chan, ada sejumlah orang yang sepertinya ingin dipekerjakan. 

Tidak, kami tidak dapat mengambil orang dari wilayah lain. 

"Colette-chan adalah penyelamatku dan temanku", aku bertanya dengan benar kepada Earl 
dan mendapat izin. 

Itu adalah rahasia bahwa dia mungkin memiliki bakat tersembunyi. Tuan mana pun akan 
enggan membiarkan orang-orang berbakat pergi. 

Hehehe, kamu akan menyesal telah melepaskan Colette-chan dalam beberapa tahun, Earl! 

Jadi ya, itulah mengapa kita harus memilih dari sekian banyak orang yang menggunakan 
dokumen mereka dan mewawancarai mereka. 



Pembantu yang merupakan pembantu tugas kepala diberhentikan ... Kate dipromosikan (は 

ケ ー テ を 昇格 さ せ た か ら), jadi kami menyewa pembantu rumah ... dan ada dua 

pelayan yang terikat dengan mantan istri tuan. Aku sudah memiliki mantan pelayan 
pendamping tuan ... gadis yang menyapaku ketika aku pertama kali tiba di sini ..., jadi aku 
tidak membutuhkan pembantu pendamping lagi. Bisakah saya memanggil mereka berdua 
personel pelayan biasa? 

Atau lebih tepatnya, mari kita hapus divisi pembantu. Apakah mereka pelayan pendamping 
atau pembantu, apa gunanya membagi pelayan menjadi beberapa kelas? Ini bukan bisnis 
yang sangat terspesialisasi, jadi tidak masalah jika kita membuat setiap orang mampu 
melakukan segalanya dan mengabaikan perbedaan. 

Pelayan pendamping yang telah di atas sampai sekarang kemungkinan besar tidak akan 
menyukainya, tapi tidak ada gunanya memberi peringkat pelayan yang menjaga keluarga 
tuan dan pengunjung di atas atau pelayan yang melakukan pekerjaan lain di bawah. 

Mungkin, seorang maid dengan penampilan yang bagus akan diubah menjadi seorang 
escort maid dan mungkin juga salah satu selir tuan. Jika ini awalnya adalah viscountcy atau 
lebih tinggi, maka mungkin mereka adalah putri ke-3 dari Barony atau putri seorang 
pedagang kaya yang dikirim ke sini untuk belajar sopan santun melalui magang ke keluarga 
kelas atas, tetapi Barony lemah di daerah pedesaan hanya memiliki rakyat jelata. Pertama-
tama, tidak ada 『pedagang kaya』 di wilayah ini. 

Jadi, itulah mengapa kami mempekerjakan 『pembantu biasa』. 2 atau 3 orang mungkin. 

Ya, tergantung, kita bisa fleksibel jika ada pelamar yang bagus. 



Chapter 38 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 38 Foto hari ini diambil dari 

Dan hari wawancara pembantu pun tiba. 

Meskipun itu adalah rekomendasi dari seorang karyawan, saya tidak akan menunjukkan 
favoritisme. Namun, saya rasa tidak akan ada orang yang terlalu aneh di antara mereka 
karena karyawan harus memahami bahwa mereka akan berada dalam situasi yang buruk 
jika mereka merekomendasikan seseorang yang aneh dan saya akan dapat mengonfirmasi 
dokumen nomine dengan perujuk ke periksa kebohongan. 

Dan yang mengejutkan, tidak banyak rekomendasi dari karyawan tersebut. 

Mungkin ada keinginan untuk memperkenalkan seorang kenalan ke tempat kerja yang 
baik, tetapi ada juga kemungkinan masalah akan mencapai perujuk jika orang tersebut 
membuat kesalahan. Dan meskipun ada kerugian seperti itu, tidak ada gunanya 
merekomendasikan siapa pun. Paling banter, kenalan mereka akan berterima kasih sampai 
titik tertentu. 

Dan kemudian ada kemungkinan bahwa kenalan Anda akan berakhir lebih tinggi di 
hierarki jika Anda membuat kesalahan. Saya kira itu akan sedikit tidak menyenangkan. 

Nah, maka satu-satunya orang yang akan mereka rekomendasikan, adalah tentang saudara 
perempuan mereka ....... 

Jadi, jumlah total entri adalah 47. 

Dari semua 678 penduduk viscounty, ada 322 laki-laki dan 356 perempuan. 

Apakah ada lebih banyak wanita karena lebih banyak pria yang mati karena berburu dan 
kecelakaan? Terikat dalam perang dulu? Atau apakah wanita lebih tangguh, dalam kisaran 
kesalahan? 

Nah, bukankah itu berarti dari seluruh 356 wanita di wilayah tersebut, mayoritas wanita 
dari usia remaja hingga 30-an yang belum menikah sudah melamar? 

Andaikata mayoritas dari mereka yang berusia di atas 17 sampai 18 sudah menikah, 
kebanyakan dari mereka seharusnya membantu bisnis keluarga dan bekerja. Apakah tidak 
apa-apa untuk berhenti dari itu ....... 

Tidak, hanya saja bekerja di rumah viscount itu menarik. Hmm... 

Dalam hal ini, tidak ada gunanya meminta rekomendasi dari karyawan. 

Bagaimanapun, pemilihan dimulai. 



"Saya ingin meningkatkan diri dan saya bisa belajar banyak di sini......." 

Tidak, pengembangan diri mungkin terdengar bagus pada awalnya, tetapi saya tidak secara 
khusus membayar karyawan saya untuk membiarkan mereka belajar dan mengasah 
keterampilan mereka. Pendidikan untuk prospek masa depan seperti Colette-chan adalah 
satu hal, tetapi tidak perlu investasi dari sisi perekrutan bagi seseorang untuk terus bekerja 
sebagai pembantu... Apakah Anda berencana untuk berganti pekerjaan setelah 
meningkatkan keterampilan Anda di rumah saya? 

Untuk naik banding, Anda tidak boleh mengatakan apa yang bisa Anda peroleh tetapi apa 
yang bisa Anda berikan kepada majikan. Artinya, harus ada manfaat dari sisi perekrutan 
dalam mempekerjakan Anda ....... 

Tempat ini bukanlah pusat pelatihan kejuruan atau sekolah pengantin. 

"Lalu, wawancara selesai ... Orang berikutnya ..." 

"Mohon tunggu! Tolong dengarkan apa yang harus saya katakan! " 

Tidak, daya tarik diri adalah sesuatu yang dilakukan selama interogasi pewawancara. 
Harap jelaskan dalam menjawab pertanyaan. Ini adalah permainan kotor untuk 
mengatakan secara sepihak apa yang Anda inginkan setelah waktu Anda habis. Melawan 
aturan. Selingkuh. Saya tidak membutuhkan orang yang mengarahkan kembali 『Tidak, 

tolong dengarkan cerita saya lagi』 setelah konversi selesai dan kesimpulannya keluar. 

Artinya, katakan apa yang ingin Anda katakan sebelum akhir pertobatan. 

"Saya ingin Anda tahu bahwa saya bertekad dan motivasi ..." 

Tidak, tidak, tidak ada yang datang ke wawancara tanpa tekad dan motivasi! Karena semua 
orang datang ke sini ingin dipekerjakan! Apakah Anda salah mengira diri Anda seseorang 
yang spesial? 

"Dulu, saya pernah memiliki pos penting di toko pedagang di ibu kota..." 

"Eh, lalu kenapa kamu pergi? Jika Anda memiliki alasan untuk meninggalkan pos penting 
seperti itu, bukankah akan sulit bagi Anda untuk bekerja di sini? " 

"Eh, tidak, itu..." 

"Keluarga seorang earl pernah mengundang saya bekerja untuk mereka, saya!" 

"Ah ~, kalau begitu, bukankah lebih baik bekerja untuk mereka daripada di sini?" 

"Ah, tidak, saya menolak mereka..." 

"Eh, jika kamu tidak puas dengan rumah seorang earl maka tidak mungkin kamu akan puas 
sama sekali dengan kondisi di sini di rumah viscount. Baiklah, saya akan berdoa agar Anda 



mendengar dari marquis. (侯爵 家 あ た り か ら お 声 掛 け が あ る こ と を お 祈 り し 

て お り ま す) 

Orang berikutnya! " 

Entah bagaimana, secara tidak terduga tampaknya mungkin untuk membuat database dari 
semua 『pembohong patologis』 dan 『tidak dapat dipercaya』 wanita di wilayah ini ... 

Dalam wawancara ini, saya membuat catatan dan merekam untuk berjaga-jaga. 

"... No. 26, Noel" 

Tentang Colette-chan ... tidak, karena ada batasan usia, apakah dia lebih dari 10 tahun? Dia 
setinggi Colette-chan yang berusia 8 tahun, tidak, dia bahkan terlihat sedikit lebih pendek. 
Dia gadis yang tampak pendiam dengan rambut perak. 

"Untuk alasan apa Anda melamar kerja di sini?" 

Atas pertanyaanku, gadis itu, jawab Noel-chan. 

"... Karena kemungkinan besar saya akan dijual" 

Oh, itu berat ....... 

Semua orang pergi setelah wawancara berakhir. Hasilnya akan diberitahukan di kemudian 
hari. 

Saya harus melihat apakah apa yang saya diberitahu benar atau tidak di balik layar. 

Namun, saya diperlihatkan berbagai teknik seolah-olah seseorang telah menyelenggarakan 
sekolah persiapan wawancara perekrutan pembantu. Seperti 『Bisakah kamu 

mendengarkan cerita saya sampai akhir?』 Atau 『Lihatlah seberapa termotivasi saya』 

atau 『Saya dulu __ di masa lalu』, atau 『Saya melakukan pekerjaan amal』, atau 『Saya 

sudah berhenti pekerjaan saya 』dan『 Saya memiliki aspirasi untuk meningkatkan daya 

tarik diri saya 』.... 

Mungkin saya seharusnya mengatakan sesuatu seperti, "Anda adalah orang ke-6 hari ini 
yang telah menggunakan teknik itu." 

Orang lain tentu saja akan memikirkan teknik dangkal seperti itu, jadi tidak mungkin 
penguji yang mewawancarai lusinan orang tidak akan pernah melihat mereka digunakan 
bahkan sekali sebelumnya. 

Saya ingin jawaban yang tulus, bukan teknik tawar-menawar yang tenang atau kata-kata 
pinjaman, kata-kata sendiri, tidak masalah jika itu canggung,... 



Sekalipun menutupi diri Anda dengan kata-kata indah, itu tidak akan berfungsi sebagai 
referensi untuk perekrutan. Jadi, saya akan mempekerjakan mereka yang memberi tahu 
saya dengan kejujuran hal-hal yang berguna untuk pemilihan. Meskipun itu cerita lain jika 
itu sesuatu yang negatif. 

Dan terakhir, kami mempekerjakan 4 orang. 

Noel 10 tahun, Ninette 12 tahun, Paulette 17 tahun, Rachel 27 tahun. 

Wajar jika ada banyak remaja. Kebanyakan orang yang sudah menikah berusia 17 tahun 
atau lebih, jadi sebagian besar pelamar adalah remaja. 

Sebenarnya, awalnya diputuskan untuk menawarkan 5 orang pekerjaan, yang jauh lebih 
banyak dari perkiraan awal. Saya ingin mendapatkan bakat yang bagus. 

Namun, sebagai hasil dari survei pra-rekrutmen, ditemukan bahwa 1 dari mereka memiliki 
informasi yang salah dalam pernyataan mereka dan pekerjaan mereka dibatalkan dengan 
tergesa-gesa. Kebenaran bisa diterima jika dia memberi tahu saya dengan jujur, tetapi 
ketika dia mencoba menipu majikan dia didiskualifikasi. 

Bagi Noel-chan, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada simpati, tapi tentu saja, bukan 
hanya itu. Saya benar-benar memutuskan untuk mempekerjakannya setelah memastikan 
dia cukup kompeten. Jika hanya simpati, itu akan berakhir segera setelah aku ikut campur 
dalam kasus Noel-chan sebagai penguasa. 

Noel-chan pandai dan berpikir cepat, pemahaman dan ingatannya sangat baik. Dia pasti 
akan menjadi pelayan yang baik, ada juga gagasan bahwa dia bisa menjadi teman baik 
Colette-chan yang tidak memiliki siapa pun di dekat usianya. 

Ah, tentang ucapan Noel-chan tentang 『dijual』, aku segera memeriksanya sambil 

berpikir bahwa ada perdagangan manusia di wilayahku, itu tidak dijual sebagai budak 
tetapi ditawarkan ke toko di wilayah Count terdekat. . Dengan orang tua diberi upah 20 
tahun sebelumnya. 

Tidak, itu tidak berbeda dengan perbudakan. 

Wajar jika Noel-chan berkata 『terjual』. Dia gadis yang cerdas. 

Di Yamano Viscounty, tubuh Anda adalah milik Anda sendiri meskipun Anda masih anak-
anak dan hanya Anda yang dapat menjual tenaga kerja itu. Bahkan orang tua tidak bisa 
menjual anak-anaknya. Oleh karena itu, jika kontrak magang sudah ditandatangani, 
pembayarannya menjadi milik Noel-chan dan bukan orang tuanya. Jika mereka mencoba 
mengambilnya, mereka akan ditangkap karena pencurian. 



Setelah dengan sopan menjelaskannya, tampaknya masalah magang Noel-chan entah 
bagaimana hilang. Nah, bekerja di rumah Viscount menghasilkan lebih banyak uang 
daripada magang di toko. 

Namun, apakah Noel-chan memberikannya kepada orang tuanya adalah masalah lain. 
Akankah Noel-chan memberikan uang yang dia peroleh sendiri kepada orang tua yang 
mencoba menjualnya? Pelayan kami memiliki akses ke sistem perbankan dengan bunga. 

Tentu saja, jika mereka mencoba dengan paksa mengambil uang dari Noel-chan, giliran 
tentara keamanan Yamano Viscounty yang akan bersinar. 

Ninette-chan pirang memiliki penampilan yang setara dengan anak berusia 12 tahun. 
Artinya, dia akan terlihat berusia 15 tahun di Jepang dan 10 hingga 12 tahun seperti saya di 
sini, atau lebih tepatnya dia sedikit lebih besar dari saya. Tinggi dan dada. Grrrr... 

Karena Ninette-chan adalah satu-satunya dari desa nelayan di antara para pelayan, kami 
dapat meminta bantuannya untuk memikirkan reformasi untuk pembangunan desa 
nelayan setelah ini. Pendapat orang-orang di lapangan itu penting. 

Juga, aku ingin tahu apakah dia bisa berteman dengan Colette-chan dan Noel-chan... 

Paulette yang berusia 17 tahun berasal dari desa pegunungan. Meskipun desa pegunungan, 
tidak semua orang terlibat dalam perburuan dan kehutanan, tampaknya ayahnya adalah 
seorang pemburu, sedangkan ibunya, dirinya sendiri, dan adik-adiknya bekerja di ladang. 

Namun, dia tidak dapat menemukan siapa pun yang menarik perhatiannya di desa dengan 
sejumlah kecil orang bahkan ketika dia sudah cukup umur untuk menikah, dan saat dia 
berpikir untuk datang ke kota untuk mencari pekerjaan dan pasangan, perekrutan untuk 
terjadi pelayan rumah viscount. Dia melompat ke atasnya tentu saja. 

Yup, yah, dia merasa sangat seperti wanita muda saat ini. Mari kita dengarkan pendapatnya 
saat pembangunan desa pegunungan dimulai. 

Yang terakhir adalah Rachel-san, 27 tahun. Seorang penduduk kota dan janda. 

Dia kehilangan suaminya karena sakit dan ketika dia mengalami kesulitan dalam 
membesarkan putrinya yang berusia 4 tahun, dia mendengar tentang perekrutan tersebut. 
Dia bilang dia akan mempercayakan putrinya kepada orang tuanya untuk bekerja. 

Sejarah karirnya yang membuat saya berpikir untuk mempekerjakan orang ini. Sebagai 
putri ke-3 dari toko berukuran sedang di kota yang layak, dia membantu di sekitar toko 
sejak kecil dan melakukan akuntansi, pekerjaan administrasi, dan negosiasi setelah 
mencapai usia yang layak sebelum menikah. Saya bisa memanfaatkan ini! 

Namun, karena saya tidak tahan memisahkan dia dari putrinya yang masih kecil, saya 
menyarankan bahwa bahkan sebagai karyawan yang tinggal di dalam dia dapat membawa 
serta anaknya, Rachel-san sangat terkejut dan menangis. 



Simpati? Favoritisme? Tidak apa-apa, karena saya hanya melakukan apa yang ingin saya 
lakukan. 

Jadi, saya bertanya kepada Rachel-san apakah dia ingin anaknya diperlakukan sebagai anak 
pembantu, seperti dalam, sebagai non-karyawan; atau sebagai maid magang mendapatkan 
sedikit uang, setelah berpikir sejenak dia menjawab 『Aku akan memintanya menjadi maid 

magang』. 

Ya, dengan begitu ibu dan anak bisa tetap bersama saat bertugas, dan masa depannya akan 
aman. Dan bahkan jika dia berganti pekerjaan setelah dewasa, pelayan veteran berusia 15 
tahun yang telah bekerja di rumah viscount sejak usia 4 tahun, bahkan seorang earl dari 
ibu kota akan ingin mempekerjakannya, mungkin. Terlebih lagi, karena dia berasal dari vis 
yang mengunjungi rumah Mitsuha von Yamano 』... 

Saya juga akan menulis surat pengantar, tentu saja. Saya pikir mereka akan memiliki efek 
luar biasa bahkan untuk pernikahan. 

Dengan ini, 13 karyawan baru termasuk Colette-chan dan personel militer, anak buah 
Platidus-san, dan putri Rachel, selain 12 orang dari sebelumnya dan saya menjadi 26 orang. 
Juga, para penasihat melalui Internet. 

Baiklah, dengan barisan ini, Yamano Viscounty akan bekerja untuk pengembangan cheat! 

... ..Aku merasa jalanku telah banyak berubah dari keamanan di usia tua, tapi yah, jika aku 
menghabiskan masa tuaku di dunia ini, maka menjadikannya 『keamanan di usia tua 

sebagai pensiunan tuan dari Viscounty』 baik-baik saja. 

Wilayah ini harus berkembang dengan baik dan menjadi kaya dan stabil agar hal itu terjadi. 

Ah, karena jumlah orang di manor meningkat lebih dari yang saya harapkan, saya kira saya 
akan menambahkan juru masak lain. 

Sekarang kupikir-pikir, dia tidak bisa berlibur karena dia satu-satunya koki! Dia bahkan 
tidak bisa istirahat jika dia sakit ....... Benar-benar sweatshop! 

Mari kita siapkan rotasi memasak sebagai bagian dari formalitas pelayan dan praktik 
pengantin (メ イ ド 勢 に も 、 花嫁 修業 の 一 環 と し て). Dalam hal ini, juru masak akan 

bergiliran dan mendapat waktu istirahat. 

Bukankah seorang maid yang bisa membuat makanan Yamano menjadi sangat populer? 

Tidak, saya akan bermasalah jika orang lain memancing mereka pergi. 



Chapter 39 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 39 Foto hari ini adalah 

Murid Platidus: Miriam dan tukang logam: Randy tiba dari ibukota. 

Dengan ini, kamp Yamano Viscounty akhirnya selesai. 

Sekarang, waktunya menipu urusan dalam negeri! 

... Tidak, maaf. Kami hanya akan meningkatkan secara bertahap, ya. 

Pertama, saya telah mengubah klasifikasi pelayan. 

Aku menghilangkan perbedaan antara escort maid dan chore maid dan kemudian membuat 
kepala escort maid menjadi head maid biasa. Kepala pembantu Kate dijadikan wakil kepala 
pembantu. Yang lainnya adalah pelayan biasa. Kecuali putri Rahel, Leah adalah satu-
satunya pembantu magang. Dia berumur empat tahun, ya... 

Sementara bertanggung jawab atas penerimaan pajak, Gunther yang diberhentikan secara 
disiplin disebut sebagai pegawai, tetapi yang bertanggung jawab untuk itu akan disebut 
pegawai negeri mulai sekarang. Mereka yang ada di tim manajemen juga. 

2 dari 3 orang yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak diberhentikan, jadi hanya 
tersisa 1 orang dari sebelumnya. Yah, saya tidak bisa terlalu mempercayai yang tersisa, 
tetapi tidak ada banyak korupsi yang menonjol, dan itu akan menghambat operasi kami 
jika semuanya hilang jadi saya melepaskannya. Dia akan langsung diberhentikan jika dia 
melakukan sesuatu. Saya akan mencoba memahami detail pekerjaan tersebut agar lebih 
efisien secepat mungkin sehingga saya dapat menghentikannya kapan saja. 

Orang-orang dari pasukan pertahanan disebut tentara dari tentara tuan. 

Tidak, berdasarkan skala kekuatan kita itu berlebihan, tapi buffing itu penting di dunia ini. 

Komandannya adalah Mayor William. Petugas Sven, Zepp, Grit, dan Ilse semuanya adalah 
panji. Dengan 36 tentara di bawah komando mereka. Dan 4 sersan di dalamnya. Namun, 
tentara di komandonya akan diganti setiap 30 hari. Dalam keadaan darurat, mereka yang 
tidak bertugas juga akan dikumpulkan sebagai tentara jika diperlukan. 

Ada total 216 orang dalam dinas militer. 36 per peleton dan 6 terorganisir. Dua kali 
setahun, mereka akan memiliki waktu bersamaan selama 30 hari untuk dinas militer dan 
bisnis keluarga. Sebanyak ini seharusnya baik-baik saja. Mereka tidak akan disimpan 
selama 30 hari. Bahkan jika bersamaan, dengan pengecualian regu selama rotasi keamanan 
dan pelatihan mereka, mereka bisa pulang. 



Sebagai anggota staf, Miriam merangkap sebagai kepala keuangan dan kesejahteraan 
Mitsuha. Mari kita lihat pemahaman Anda tentang sifat manusia dan kebijaksanaan 
mengendalikan opini publik. Mungkin saya harus membaca buku sosiologi dan psikologi 
dari Bumi juga. Sulit untuk menulis dan menerjemahkan, jadi saya akan membacakannya 
sekali untuknya. Dia tampaknya memiliki kepala yang baik, jadi mungkin itu sudah cukup. 
Bagaimanapun, itu hanya sesuatu yang akan digunakan sebagai referensi pada akhirnya. 

Colette juga magang sebagai asisten Miriam. 

Randy dipercayakan dengan manajemen langsung sebuah bengkel sebagai insinyur yang 
bekerja langsung di bawah tuannya. Secara teknis, dia dihitung sebagai anggota tim 
manajemen. Karena sebagai teknisi dan eksentrik, ada kemungkinan dia bisa membawa ide 
dari perspektif berbeda. 

Selain itu, pelayan seperti maid, chef, dan perspektif pasukan tuan harus ambil bagian 
dalam tim manajemen sesuai kebutuhan. Mereka dapat dipromosikan menjadi personal 
manajemen tergantung pada kasusnya. 

Tidak diketahui kriteria seperti apa yang digunakan tuan sebelumnya untuk 
mempekerjakan para pelayan yang ada di sana pada awalnya, tetapi mereka seharusnya 
adalah orang biasa. Semua orang sepertinya dipekerjakan dari kota juga. 

Namun, mereka yang diundang dan dipilih Mitsuha seharusnya memiliki potensi 
tersembunyi yang besar. ......Kupikir. Mungkin. 

(catatan tl: Saya mulai berpikir Mitsuha monolog sebagai orang ke-3) 

Benar saja, penyatuan maid ternyata tidak disukai oleh maid pengawal yang berada di atas. 

Namun, dia menerimanya dengan patuh agar tidak melawan Mitsuha yang membuktikan 
dirinya adalah tuan yang cakap. Salah satu alasan dia menerima dengan patuh adalah 
karena dia kepala pelayan pengawal, yang merupakan atasan langsung dari semua pelayan 
lainnya, akan menjadi kepala pelayan apa adanya. 

Dan, setelah menyelesaikan reorganisasi para pelayan, Mitsuha mengadakan konferensi 
warga dengan mengumpulkan tokoh-tokoh kunci di wilayah tersebut untuk menyatukan 
kehendak wilayah. 

Ruang konferensi rumah Tuhan. 

Tokoh-tokoh kunci Yamano Viscounty berbaris di sini. 

Pertama-tama, tentu saja, tuan Mitsuha. Kemudian kelompok viscount; kepala pelayan 
anton, semua tim manajemen dan 5 perwira tentara tuan. 

Kemudian tokoh masyarakat; walikota, dan kepala dari 3 pertanian, 2 gunung, dan 1 desa 
nelayan. Satu-satunya pemilik toko di kota itu. 



Kelompok masyarakat itu gelisah. 

Tentu saja, berada di depan tuan mereka adalah bagian darinya, tetapi hubungan mereka 
menjadi cukup santai berkat 『ramah, kampanye tuan yang baik』 yang dilakukan Mitsuha 

ketika dia pertama kali tiba di sini. Lalu mengapa ketegangan ini berubah? 

Ya, itu karena informasi Mitsuha akhirnya sampai ke viscounty. 

Orang-orang juga menganggapnya mencurigakan. 

Aneh bahwa seorang gadis muda menjadi pendiri garis keluarga bangsawan yang baru 
muncul. Dengan tubuh anak-anak, prestasi seperti apa yang bisa dikatakan? 

Dan, tuan muda dari wilayah tetangga, yang juga merupakan viscount yang baru muncul 
sering datang. (catatan tn: Jika Anda lupa, itu Alexis) 

Kalau untuk konsultasi dan pertemanan maka bisa dimaklumi karena mereka berdua 
adalah sosok muda yang baru muncul. Namun, tidak ketika viscount datang setiap 
beberapa hari. Selain itu, menurut rumor, dia adalah putra sulung Bos, penguasa wilayah 
tetangga di sisi lain. 

Dan terlebih lagi, kunjungan dari seluruh keluarga Earldom Bos. 

Bisa dimengerti jika viscount baru pergi untuk menyambut keluarga earl tetangga. Ini 
masalah tentu saja. Tapi mengapa earl memihak istri dan anak-anaknya, seperti di seluruh 
keluarganya bersama-sama datang untuk memberi salam? Apakah dia berencana untuk 
menyerap viscounty ini? 

Tetapi bahkan untuk itu, tuan dan istrinya, bersama dengan putra dan putri mereka, sikap 
aneh. Ini seperti sikap terhadap anak perempuan dan saudara perempuannya sendiri. Dan 
sikap dan tatapan bahwa putra kedua dan putra pertama yang merupakan penguasa 
wilayah tetangga langsung menuju tuan kita. 

Orang-orang di wilayah itu sedikit banyak secara bertahap mengerti. 

Dan detail peristiwa di ibukota secara bertahap datang sejak saat itu dan seterusnya. 

Gosip didengar oleh orang-orang yang pergi untuk membeli barang-barang dari Boses 
Earldom, mereka yang berbagi kereta kuda dan kusir. Para pelamar staf dan pedagang kaya 
yang telah menempuh jalan mereka untuk datang dari ibukota, orang-orang yang ingin 
bekerja untuk bangsawan tanpa pandang bulu menyebarkan gosip kosong dengan 
berlebihan. 

Dari mereka, fakta bahwa Mitsuha adalah 『Princess Shrine Maiden of Lightning』 

tersebar luas dalam sekejap. Bahwa dia diberikan viscounty, dan bahwa dia memilih 
wilayah ini. 



Wilayah pedesaan yang dilanda kemiskinan di perbatasan negara tempat mantan penguasa 
telah melakukan tindakan pemberontakan yang mematikan dan dihancurkan. Dimana 
industri pertanian, kehutanan, dan perikanan semuanya kecil, dan kebanyakan dikonsumsi 
sendiri di dalam wilayah tersebut. Item yang diperlukan dibawa melalui pembelian yang 
cukup mahal dari Boses Earldom. 

Sederhananya, itu bukanlah wilayah untuk memberikan bangsawan yang jujur dengan janji 
besar. Paling banter, itu adalah ketika keputusan harus dibuat dengan enggan untuk 
memberikan wilayah itu karena beberapa keadaan. 

Ini bukan defisit tetapi pendapatannya tampaknya sangat tidak mungkin untuk 
mempertahankan rumah besar di ibu kota bagi keluarga tuan untuk bergerak di 
masyarakat kelas atas. 

Tak satu pun dari orang-orang di wilayah itu yang mengira seorang tuan yang baik akan 
datang. Ya, begitulah sebelumnya, jadi tidak akan ada perubahan. 

Itu adalah mimpi pipa bahwa raja hebat yang dikabarkan seperti tetangga Boses Earldom 
akan datang. 

Dan kemudian, tuan yang menginginkan wilayah ini meskipun diberi viscounty muncul. 

Yang Mulia, putri muda, berbakat dan kuat dari negara asing. 

Dan, menurut rumor, dia terluka parah ketika dia bertarung sendirian melawan kawanan 
serigala untuk menyelamatkan seorang gadis desa di tetangganya Boses Earldom ....... 

Sampai saat ini, terkait keputusan tentang wilayah tersebut, masyarakat tidak pernah 
dimintai pendapat atau diberi penjelasan. Hanya dipesan. 

Meski demikian, masyarakat diundang ke pertemuan ini untuk menentukan masa depan 
wilayah ini. 

Mungkin, kehidupan semua orang bisa menjadi lebih baik 

Itu adalah bintang harapan bagi semua orang. 

Sesuatu seperti kehilangan tuan ini tidak bisa dimaafkan. Tidak, tidak akan dimaafkan! 

Semua orang memberikan kekuatan lebih pada kepalan tangan mereka. 

...... Dan karenanya, orang-orang teritori yang berkumpul di pertemuan itu sangat cemas. 

Itu tidak bisa dihindari. 

"Semuanya, terima kasih sudah datang dan berkumpul." 



Mitsuha menyapa dengan nada sopan. 

Ekspresi verbal Mitsuha relatif sering berubah. 

Dia berbicara seperti teman-temannya dengan cara feminin di sekolah menengah ketika 
dia masih menjadi seorang siswa dan masih berpikir dengan cara yang sama di benaknya, 
tetapi dia dapat melakukan jenis ucapan sopan yang digunakan terhadap atasan. Dan 
pidato keluhan ketika dia marah, pidato lain ketika dia terbawa suasana atau mengutip 
beberapa baris, atau mungkin harus saya katakan, kebiasaan bicaranya telah membawa 
penyakit menular ...... 

Nah, itu normal untuk mengubah cara bicara Anda tergantung pada pihak dan situasi lain. 
Anda tidak akan berpikir akan ada orang idiot yang berbicara santai dengan bos mereka di 
tempat kerja. 

Entah bagaimana, sepertinya ada karyawan baru yang bodoh di tengah-tengah memasuki 
perusahaan yang tidak menggunakan honorifics 『karena mereka lebih tua』 dari atasan. 

Hierarki hanya dapat diurutkan berdasarkan usia jika 『kondisi lain persis sama』. 

Seorang idiot yang berpikir bahwa usia akan lebih diprioritaskan daripada hubungan 
hirarkis di tempat kerja dapat dilihat sebagai hal yang baik, karena kebodohan itu dapat 
dengan cepat terungkap dan disingkirkan... 

Dan, seperti itu, Mitsuha sering mengubah nada dan kata-katanya. 

Sebenarnya, dia berpikir untuk menggunakan 『pidato orang hebat』 di sini karena dia 

seorang bangsawan dan seorang bangsawan, tetapi dia memilih pidato yang sopan karena 
konferensi ini agar semua orang dapat berbicara dengan bebas sehingga dia dapat 
meyakinkan mereka dan tidak memaksakan keputusan. 

Semua pelayan jelas tahu, atau lebih tepatnya menjadi akrab dengan Mitsuha memilih 
pidato yang berbeda tergantung pada apa yang nyaman pada saat itu, mode biasa, mode 
marah, mode kerja ringan. 

"Kami telah berkumpul di sini hari ini untuk menerima pengakuan semua orang dan untuk 
mendamaikan setiap tuntutan untuk pengembangan Yamano Viscounty di masa depan. 
Pidato informal diperbolehkan selama konferensi ini, mohon jangan menahan diri untuk 
tidak mengkhawatirkan status atau posisi Anda dan ungkapkan pendapat Anda dengan 
jujur. Jika tidak, Anda mungkin menyesal tidak membicarakannya setelah itu! " 

Orang-orang mengangguk dengan wajah yang tampak penasaran mendengar kata-kata 
Mitsuha. 

Pidato informal (無礼 講) istilah yang digunakan terutama untuk pesta dan sejenisnya, tapi 

jangan pedulikan detail kecilnya. 



"Pertama-tama, seperti yang sudah kalian ketahui karena sudah diberlakukan, mengenai 
sistem pertahanan wilayah, apakah ada pertanyaan atau komentar?" 

Mendengar kata-kata Mitsuha, seorang kepala desa petani mengangkat tangan. 

"Jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika pemuda itu tiba-tiba ditarik dan tidak bisa 
pulang untuk waktu yang lama. Sepertinya mereka juga bisa makan sampai kenyang. 

Dan, umm, beberapa dari putra kedua bertanya apakah mereka bisa menjadi tentara 
permanen... " 

"Ah, untuk itu, aku berniat mempekerjakan mereka yang sepertinya memiliki potensi 
setelah putaran wajib militer ini. Tetapi tidak mungkin untuk menahan banyak tentara 
yang berdiri di wilayah ini, jadi hanya akan ada rotasi tentara wajib seperti sekarang. Jadi 
tolong beri tahu para pemuda yang penuh harapan untuk melakukan yang terbaik. " 

Kepala desa yakin dan mengangguk. 

Tampaknya desa-desa lain memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama. 

Selanjutnya, saya akan menjelaskan reformasi pertanian 

Ketiga kepala desa pertanian menjadi ribut. 

Kalaupun mereka disebut kepala desa petani, mereka hanya mewakili sekitar 20 sampai 30 
rumah, artinya mereka hanya setingkat ketua RT. Hanya ada sekitar selusin rumah di 
tempat-tempat seperti gunung dan desa nelayan. 

Maka dimulailah penjelasan tentang bahaya pertanaman terus menerus dan kekurangan 
unsur hara. Kepala desa petani yang tercengang segera mulai mendengarkan dengan penuh 
perhatian. 

Itu satu hal jika itu hanya kata-kata dari seorang gadis biasa, tapi sebagai kebijaksanaan 
dari tuan dan putri kuil gadis petir yang merupakan seorang bijak dari negara asing. Ada 
orang yang melecehkan. 

Pertama, melakukan berbagai percobaan tentang rotasi tanaman di beberapa lahan 
pertanian. 

Tidaklah tepat untuk tiba-tiba mengadopsi metode baru sepenuhnya. Jika terjadi 
kesalahan, wilayah itu akan dimusnahkan. Nah, belum termasuk jika Mitsuha 
menyalahgunakan uangnya dan membeli makanan dari Jepang... 

Untuk saat ini, sesuatu yang sederhana dan langsung, tanpa risiko kegagalan. Dengan kata 
lain pembuatan daun hanya sebatas berjamur dan sedikit menaburkan abu. Setelah itu, 
campurkan kotoran ayam dengan jerami biarkan berfermentasi selama beberapa bulan. 



Kompos kotoran manusia tidak ada gunanya kecuali dibiarkan berumur bertahun-tahun 
dan karena kesalahan dalam sanitasi akan menakutkan, berlalu. 

Dia juga memutuskan untuk menggunakan sedikit pupuk yang dibawa dari Jepang. Karena 
jika hasil eksperimen tidak menunjukkan peningkatan hasil tertentu, semangat kerja tidak 
akan meningkat. 

Akhirnya ketiga desa petani sepakat untuk dipecah menjadi beberapa kelompok dan 
menyisihkan sebagian lahan pertanian sedikit demi sedikit untuk mencoba berbagai cara di 
tahun pertama. Tentu saja, kami juga akan memulai rotasi tanaman. Karena tidak ada 
kemungkinan kegagalan besar seperti dengan kompos, diputuskan untuk menanam 4 jenis 
tanaman yang berbeda secara paralel di area yang berukuran cukup besar. Selain itu, 
jumlah ternak akan ditingkatkan. Rotasi tanaman adalah metode pertanian yang 
dipersatukan dengan pemuliaan ternak. 

Juga, meski hanya 1 bidang tanah, mereka akan menerima tantangan menanam padi atas 
permintaan Mitsuha. Mereka dengan senang hati melakukannya karena diputuskan bahwa 
Mitsuha akan membeli semuanya terlepas dari kualitasnya. Pertanian kontrak seperti yang 
disebut. 

Dan selanjutnya adalah kehutanan. 



Chapter 40 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 40 Scribble hari ini sudah 
selesai 

Tentang kehutanan. 

Canggung. Saya tidak punya rencana khusus. 

Karena kayu ada dimana-mana, tidak perlu repot menjualnya ke kota lain. Karena cukup 
bagus untuk memotongnya di dekat sini. 

Ini sama untuk produk pertukangan. Desa lain bisa membuat apa saja yang bisa dibuat di 
desa kami. 

Kami memutuskan untuk menanam pohon untuk masa depan untuk saat ini, tetapi itu 
tidak akan menyebabkan peningkatan pendapatan saat ini. Para kepala desa pegunungan 
yang mengira akan ada ide terobosan seperti dengan kelompok tani nampaknya kecewa. 

Setelah itu, saya bertanya-tanya apakah ada yang lain ...... 

Oh, bagaimana dengan kultivasi Shiitake? 

Ketika saya bertanya, mereka tidak tahu tentang jamur Shiitake. Jika tidak ada, jamur 
mungkin tidak tumbuh sejak awal ....... 

Jika kita membuat daging asap dan dendeng dalam jumlah besar dengan menangkap cukup 
banyak hewan, populasi hewan akan segera menurun dan sisanya tidak akan mampu 
bertahan ...... 

Untuk saat ini, saya berjanji untuk menyelidiki kemungkinan membuat arang dan Tatara 
Fuki untuk menghaluskan semuanya (お 茶 を 濁 す). 

Selain itu, untuk menemukan bijih logam, saya memberikan instruksi tegas agar segera 
diberi tahu jika ada yang mirip dengan itu dan membagikan cetakan foto bijih kepada 
beberapa penduduk desa. 

Ngomong-ngomong, saya cenderung bingung antara "Tatara Fuki" dan "Tatara Seitetsu", 
tapi keduanya berbeda. "Tatara" berarti bellow, dan banyak teknik pemrosesan besi awal 
menggunakan bellow, artinya, metode pembuatan besi primitif yang dilakukan di berbagai 
belahan dunia disebut "Tatara Seitetsu". 

Sedangkan "Tatara Fuki" adalah teknik pemrosesan besi khusus yang dilakukan di Jepang, 
yang menghasilkan "Tamahagane (baja bola)" berkualitas tinggi dari pasir besi. 
Tamahagane adalah baja berkualitas tinggi yang menjadi bilah pedang Jepang, dan 
dibutuhkan kurang dari sepertiga besi yang dibuat dengan Tatara Fuki. Dua pertiga sisanya 



atau lebih berkualitas rendah dan digunakan untuk suku cadang selain bagian blade, 
kebutuhan sehari-hari, dan aplikasi lainnya. 

Jika Anda membuat produk dengan kekuatan merek Tamahagane. 

Mitsuha menaruh harapannya pada penemuan bijih logam berharga dan teknik pembuatan 
baja ini. (catatan tl: Saya pikir saya menerjemahkan "Tatara Seitetsu" sebagai tungku 
Tatara di bab 37. Saya tidak yakin apakah saya ingin mengubahnya menjadi pembuatan 
baja primitif atau meninggalkannya) 

Dan tentang kelautan. 

Kepala desa yang mewakili desa nelayan memiliki harapan. 

Hingga saat ini, kampung nelayan tersebut diperlakukan dengan kasar oleh tuannya karena 
jumlah penduduknya sedikit dan hasil laut tidak dapat ditimbun atau dijual di luar atau di 
luar wilayah. 

Namun, tuan baru Mitsuha lebih sering mengunjungi desa nelayan daripada desa pertanian 
dan desa pegunungan, mengajukan berbagai pertanyaan, dan dengan senang hati 
menyantap hidangan makanan laut yang disiapkan oleh istri nelayan. 

Dan dia menunjukkan minat yang luar biasa pada perahu dan alat tangkap. 

Selain itu, rumah Viscount yang selama ini hanya mempekerjakan pelayan dari penduduk 
kota telah menyewa Ninette, seseorang dari desa nelayan untuk pertama kalinya. 

Tidaklah tidak masuk akal untuk memiliki ekspektasi. 

Dan...... 

"Pertama-tama mari tingkatkan jumlah garam dan produksi massal produk hasil 
pengeringan rumput laut, tingkatkan juga jumlah tangkapan dan kategorikan produk kita 
menjadi jemur, kering naungan, asin kering, sarden kering kecil, bakaran, dan merokok " 

Oh! 

Mata kepala desa nelayan berbinar pada Mitsuha yang lebih banyak bicara daripada waktu 
tentang kehutanan. 

Sebaliknya, 2 kepala desa pegunungan menjadi murung. 

"Dan untuk produksi massal ikan kering, pertama-tama kami perlu meningkatkan tingkat 
tangkapan. Jadi kami bermaksud untuk meningkatkan jaring dan membuat kapal 
penangkap ikan baru. " 

Oooooo! 



Kepala desa menyuarakan kegembiraan atas lamaran Mitsuha yang melampaui 
harapannya. 

Bagi Mitsuha, industri perikanan adalah industri yang enak dengan hasil yang cepat. 

Jaring cor, jaring insang, jaring. Di sini, di mana perairan pesisir tidak tercemar, kita harus 
dapat mengantisipasi tangkapan stabil yang wajar dengan menggunakan jaring pada ikan 
yang bermigrasi. Selain itu, karena industri penangkapan ikan profesional hampir tidak 
berkembang, Anda dapat mengharapkan tangkapan besar dengan menggunakan jaring jika 
Anda pergi sedikit ke lepas pantai. Selain itu, kita juga bisa mengharapkan hasil tangkapan 
menggunakan memancing dengan harta karun berupa ikan yang tidak terbiasa dengan 
benang. 

Hasil gambar untuk jaring cor 

Hasil gambar jaring insang 

Hasil gambar untuk jaring 

Mitsuha rela membawa jaring dan pancing dari Jepang untuk memulai. Jika tidak, akan 
memakan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Jika jala baru terbukti efektif, secara 
alami dia mungkin akan mencari jaring ikan tersebut untuk membuat sesuatu yang serupa. 
Pancing juga. 

Perahu itu ...... 

Perahu kecil bekas bisa dibawa menggunakan 20 sampai 300 ribu. Namun, sifat material 
FRP tidak menarik. Haruskah perahu dibangun secara lokal? 

Perahu juga diperlukan untuk jaring, tetapi tampaknya sulit jika Anda mempertimbangkan 
berat perahu dan jaring kami saat ini, menjaga keseimbangan selama bekerja dan jumlah 
orang yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 

Terkait produksi garam, karena jumlah penduduk desa nelayan yang sedikit, dan 
banyaknya lahan yang tidak dapat digunakan, lahan garam jenis Ryouka (流下) adalah 

wajar. Lebih dari segalanya, jumlah pekerja yang dibutuhkan jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan ladang garam tipe Nyuhama (入 り 浜) dan tipe Agehama (揚 浜). 

Kami juga membutuhkan orang-orang dari desa pertanian untuk membuat fasilitas. Dan 
kerjasama desa pegunungan karena banyak kayu diperlukan untuk merebus semuanya. 

Para kepala desa pegunungan juga tersenyum ringan ketika saya mengatakan bahwa 
sejumlah besar kayu akan dibutuhkan sebagai bahan bakar. 

Dan akhirnya, pemilik toko diundang dari kota. 



Wilayah ini berada di ujung jalan yang menghadap ke laut sehingga tidak ada pemudik 
yang melewatinya. Mereka yang memiliki bisnis di lingkungan itu akan pergi ke Boses 
Earldom yang memiliki kota yang layak. 

Selain itu, sebagian besar barang yang dijual ke desa dibawa melalui Boses Earldom, 
tentunya dengan harga yang lebih tinggi daripada di Boses Earldom. Karena itu, hanya 
orang di wilayah ini yang akan membeli barang dari wilayah ini. 

"Bisakah Anda menutup toko Anda?" 

"" "Apaaaaaaaaat!" "" 

Mendengar kata-kata Mitsuha, semua pemimpin melontarkan suara terkejut. 

Semua 678 orang dan 170 keluarga akan kesulitan berbelanja jika satu-satunya toko di 
wilayah itu hilang. 

Jika Anda tidak melalui toko, Anda harus membeli barang-barang yang Anda inginkan satu 
per satu dengan mendatangi pabriknya, untuk barang-barang dari luar wilayah tentunya, 
tetapi bahkan barang-barang di dalam wilayah juga. Ada banyak barang yang dikonsumsi 
setiap hari. Haruskah setiap keluarga bergilir antara pertanian, pegunungan, dan desa 
nelayan? Tidak mungkin. 

Seperti yang semua orang pikirkan. 

"Tidak, tidak, toko akan tetap ada. Saya ingin sedikit meningkatkan skala dan 
mengeluarkan lebih banyak produk. Akan ada produk Pez-san yang pedagang akan bawa 
secara teratur ke wilayah kita, artefak langka yang akan datang dari tanah airku dan 
produk baru yang akan kita buat di wilayah kita mulai sekarang. Saya tidak akan 
menyerahkan semuanya ke toko milik pribadi, jadi saya berpikir untuk membuka toko di 
bawah pengelolaan langsung tuan " 

"... Bagaimana jika saya menolak?" 

"Aku tidak peduli bahkan jika kamu melakukannya, tapi ini berarti toko baru yang dikelola 
langsung oleh tuannya akan terbuka. Mungkin, mereka akan membeli saham dengan harga 
yang lebih baik dan menjualnya lebih murah dari sebelumnya " 

Jawaban Mitsuha membuat corak penjaga toko semakin parah. 

"Tapi kemudian, rumahku akan runtuh..." 

"Karena itulah saya merekomendasikan penutupan, Anda tidak akan menjadi 
pengangguran tentunya. Di toko baru, ada kebutuhan orang-orang untuk berkeliling setiap 
desa untuk menyimpan persediaan, dan kami berpikir untuk melakukan perdagangan 
langsung dengan Boses Earldom dan wilayah lainnya. Orang yang terbiasa berbisnis 
dibutuhkan " 



Pemilik toko mengayunkan kepalanya secara vertikal setelah memikirkannya. 

Tidak ada pilihan lain sejak awal. 

Mitsuha berpikir untuk menjual produk dari Jepang bahkan di toko sini untuk sementara 
waktu. Apalagi dengan harga yang lumayan lebih murah dari pada toko ibukota. Pelanggan 
tidak hanya akan datang dari Boses Earldom tetapi juga dari wilayah lain di daerah 
tersebut, dan sebagai hasilnya, perekonomian akan menjadi lebih baik. 

Tentu saja, penginapan dan tempat makan akan menopang jika jumlah pelanggan dari 
wilayah lain meningkat. Penginapan akan menjadi penginapan biasa yang selalu terbuka, 
tempat makannya besar dan menyajikan Yamano Cooking. 

Saya ingin wilayah itu tampil di bawah kekuatannya sendiri secepat mungkin. Namun, 
sedikit kecurangan tidak bisa dihindari pada awalnya. Kalau tidak, tidak ada gunanya 
membicarakannya. 

Setelah itu, Mitsuha berbicara tentang pembangunan toko, bengkel, dan ladang garam serta 
meminta pengiriman personel dari kota dan masing-masing desa. 

Penduduk desa yang mengira bahwa itu adalah mandat surga (天 役) dan akan menjadi 

layanan gratis terkejut mengetahui bahwa Mitsuha berencana untuk memberikan upah. 
Jarang ada kesempatan untuk mendapatkan uang dari pendapatan sementara. Semua 
orang mungkin akan senang untuk datang dan bergabung. 

Juga, saya bertanya apakah ada juru masak dan mendengar tentang putra dari sebuah 
tempat makan yang bekerja di sebuah restoran di Boses Earldom. Saya memutuskan untuk 
berkonsultasi dengan pasangan di restoran tentang apakah akan meneleponnya kembali. 

Dan terakhir, Mitsuha berbicara tentang pendidikan untuk anak. 

Untuk menjalani kehidupan yang sejahtera di masa depan, pendidikan mutlak diperlukan. 

Menjelaskan bahwa, jika mereka tidak bisa setidaknya membaca, menulis, atau 
menggunakan matematika, maka satu-satunya jalan yang tersisa adalah kerja fisik. Dan 
bahwa mereka hanya akan tertipu atau menandatangani kontrak yang tidak adil dan 
menjadi makanan pedagang yang tidak bermoral. 

Anak-anak juga merupakan tenaga kerja yang penting sehingga semua orang enggan, tetapi 
mereka setuju setelah mendengar bahwa ini hanya di pagi hari untuk dua hari sekali dan 
mereka akan makan siang sebelum kembali. 

Ini mengakhiri semua agenda kita. Ketika saya bertanya apakah ada hal lain, saya 
mendapat pertanyaan apakah tarif pajaknya akan tetap sama. 



Pajak paling tinggi 70%. Ini di luar batas dimana masyarakat masih bisa hidup layak. Itu 
sesuatu yang sementara ketika sesuatu yang besar terjadi. Melanjutkan di 70% sama 
dengan menunggu sebagian besar penduduk melarikan diri dan rumah tangga tuan hancur. 

Tarif pajak maksimum yang bisa dipertahankan adalah 60%. Dan 40% adalah tarif pajak 
terendah di Kerajaan. Ini hanya untuk wilayah kaya yang dikelola dengan baik. Umumnya 
sekitar 50%. 

Bahkan dengan tarif pajak yang sama, situasi antara wilayah di mana pendapatan pajak 
bruto adalah 10.000 koin emas dan wilayah dengan 100.000 koin emas sama sekali 
berbeda, keduanya tidak dapat begitu saja dibandingkan. 

Omong-omong, Boses Earldom adalah 50%. Sebagai wilayah yang sebagian besar 
merupakan wilayah pertanian yang tidak dapat mengharapkan penerimaan pajak dari 
perdagangan dan kargo yang melewati wilayah tersebut, cukup dengan menempatkannya 
dalam kategori yang dikelola dengan baik. 

Dan tarif pajak di wilayah ini adalah 60%. Ini sama dengan waktu tuan sebelumnya karena 
Mitsuha belum mengeluarkan instruksi apa pun. 

"Oh, maaf, saya lupa, tarif pajak wilayah kita sekarang 30% dari sekarang" 

"" "" Ehhhhhhh ~~~ !! "" " 

Suara-suara terkejut tidak hanya datang dari pihak sipil tetapi juga dari pihak Viscount. 

Mitsuha tidak perlu secara khusus menghabiskan uang itu untuk makan dan pakaian, dia 
juga tidak mengadakan pesta. Dia tidak perlu menyuap bangsawan senior Kerajaan atau 
pendeta kuil agung dan tidak membeli perhiasan. Membuka toko sesekali cukup untuk 
biaya hidup rutinnya. 

Pendapatan pajak di wilayah itu hanya akan digunakan untuk gaji pegawai dan pegawai 
negeri, biaya pemeliharaan rumah, selain itu; untuk pekerjaan umum wilayah, pendidikan, 
dan hal-hal seperti program kesejahteraan. Semua proyek akan menuju kemandirian 
finansial. (各 事業 は 独立 採 算 を 目 指 し て い る。) 

(catatan tl: Saya pikir maksudnya mereka akan membayar sendiri) 

Seperti yang diharapkan, itu akan mengacaukan keseimbangan dengan wilayah lain jika 
disetel terlalu rendah, dan kami tidak akan dapat melakukan apa pun jika anggaran terlalu 
rendah, itu adalah angka yang dia pikirkan dengan berpikir "baik, mungkin di sekitar sini ". 

Namun bagi warga, ini adalah insiden yang mengguncang dunia. 

Porsi mereka meningkat dari 40% menjadi 70%. 

Ini tidak hanya berarti kekayaan penghidupan mereka menjadi 1,75 kali lipat. 



Misalkan Anda menggunakan 35% dari 40% untuk jumlah minimal makanan, bahan bakar, 
pakaian dan kebutuhan lainnya. Kemudian, 5% itu dapat Anda gunakan untuk sedikit 
kemewahan dan bukan hanya untuk hidup. 

Apa yang akan terjadi jika bagian mereka menjadi 70%? 

Bagian yang bisa digunakan untuk kemewahan menjadi 35%. Sebenarnya 7 kali lipat dari 
sebelumnya. Mereka bisa menggunakan tujuh kali lipat uang yang Anda gunakan selama ini 
untuk kemewahan. Daya beli masyarakat meningkat pesat. 

Konsumsi meningkat. Dengan meningkatnya konsumsi, keuntungan produsen meningkat. 
Ketika keuangan produsen membaik, konsumsi mereka juga meningkat. Saat mereka 
melakukannya, keuangan produsen lain juga menjadi lebih baik. 

Dengan cara ini, perekonomian dimana sedikit uang dari beberapa tempat hanya mengalir 
pada jalur tertentu menuju kota akan mulai beredar kemana-mana. (少 し の お 金 が 一定 

の ル ー ト を 回 る だ け で あ っ た 田 舎 町 で 、 次 々 と 経 済 が 回 り 始 め た。) 

(catatan tl: Jadi uang setiap orang meningkat melebihi apa yang dapat mereka pahami dan 
dididik. Bukankah itu berarti bahwa beberapa keluarga akan membutuhkan anak-anak 
mereka untuk mengatur keuangan mereka?) 



Chapter 41 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 41 Foto hari ini oleh 

1 bulan setelah pertemuan komunitas pertama. 

Toko dan bengkel dibangun. 

Ini adalah toko satu lantai untuk keamanan. Karena penduduk desa yang membangunnya 
kebanyakan adalah amatir, dan saya tidak bisa mendapatkan ahli dari ibu kota. 

Ada banyak lahan kosong di wilayah tersebut sehingga tidak ada masalah dengan ruang. 

Pekerja logam, Randy, membeli peralatan dalam jumlah minimum dari ibukota sehingga 
dia dapat dengan cepat memasang tungku dan semua peralatannya. Meski masih banyak 
peralatan yang hilang, dia telah memesan untuk dikirimkan. 

... Atau mereka seharusnya begitu, namun karena kargo yang berat dan besar akan 
membutuhkan banyak waktu dan efek untuk dipindahkan, Mitsuha berencana untuk 
mengambil alih sebagai perantara dan akan memindahkannya secara diam-diam melalui 
teleportasi. 

"Randy-san, saya membawa beberapa bahan tetapi hal-hal seperti ini" 

Randy terkejut karena tiba-tiba Mitsuha datang membawa kargo yang berat. 

Itu wajar. Siapa yang mengira bahwa tuannya sendiri akan datang ke bengkel sendirian 
dengan membawa seikat logam berat? 

Dia memiliki hutang yang besar atas rasa terima kasih kepada Viscount karena telah 
menemukannya karena dia telah mencapai ujung tali dari tidak memiliki penghasilan. 
Selain itu, Princess Shrine Maiden of Thunder yang merupakan penyelamat negara ini. 
Tidak peduli seberapa banyak Randy yang dikatakan buruk dalam bersosialisasi, dia masih 
memiliki akal sehat sehingga dia menjadi terburu-buru. 

"Aku, aku akan menahannya! Aku akan menahannya dengan baik! " 

Dia dengan paksa mengambil paketnya dengan terburu-buru. 

Berat....... 

"Ini, ini adalah bahan logam dari negara asal saya, tolong beri tahu saya jika Anda memiliki 
masalah. Ada banyak sekali; beberapa keras, dan beberapa lembut " 



Dia mengatakan dan ketika dia membuka paket itu ada berbagai batang logam di dalamnya. 
Masing-masing tidak terlalu besar, bukankah sampel ini? Sesuatu seperti kode dilampirkan 
pada masing-masing untuk identifikasi. 

Randy mengeluarkan beberapa dan melihat lebih dekat. 

Dia menjaga tuan Mitsuha tetap berdiri sementara dia menunggu, tapi Randy tidak dalam 
kondisi untuk bisa menyadarinya. 

"Eh ......" 

Aneh. 

Apa ini? 

Ingotnya mirip satu sama lain, tetapi setiap batangnya sedikit berbeda. Setelah memukul 
mereka, tampaknya setiap kekerasan mereka berbeda. Dan, mereka cukup keras. 

Dan, logam ringan yang aneh ini bercampur dengan mereka. Apakah ini benar-benar 
metal...? Tidak tunggu, mari kita periksa lebih dulu ...... 

Rupanya tak ada gunanya menunggu sehingga Mitsuha meninggalkan Randy apa adanya. 
Dia memiliki sesuatu yang dia ingin dia buat, tetapi dia memutuskan untuk kembali lagi 
nanti. 

Masih beberapa saat kemudian sampai Randy menyadarinya dan membiru. 

Ladang garam masih dalam proses pembangunan. Karena ini adalah tipe aliran turun 
(Ryouka) menggunakan rak bercabang, itu tidak terlalu dipengaruhi oleh musim dan cuaca, 
membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, dan memakan lebih sedikit ruang daripada jenis 
lainnya, semuanya bagus. 

Hasil gambar untuk æµ ?? ä¸ ?? å¼ ?? 

Dengan ini, garam batu yang diangkut dari kejauhan akan menyerbu jantung industri 
distribusi garam... dan kemudian segala macam hal mungkin terjadi, jadi hanya 
direncanakan untuk digunakan di dalam wilayah dan untuk pembuatan produk asin untuk 
sementara waktu. . 

Dampak ekonominya akan sangat besar meski memiliki kemampuan membuat banyak 
produk asin. Mengingat pengaruh ekonomi wilayah ini pada awalnya sangat kecil. 

Sekolah sudah beroperasi. 

Awalnya populasinya kecil sehingga tidak banyak anak. Akibatnya, lokasi yang mereka 
gunakan adalah sebuah kamar di kediaman Viscount. Lokasi itu nyaman untuk mengajar 
dan menyiapkan makan siang. 



Juga, untuk para pelayan juga, tidak hanya anak-anak seperti Colette tetapi juga beberapa 
pelamar dewasa akan menerima pelajaran, jadi menggunakan kediaman Viscount juga 
nyaman bagi mereka. 

Tampaknya para pelayan merasa tidak bisa membaca dan menulis itu memalukan, semua 
orang banyak termotivasi. 

Guru adalah orang-orang yang saat itu tidak bisa membaca, seperti Miriam, Rachel, dan 
Mitsuha. Ceramah moneter Mitsuha, metode jahat untuk menghancurkan musuh, dan 
pelajaran menggunakan kit percobaan sains yang dibeli di Tokyu Hands (rantai toko serba 
ada) sangat populer, sampai-sampai Anton si kepala pelayan mulai datang dan 
mendengarkan. Beberapa kelas tidak cocok untuk anak-anak, tetapi Mitsuha tidak peduli 
dengan detail seperti itu. 

Jauh dari tidak suka pergi ke sekolah, bisa bersenang-senang bermain dengan anak-anak 
lain yang seumuran sambil memiliki kesempatan untuk mempelajari apa yang terasa 
"berguna di masa depan", dan hati mereka dicuri oleh makan siang lezat yang mereka 
makan sampai mereka kenyang, anak-anak mulai berkata bahwa setiap 2 hari sekali terlalu 
sedikit. 

Dan toko. 

Ini memiliki lantai penjualan beberapa kali lebih besar dari toko ibukota, dan hal-hal yang 
ada di toko masa lalu semuanya ada, seperti dalam kebutuhan sehari-hari seperti bahan 
makanan: tumbuhan liar dan daging dari hewan yang ditangkap di wilayah itu, hasil laut , 
sayuran dan biji-bijian, kain, bagian logam dari alat pertanian dan lain-lain. Apalagi, 
membeli ikan sekarang menggunakan sistem pembelian. 

Ya, sampai sekarang, karena ikan cepat membusuk, sehingga toko dapat menghindari 
risiko kerugian total jika ikan tidak dijual, biaya pasokan hanya dibayarkan jika ikan dijual 
dan ikan yang tidak terjual akan dikembalikan. (魚 は 売 れ た 分 だ け 後 払 い で 仕 入 れ 

代金 を 払 い 、 売 れ 残 っ た 分 は 返 品 さ れ て い た の で あ る。) 

Jika tidak, hanya sejumlah kecil yang dapat disimpan karena takut akan risiko, jadi toko itu 
tidak terlalu tidak adil. Nelayan bisa mengeluarkan produk sebanyak yang mereka mau, 
jadi karena sistem komisi, mereka bisa menjual banyak jika beruntung. Di sisi lain, mereka 
akan mendapat lebih sedikit jika tidak dijual, dan harus membawa ikan yang hampir 
kedaluwarsa dan memakannya bersama semua orang di desa nelayan. 

Bahkan ketika malam tiba, mereka sama sekali tidak bisa menurunkan harga barang yang 
tidak terjual. Tidak ada yang akan membeli ikan hingga malam dari hari berikutnya dan 
seterusnya jika mereka mulai menjual dengan harga diskon pada malam hari. 

Namun, toko baru tersebut menggunakan sistem pembelian lengkap. 



Jadi sekarang toko bebas untuk memutuskan apakah mereka ingin memberikan diskon 
atau memulai obral murah. 

Dan mereka juga menjual olahan, yaitu yang direbus atau dipanggang, yang dimasak. 
Dengan nilai tambah, itu meningkatkan margin keuntungan. Ini menarik bagi orang-orang 
yang menganggap menyiapkan ikan itu merepotkan. Juga, tanggal kedaluwarsa akan 
diperpanjang saat Anda memprosesnya dan produk yang hampir tidak segar terlahir 
kembali menjadi produk baru. (Kamus Google: nilai tambah: jumlah peningkatan nilai 
artikel pada setiap tahap produksinya, tidak termasuk biaya awal.) 

Selanjutnya ikan mentah yang tidak laku akan diurus pada saat ditutup dan diolah menjadi 
ikan asin dan dikeringkan. 

Dengan ini, kami telah merealisasikan pembelian ikan secara lengkap. 

Para nelayan termotivasi, sekarang mengetahui bahwa mereka pasti akan mendapatkan 
penghasilan untuk setiap tangkapan. 

Selain itu, ada jaring ikan dan alat pancing buatan Jepang yang berjejer di toko. Kekuatan 
mereka telah dibuktikan langsung oleh tuannya. 

... Ngomong-ngomong, Mitsuha pergi ke sebuah desa nelayan kecil di Jepang dan diajari 
cara melempar jaring oleh orang tua dengan waktu luang dan dia tidak bisa melarikan diri 
dari orang tua yang mulai berkerumun di sekitarnya karena menganggapnya menarik, jadi 
dia melanjutkan pelatihan khusus sampai dia mengalami nyeri otot. 

Tempat yang digunakan untuk mengeringkan kerang dan rumput laut juga direnovasi. 
Selain rumput laut dan wakame, mereka mulai mengumpulkan dan mengolah selada laut 
yang disebut Hitoegusa dan rumput laut lainnya. Selain itu, persiapan pembangunan kapal 
baru sudah dimulai. 

Perempuan dan anak-anak juga akan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk 
pendapatan keluarga mereka dengan mengumpulkan dan mengolah rumput laut dan 
memancing di daerah berbatu. 

Desa nelayan diselimuti oleh kegilaan terbesar yang pernah dialami desa sejak desa itu 
dibentuk. 

Setiap orang di desa pertanian sangat menyadari bahwa tidak seperti perikanan, pertanian 
membutuhkan waktu, tenaga dan ketekunan. Dan, setelah melihat situasi di desa nelayan di 
bawah bimbingan Tuhan, mereka mulai memimpikan masa depan di mana hasil panen 
mereka akan meningkat menggunakan hasil percobaan mereka pada masa panen 
berikutnya dan terbakar dengan harapan. 

... Dan, melihat situasi desa pegunungan yang suram, Mitsuha tidak bisa diam dan 
menyumbangkan gergaji dan kapak Jepang. 



(Catatan tl: Topik melompat kembali ke toko) Seperti ini, semua barang standar 
diwariskan, dan lebih jauh lagi, Mitsuha telah menyimpan sejumlah besar barang yang 
dibeli dari Pez-san dan Jepang di ruang yang beberapa kali lipat dari toko lamanya. 

Selain barang-barang standar yang biasa ditemukan di toko ibu kota seperti sampo dua-
dalam-satu, korek api sekali pakai, CalorieMate, ramen kantong, dan sebagainya; ada juga 
berbagai barang yang bermanfaat seperti diskon makanan kaleng, manisan dengan masa 
kadaluarsa lama, alat pertanian besi, alat pancing, perkakas, peralatan makan, senter LED, 
alat tulis, dan lain sebagainya. 

Dimungkinkan untuk menjualnya kepada orang-orang di wilayah itu karena daya beli 
mereka meningkat, tetapi target sebenarnya adalah pelanggan dari wilayah tetangga. 
Tujuannya bukan untuk meningkatkan penjualan toko tetapi menciptakan arus orang 
menuju wilayah tersebut. Dan juga aliran barang dan uang yang akan tercipta sebagai 
hasilnya 

Sebagian besar barang untuk orang selain penduduk setempat mungkin tidak akan dijual 
untuk sementara waktu, tetapi karena hanya barang yang tidak akan merugikan jika tidak 
dijual, tidak ada masalah. 

"Apakah Anda tahu tentang toko di Yamano Viscounty?" 

Desas-desus secara bertahap mulai menyebar di wilayah tetangga. 

Tampaknya Princess Shrine Maiden of Thunder menjual barang-barang yang dikirim dari 
negara asalnya. 

Tampaknya mereka memiliki lebih banyak barang daripada toko di ibukota dan juga lebih 
murah. 

Sepertinya Anda akan bertemu dengan Princess Shrine Maiden jika Anda beruntung. 

Sepertinya beberapa orang yang menyerahkan produk langsung dari Princess Shrine 
Maiden, bisa menyentuh jarinya! 

Itu adalah wilayah yang menghadap ke laut. Mereka adalah barang dari negara lain yang 
diangkut dengan kapal dan harganya lebih murah dari yang ada di ibu kota, jadi tidak aneh 
jika banyak barang ini yang beredar di pasaran. ......mungkin. 

Penginapan dan tempat makan juga direnovasi untuk menampung pelanggan dari wilayah 
lain yang jumlahnya terus meningkat. 

Penginapan buka sepanjang waktu dan selalu ada karyawan yang hadir. Mandi juga dibuat. 

Putra dari restoran yang dipanggil kembali dari Boses Earldom diajari membuat Makanan 
Yamano di kediaman Viscount, yang disajikan dalam menu mereka dengan harga yang 
sedikit lebih tinggi. 



Sedikit demi sedikit, perkembangan wilayah berjalan lancar. 

... Kecuali desa pegunungan. 

Tak dapat menghindarinya, Mitsuha membawa jamur jamur Shiitake dari Jepang. 

Letakkan banyak lubang kecil di beberapa batang kayu yang dipotong dari gunung, isi 
dengan campuran lembab serbuk gergaji dan jamur, dan tutup setiap lubang dengan spons 
dan lilin leleh. (蝋 を 溶 か し た も の を ス ポ ン ジ に チ ョ イ と 付 け て 穴 に ポ ン ポ 

ン と 触 触 て 封 を す る。) Ini adalah kebijaksanaan para pendahulu untuk mencegah 

masuknya jamur dan serbuk gergaji. 

Setelah itu, jangan biarkan sinar matahari bersentuhan dan letakkan di tempat yang 
lembab. 

Jamur shiitake bagus untuk dipanggang, bagus untuk direbus, bagus untuk kaldu sup, ini 
sangat berguna. Lebih dari segalanya, Anda dapat membersihkannya dengan baik dengan 
cara mengeringkannya. (干 せ ば 軽 く て 日 保 ち す る 、 と い う の が 良 い。) 

Rencananya adalah agar pelanggan yang datang ke toko memakannya, dan secara bertahap 
menyebarkannya ke wilayah lain. Sebagai produk khusus dan eksklusif Yamano Viscounty. 

Rebung juga bisa disanitasi... tunggu, tidak bagus kan? Harus ada rumpun bambu di setiap 
wilayah. (竹林 く ら い ど こ の 領地 に も あ る。) Ubi liar juga, pohon buah-buahan juga 

...... 

Seperti yang diharapkan, apakah tidak ada yang lain selain membuat arang dan besi? Mari 
mulai mengumpulkan besi pasir. Tunggu, apakah Anda membutuhkan magnet? Haruskah 
saya menyiapkan magnet neodymium yang kuat? Mari kita uji apakah nada sebagai magnet 
permanen terkuat di dunia itu benar! 

Apakah akan mencari endapan pasir hanyut sedimen di pantai atau tepi sungai; atau 
mencari sisa endapan pasir besi di gunung, apa yang harus dilakukan... 

Mungkinkah ini menjadi cara bagi anak kecil untuk mendapatkan uang jajan? Tidak, 
meskipun itu adalah jumlah yang dapat diperoleh oleh anak-anak kecil, itu akan tetap 
menjadi sumber pendapatan penting untuk menopang keuangan keluarga. Kehidupan 
penduduk desa belum begitu mudah. Manfaat pengurangan pajak akan terlihat setelah 
masa panen berikutnya tiba. 

...... Untuk saat ini, mari kita siapkan magnet dan meminjamkannya. 



Chapter 42 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 42 Foto hari ini oleh 

Saya mengunjungi kapten setelah lama absen. 

Tidak, saya baru-baru ini sibuk dengan reformasi wilayah. Mereka hampir siap 
menggunakan senjata portabel pribadi. Lempar, lalu berlindung; selain granat. 

Tidak, bahkan jika saya mengatakan mereka bisa menggunakannya, itu hanya mengatakan 
mereka bisa "menembak sekarang", tingkat hit mereka buruk. 

Material dari naga-naga tersebut sepertinya laris manis. Sepertinya timbangan dan daging 
dijual ke masing-masing negara secara setara demi keadilan. Jumlah tertentu masing-
masing untuk mencegah monopoli. 

Tentunya dengan harga yang sangat mahal. 

Suku cadang untuk negara yang mengeluh mahal dijual ke negara lain atau perusahaan 
besar di pelelangan. Setan....... 

Dan memiliki hak atas semua penemuan, penemuan, produk baru, dll. Yang berasal dari 
penelitian material naga. Mereka pasti menjadi kaya. 

"... Tidak, itu akan dipublikasikan? Tentu saja, nona juga mendapat bagian? " 

Kapten menjelaskan dengan tergesa-gesa, kepada Mitsuha yang curiga. 

"Jadi, apakah anak buahmu akan tetap bekerja sebagai tentara bayaran?" 

"Ya, kami tidak memiliki keahlian lain. Uang akan dibagi meskipun kita putus, kita tidak 
punya pekerjaan lain, jadi akan segera habis, atau kita bisa menjadi tidak punya uang 
setelah diserang atau ditipu. Jika itu masalahnya, lebih aman untuk tetap bersama sebagai 
tentara bayaran. Mereka yang akan berkelahi dengan kita harus melalui kita semua. 

Namun, kami menghargai bahwa kami tidak perlu mengambil permintaan berisiko dan 
berbahaya untuk sementara waktu karena membutuhkan uang. Pertama-tama, kami tidak 
ingin menerima pekerjaan pertempuran apa pun untuk saat ini " 

Ya, Anda tidak ingin menghadapi kematian demi uang jika Anda sudah punya banyak uang, 
itu normal. 

"Oh, ya, ingat bagaimana aku memberitahumu bahwa aku mengelola Viscounty, bisakah 
aku mengandalkan kalian jika beberapa bandit datang?" 



"Ahh, ceritanya berbeda jika itu adalah permintaan dari miss, meskipun meskipun lawan 
tidak memiliki senjata api masih ada kemungkinan untuk mati, yah, jika mereka mati 
karena itu, mereka adalah orang yang akan mati dengan mudah. Meskipun itu sukarela, 
mungkin semua orang akan berpartisipasi " 

"Ah ~, sepertinya musuh tidak akan datang jadi aku tidak akan membutuhkannya seperti 
sebelumnya...." 

Ya, itu akan menjadi kekuatan yang berlebihan. 

"Oh, apa kau tahu ada kapal kayu bertenaga manusia yang menggunakan sekitar selusin 
orang?" 

Saya pikir jika itu adalah negara di sekitar sini dan bukan Jepang, mungkin masih ada kapal 
kayu dan tidak bertenaga mekanis... 

"...... .Apakah itu kapal dapur? Apakah tempat rindu masih menggunakan budak? " 

Seolah terkejut, sang kapten membulatkan matanya. 

Apakah ini tidak bagus? 

Yah, saya tidak punya pelatihan khusus hari ini. Mungkin saya akan membeli beberapa tank 
atau autocannons self-propelled jika saya mendapatkan banyak uang. Tuhan, aku 
mengandalkanmu ok. (catatan tl: Tuhan adalah nama jalur setengah tentara bayaran 
dengan autocannon 20mm) 

Hasil gambar untuk German's Sd.Kfz.251 / 17 C 20mm Flak Halftrack 

Senjata 5,56 mm pada mobil seluler lapis baja ringan dan sebagainya terlalu lemah. 
Kendaraan tempur infanteri yang dapat memuat meriam otomatis 20 milimeter..., tunggu, 
apa yang akan dilawan Yamano Viscounty !? 

... Mari kembali untuk hari ini. 

Oh, sebelumnya, saya akan berbelanja di kota. 

Tidak, saya tidak hanya berbelanja di Jepang, tapi juga di kota negara ini. 

Umumnya, mereka menawarkan lebih banyak barang daripada di Jepang dan harganya 
lebih murah. Jumlah toko yang saya kenal telah meningkat. Saya mendapat bonus dan 
permen juga. 

... ..Aku tahu mereka mengira aku adalah anak berumur 10 sampai 12 tahun! 

"Nona, apakah kamu akan pergi ke kota?" 



"Ya, saya akan berbelanja" 

Kapten berbisik dengan suara pelan dan berkata. 

"... Akhir-akhir ini, beberapa orang yang mencurigakan telah berkeliaran. Mungkin agen 
intelijen dari suatu negara atau semacamnya. " 

Apa tujuan mereka? 

"Mungkin, metode bolak-balik ke dunia lain. Juga, sumber daya dan teknologi yang tidak 
ada di sini. Sebelumnya, salah satu idiot saya memposting beberapa foto di beranda kami, 
dan kali ini koin emas yang kami dapatkan yang kami konversi dalam jumlah besar sebagai 
hadiah dari putri, kami juga telah mengubahnya di masa lalu. Jika para profesional serius 
tentang itu, mereka akan segera tahu bahwa teleportasi putri bukanlah hal yang hanya 
sekali " 

"Terlepas dari sumber daya, teknologi? Dari dunia pedang, busur, dan anak panah? " 

"Ada, kamu tahu, seperti sihir, dan sihir, dan sihir ......." 

"Ah......" 

Begitu, kepentingan dunia lain, saya kira mereka berpikir bahwa jika mereka mengelola ini 
dengan baik, mereka akan dapat menempatkan pasukan mereka di dunia lain. Seperti 
mendapatkan sejumlah besar tanah dengan imbalan sampah senilai 24 dolar, atau 
menukar korek api sekali pakai dengan bijih berlian ...... 

Tapi teleportasi saya bukanlah sesuatu yang ilmiah atau terowongan dimensi sihir. Bahkan 
jika seseorang menangkap dan memerintahkan saya untuk berteleportasi, saya mungkin 
hanya menteleportasi diri saya sendiri pada saat melakukan teleportasi, atau 
meninggalkan semua perlengkapan dan pakaian mereka di belakang dan teleportasi ke 
puncak gunung yang tinggi dan kemudian memindahkan diri saya sendiri, itu bisa menjadi 
apa saja. 

Bagaimanapun, itu satu hal jika mereka mencoba membunuhku dengan satu tembakan, 
tetapi aku bisa melarikan diri kapan saja dengan teleportasi jika tidak, jadi tidak ada orang 
yang tidak mencoba membunuhku yang bisa melakukannya. Bahkan jika mereka membuat 
saya tiba-tiba tertidur menggunakan obat-obatan, mereka harus membiarkan saya sadar 
kembali untuk menginterogasi saya. 

Aku bisa kabur dengan teleportasi jika aku dalam keadaan sadar selama beberapa detik. 
Dengan kata lain, interogasi tidak mungkin dilakukan. Selama saya tidak keluar dari cara 
saya untuk membiarkan mereka. 

Saat melarikan diri, mungkin menyenangkan untuk pergi bersama dengan semua pilar 
bangunan. 



Selain itu, mereka percaya bahwa saya adalah orang dari dunia itu untuk saat ini dan saya 
tidak memiliki keluarga atau kerabat penting yang dapat disandera bahkan jika nama asli 
saya diketahui. Jika keluarga paman itu disandera, saya akan tertawa ... 

Bagaimanapun, tidak ada yang serius. 

"Aku mengerti, ini bukan masalah besar, tapi gabungkan namaku dengan penjelasan mulai 
sekarang, karena sepertinya bukan hal yang baik untuk menyebarkan" mana (nama asliku) 
"ke kelompok yang aneh" 

(catatan tl: 真 名 tampaknya diterjemahkan ke nama asli tetapi diucapkan mana. Sejauh 

yang saya tahu, lelucon itu tidak berfungsi dalam bahasa Inggris.) 

"O, Oh ......" 

Kapten bingung dengan istilah mencurigakan seperti mana yang muncul. Kemudian 
tanyakan beberapa anggota yang mania Japanimation. 

Anggota mengirim saya ke kota dengan mobil. Sepertinya ada konflik tentang siapa yang 
akan membawaku. ... Apakah periode populer saya (モ テ 期) akhirnya datang? (catatan 

jisho: モ テ 期 (Moteki): periode (kehidupan) ketika seseorang menikmati lebih banyak 

perhatian romantis dari biasanya) 

Saya dapat pergi ke kota dengan teleportasi terus menerus, tetapi selalu ada kemungkinan 
untuk disaksikan pada saat kemunculannya dan lebih baik pergi dengan kecepatan 70 mil 
per jam selama sekitar 30 menit sambil berbicara tentang dunia. 

Ah, kecepatannya 70 mph nonstop di jalan tanpa lampu sinyal setiap detik, jadi jaraknya 
sekitar 50 kilometer dari kota. Pangkalan kelompok tentara bayaran pribadi tidak boleh 
terlalu dekat dengan kota. 

Ketika saya sampai di kota dan mereka mengecewakan saya, para anggota langsung pulang. 
Mereka tahu bahwa saya akan kembali dengan teleportasi setelah berbelanja. 

Ngomong-ngomong, ada hal di mana semua orang berpikir bahwa aku "bisa kembali dari 
mana saja saat kembali, tapi hanya akan muncul di markas kelompok tentara bayaran saat 
aku datang ke dunia ini." Mungkin, mereka berpikir bahwa saya bisa berada di mana saja 
saat berteleportasi tetapi perlu memasang penanda di tempat tujuan. Misalnya, seperti 
yang diatur di basis grup tentara bayaran. Yah, itu bagus. Biarkan mereka memikirkan apa 
yang mereka pikirkan. Ini mungkin menjadi katup pengaman untuk sesuatu. 

Dan ketika saya membeli makanan seperti biasa, saya dipanggil oleh seseorang yang tidak 
saya kenal. 

"Permisi nona. Bisakah saya memiliki sedikit waktu Anda? " 



Rambut pirang dan mata biru, tinggi sekitar 180 cm, agak lebih tinggi dari rata-rata orang 
Barat juga. Dari tinggi badan saya, saya harus melihat ke atas. Seorang paman yang merasa 
tenang berusia pertengahan 30-an, mengenakan setelan gelap. Ada dua orang yang lebih 
muda di belakangnya. Semua orang memakai jas hitam. Apakah ada aturan seperti itu? 

"Ya apa itu?" 

Pengetahuan tentang Rusia dan Cina melayang di atas kepala saya. Bahasa Rusia lengkap, 
bahasa Mandarin agak inferior. 

Ya, orang ini belajar bahasa Inggris dan Mandarin dan menguasainya, bahasa ibunya adalah 
bahasa Rusia. 

Tentu saja, balasan saya dikembalikan dalam bahasa Inggris, bahasa yang dia gunakan. 

"Saya ingin berbicara sedikit, apakah itu OK?" 

"Eh, ehh, yah, kalau hanya sebentar ......" 

Atas jawaban Mitsuha, ekspresi gembira muncul di wajah para pria itu. 

"Kalau begitu, ayo bicara sambil makan di suatu tempat... kami akan mengantarmu ke suatu 
tempat jadi silakan masuk ......" 

Melihat lebih jauh ke belakang, sebuah mobil hitam diparkir di belakang mereka. Seperti 
yang diharapkan, tidak ada gadis yang akan masuk ke mobil dengan 3 pria mencurigakan 
ditambah pengemudi tanpa perlindungan apa pun. Apakah mereka meremehkan saya, 
mengira saya dari dunia lain? 

"Tidak, tidak, saya diajari di dunia ini bahwa saya tidak boleh mengikuti orang asing atau 
naik mobil orang asing ..." 

Para pria memarahi alis mereka. Mereka mungkin berpikir "siapa yang mengajarinya 
sesuatu yang tidak perlu." 

"Jadi tidak apa-apa jika kita berbicara sambil minum teh di toko itu" 

Orang-orang itu dengan enggan mengangguk pada kata-kata Mitsuha. Kemudian mereka 
mengikuti Mitsuha yang mulai berjalan. Mungkin mereka awalnya bermaksud untuk 
melakukan kontak ringan dan tidak tiba-tiba menculiknya. 

"Ini, ini..." 

Ketiga pria itu tersentak. 

Tidak pada tempatnya. 



Mereka sangat tidak pada tempatnya 

Orang-orang yang telah mengambil sebagian besar tempat duduk di toko adalah pelanggan 
wanita muda kecuali mereka sendiri. Dimana 3 pria berjas hitam. 

Sudah mencolok. 

Toko khusus manis yang populer di kalangan wanita muda di kota ini. 

Tentu saja, saya memilih toko ini dengan sengaja. Anda tidak dapat membuat gerakan lucu 
jika Anda menarik begitu banyak perhatian. Fuhaha ...... .. 

Aku memilih meja dekat dinding dan duduk dengan dinding di belakangku. 

Biasanya Anda harus menghindari kursi di mana Anda tidak dapat melarikan diri. 
Terutama jika Anda diminta oleh mantan teman sekelas yang belum pernah Anda temui 
selama beberapa tahun dan orang asing dalam skema piramida atau agama. 

Namun, itu tidak masalah bagiku sekarang. Saya memiliki teleportasi juga tapi itu karena 
itu "toko ini". 

Pokoknya, saya meminta pelayan yang datang untuk mengambil pesanan set kue. Orang-
orang itu memesan kopi, kopi, dan es krim pisang cokelat, dua lainnya menatap tajam ke 
arah orang terakhir. 

Mhm mhm, kamu ingin makan disini tapi tidak bisa masuk ke toko ini sendirian kan, 
silahkan makan sepuasnya... 

"Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan...?" 

Dengan sengaja, saya berkata dengan suara yang sedikit lebih keras. 

Ya, untuk memberi tahu pelanggan dan pegawai toko di toko, bahwa mereka bukanlah 
kenalan saya, tetapi "pria mencurigakan yang memojokkan seorang gadis yang tidak 
mengenal mereka". 

Efektif seketika, sekelompok wanita berusia sekitar 20 tahun menonton dengan wajah 
menakutkan. Dan sekelompok siswi yang melirik ke arah ini sedang mengeluarkan ponsel 
dari tas mereka. 

Para pria tidak menyadarinya karena mereka berada di belakang toko dan menghadap 
Mitsuha ke arah sisi dinding. Sama seperti keikakued.... (catatan penerjemah: keikaku 
berarti "rencana") 

Meski tampak tidak nyaman, lelaki tertua mulai berbicara dengan volume rendah. 

"Aku akan langsung ke intinya, kamu adalah putri dari dunia lain, bukan?" 



Ya, fastball, tepat di tengah! 

Hasil gambar untuk fastball, lurus di tengah 

"Eh, yah... bagaimana kamu tahu?" 

"Oh, seperti yang saya duga, negara kami benar-benar ingin menciptakan hubungan 
diplomatik dengan negara Yang Mulia ...... kami juga dapat mendukung Anda dalam perang 
melawan Tentara Iblis, melalui pengiriman personel militer!" 

Mhm mhm, gunakan beberapa alasan untuk membiarkan militer masuk lalu paksakan 
sisanya, ya ... 

Tapi, apa yang ingin mereka lakukan jika mereka terisolasi di dunia lain? Jika pasokan dan 
pemeliharaan tidak dapat dilanjutkan, senjata modern segera menjadi tidak berguna. 
Selain itu, tidak peduli seberapa kuat senjata yang Anda miliki, jika musuh ada di sekitar 
Anda, Anda mendapatkan serangan malam acak setiap malam agar Anda tidak tidur sama 
sekali atau seseorang menyelinap untuk meracuni makanan dan air Anda, pertama-tama 
saya pikir mereka akan segera mengering jika mereka dihentikan dari mengamankan 
makanan dan air secara lokal.... 

"Tidak, ini sudah berakhir karena para pahlawan dari dunia ini. .... Setelah itu baru sekitar 
membersihkan sisa-sisa pasukan musuh yang telah berpisah dari pasukan utama mereka. 
Jika itu sebanyak itu daripada bergantung pada dunia lain, itu adalah tugas yang harus kita 
lakukan sendiri... " 

"Eh", laki-laki itu menunjukkan ekspresi seperti mereka tidak mengharapkan itu. (catatan 
tl: tampaknya ada lelucon di mana 男 達 (Otoko-tachi) digunakan untuk merujuk pada laki-

laki. Ini dapat digunakan untuk "kesatria berbaju besi" dan "bajingan yang bertindak 
dengan berpura-pura menjadi kesatria") 

"Ap, tapi naga mungkin menyerang lagi..." 

"Tidak, Naga Tua awalnya hanya muncul sekali dalam beberapa ratus tahun. Naga dewasa 
adalah makhluk yang lembut dan cerdas, jarang sekali anak naga atau naga yang belum 
dewasa datang dan bertindak nakal "(ご く 稀 に 子 竜 や 若 い 竜 が ヤ ン チ ャ し に 来 

る だ け だ そ う で す) 

Seorang sarjana menjelaskan hal itu sesudahnya. 

"Hah......" 

Saat ini, pesanan datang. 

Mitsuha yang mengangkat pandangannya untuk melihat para pramusaji, hampir tanpa 
sengaja meludah. 



Ada kontaminasi asing di beberapa tempat di dalam toko yang dipenuhi wanita muda. 

Seolah-olah mereka telah mengatur sebelumnya, pria berjas gelap yang tidak mencolok 
mendekat dari beberapa tempat berbeda. Setelan polos yang seharusnya tidak terlalu 
mencolok terlihat sangat mencolok di sini. 

Karena sebagian besar kursi telah terisi, kelompok-kelompok yang berbeda dipaksa untuk 
berbagi meja, mereka tampak sangat cemas. Ya, itu tidak akan berhasil bagi mereka untuk 
berbagi meja dengan gadis-gadis muda ... 

Pelayan juga tampak tercengang ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah para pria 
dan memperhatikan mereka juga. 

"Tapi, jika negosiasi tidak berlanjut di sini dan sekarang, agen dari negara lain akan 
berkerumun segera setelah kita putus dengan sang putri," pikir mereka, dan begitu pelayan 
meninggalkan pesanan, mereka berhenti mengamati sekeliling mereka. dan terus 
berbicara. 

"Namun, dengan mempertimbangkan negaramu, memiliki hubungan diplomatik dengan 
negara kita..." 

"В родине лояльность" 

"""Hah?""" 

Mendengar kata-kata Mitsuha yang tiba-tiba, ketiga orang itu menatap Mitsuha dengan 
wajah kaget. 

"Dikatakan bahwa pahlawan besar negara saya yang menyelamatkan hidup kakek buyut 
saya 'Pahlawan Ivanov' sering mengucapkan kata-kata ini, sepertinya itu adalah kata-kata 
dengan arti yang mirip dengan kesetiaan pada negara ..." 

3 orang itu tercengang. 

Dan pipi mereka perlahan memerah. 

"Itu, itu! Seseorang dari negara kita !!! " 

Suara keras itu mengumpulkan tatapan orang-orang di toko. 

Mhm mhm, ini baru saja menarik. 



Chapter 43 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 43 Foto hari ini diambil dari 

"Eh ......... um, pahlawan Ivanov adalah seseorang yang datang dari dunia ini?" 

"Tepat sekali! Nama itu, kata-kata sebelumnya, tidak salah lagi dia orang dari negaraku! " 

Agen negara tertentu sangat senang dengan kata-kata Mitsuha. 

"T, kalau begitu, 3 harta suci legendaris yang konon dimiliki pahlawan, Avtomat-
Kalashnikov 47, Tokarev, dan guntur Tuhan, ru pi ji 7, mereka ......." 

"Eh, eh, eh!" 

Orang-orang itu hampir menangis. 

"Ini pasti pertemuan yang dibawa oleh leluhur kita dan pahlawan negaramu! Ayo kita buat 
perjanjian persahabatan dengan negaramu! "(こ れ も 、 御 先祖 様 と 我 が 国 の 英雄 の 

お 引 き 合 わ せ！) 

"...... .Bisakah aku ikut?" 

Pria yang bersandar di meja dan bergerak untuk menggenggam tangan Mitsuha dihentikan 
oleh suara pria baru. 

Agen negara tertentu melihat ke belakang dan cemberut pada pria yang menuangkan air 
untuk momentum berharga mereka. 

Rupanya, sepertinya tim lain ingin mengganggu tim sebelumnya setelah merasakan krisis 
dari kegembiraan mereka yang tiba-tiba. 

"Putri, kami ingin bergabung dengan segala cara..." 

Mitsuha tersenyum dan menjawab pria yang memotong. 

"Ya, mohon lakukan! Akan merepotkan untuk melakukan percakapan yang sama berkali-
kali jika itu bisa dilakukan sekaligus... " 

Para pria sebelumnya mengertakkan gigi. 

Melihat itu, kelompok lain berdiri berbarengan. 

Kemudian, mereka mengepung orang-orang di sekitar Mitsuha. 



Sejumlah besar pria yang mencurigakan sedang memojokkan seorang gadis, tentu saja 
tidak dapat mengabaikan ini, orang-orang di sana sini di toko menggunakan ponsel dan 
ponsel cerdas mereka secara bersamaan. Melapor ke pihak berwenang tentunya. 

Ada wanita di beberapa tempat duduk yang memegang erat pisau kue dan garpu siap 
membantu gadis itu jika ada dorongan untuk mendorong. 

Karena agen dari banyak negara semuanya fokus pada Mitsuha dan mereka yang ada di 
meja, dan mereka tidak memperhatikan pergerakan di belakang mereka. 

"Kebanyakan warga sipil tidak ingin terlibat dalam hal yang tidak berhubungan dengan diri 
mereka sendiri sehingga mereka berpura-pura tidak melihat banyak hal. Selain itu, kami 
juga tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan atau ilegal. " 

Bagi mereka yang ide-idenya tertanam, mereka lupa pelanggan seperti apa yang dilayani 
toko ini dan bagaimana penampilan mereka ketika mereka berkerumun di sekitar 
seseorang. 

Bahwa sejumlah besar pria mengelilingi seorang gadis berusia 11 hingga 12 tahun sangat 
mencurigakan dan sebuah insiden yang patut dilaporkan. 

"Ah ~, ini terlalu banyak orang... Sepertinya akan lebih baik jika kita berbicara di lain waktu 
setelah memilih tempat lain. 

Kalau begitu, semuanya, saya akan menghubungi Anda lagi nanti, jadi bisakah Anda 
memberi saya informasi kontak Anda? " 

Atas ucapan Mitsuha, para agen dari berbagai negara segera menyerahkan alamat yang 
tertulis di memo, kartu nama, dan persiapan lainnya dengan tergesa-gesa. 

Meskipun masih membuat wajah jengkel, agen dari negara tertentu percaya pada 
keunggulan mereka dan berpikir, "Belum, kita bisa membuatnya menyetujui pertemuan 
rahasia untuk melanjutkan percakapan kita lagi setelah menyingkirkan ekstra ini, setuju 
untuk mengubah lokasi adalah satu langkah menuju itu. " Bagaimanapun, mereka adalah 
tanah air pahlawan yang membantu leluhurnya. 

Dan kemudian, ketika orang-orang itu menyerahkan informasi kontak mereka bersama 
dengan orang-orang dari negara lain yang berpikir demikian, mereka datang. 

"Apakah ini perhentian dari mana panggilan itu berasal ?!" 

Ya, 12 petugas polisi bergegas masuk karena banyaknya laporan. 

Banyak telepon datang pada saat yang sama melaporkan bahwa seorang gadis dikelilingi 
oleh sejumlah besar pria dan beberapa mobil patroli datang ke lokasi sebagai akibatnya. 

Saat mereka melihat ke dalam toko, polisi itu tenang. 



"Kalian, jangan bergerak! Nona, apakah Anda tahu siapa orang-orang ini? " 

Mitsuha menanggapi kata-kata petugas polisi itu dengan ceria. 

"Tidak, saya tidak kenal mereka. Saya dipanggil oleh mereka beberapa waktu yang lalu 
karena mereka ingin berbicara, mereka mengatakan mereka akan mentraktir saya makan 
dan meminta saya untuk masuk ke mobil mereka, tetapi saya punya firasat buruk jadi saya 
bertanya apakah kita bisa pergi ke toko ini sebagai gantinya..." 

Tidak ada kebohongan. Itu kejujuran itu sendiri. 

"Ohh", dan para penelepon terkesan dengan kepintaran gadis kecil itu dan senang karena 
tindakan mereka tepat. 

Ehhh ~, para agen dari berbagai negara terkejut. 

Dan polisi memelototi orang-orang itu dengan mata menakutkan. 

Agen diambil oleh petugas polisi, Mitsuha dibebaskan setelah interogasi singkat di tempat 
dan diperlakukan dengan parfait setelah diberitakan untuk tidak pergi sendiri oleh wanita 
tua yang dilaporkan. 

Agen-agen dari berbagai negara yang ditangkap polisi diperiksa dengan berbagai cara, 
diperiksa identitasnya, sidik jarinya diambil, dan diberi bagian yang kasar. (散 々 な 目 に 

遭 っ た) 

Entah bagaimana mereka berhasil dibebaskan dengan terus bersikeras pada cerita bahwa 
hanya agen negara pertama yang memanggil Mitsuha dan yang lainnya kebetulan melihat 
dan mengikuti mereka karena khawatir, tetapi karena mereka sangat curiga, keamanan 
publik dihubungi. 

Keamanan publik melonjak karena kegembiraan. Nilai seorang agen merosot drastis ketika 
keamanan publik negara memperhatikan mereka. 

Yah, meski tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, keadaan mereka masih lebih baik 
dibandingkan dengan agen negara tertentu yang sangat tidak bisa bergerak karena 
percobaan penculikan seorang gadis kecil. 

Suatu hari, undangan email ke konferensi informal dikirim ke agen. 

(Putri, kamu serius ......) 

Agen yang mengira dia jelas mengulur waktu sampai polisi datang terkejut. 

Jelas, penjelasan yang dikatakan sang putri kepada petugas polisi bukanlah kebohongan. 
Tampaknya sang putri bukanlah orang yang menelepon polisi tetapi pelanggan lainnya. 



(Mungkin, dia hanya dengan patuh menjawab pertanyaan petugas polisi tanpa niat buruk?) 

...... Tentu saja, tidak ada hal seperti itu. 

Agen dari negara tertentu memikirkan hal yang hampir sama. 

Fakta bahwa sang putri berbicara dengan petugas polisi hanyalah itu. 

"Dia tidak menyadari apa yang akan terjadi pada kita, karena dia tidak peduli tentang dunia 
ini. 

Bagaimanapun, negara kita adalah rumah dari pahlawan besar mereka, "mereka tidak 
meragukan keunggulan mereka. 

"Dalam 3 hari, di markas kelompok tentara bayaran itu ......." 

Dan 3 hari setelah pengiriman undangan email. 

Markas Mercenary Group Wolf Fang, ruang konferensi strategi. 

Di ruangan itu, yang cukup besar untuk semua anggotanya berkumpul, hampir semua kursi 
terisi. Kebanyakan dari mereka adalah agen dari berbagai negara dan anggota kelompok 
tentara bayaran yang menjaga Mitsuha. Selain negara-negara yang berkumpul di toko 
khusus makanan manis itu, email dengan undangan dan penjelasan tentang acara 
sebelumnya telah dikirim ke beberapa negara yang dipilih oleh Mitsuha, dan negara-negara 
ini juga berpartisipasi. 

Karena ini adalah negosiasi yang mendesak dan juga tidak resmi, tidak banyak ruang bagi 
menteri yang memegang pejabat penting di suatu negara untuk berpartisipasi sehingga 
banyak negara bagian atas divisi informasi mereka bersama dengan lingkaran dalam 
mereka ikut ambil bagian. Tentunya dengan kebijaksanaan yang cukup. Waktu untuk 
birokrasi asing masih jauh. 

"Semuanya, terima kasih sudah datang jauh hari ini. Kami telah berkumpul di sini untuk 
mengadakan konferensi informal dengan semua orang yang meminta hubungan diplomatik 
dengan wilayah saya " 

Pertemuan dimulai dengan Mitsuha yang bertanggung jawab. 

"Pertama-tama, seperti yang tertulis di surat undangan, soal upeti" 

Awalnya, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh negara yang lebih miskin 
kepada negara yang lebih kaya dan negara yang lebih kaya akan memberikan kembali 
sesuatu yang bernilai beberapa kali lipat dari apa yang mereka berikan. Tapi Mitsuha 
mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih nyaman untuknya. 



Perwakilan dari berbagai negara yang ingin bernegosiasi untuk diri mereka sendiri 
bersaing untuk memberikan upeti. Di mana Mitsuha menerima semuanya dan memberikan 
hadiah kembali hanya untuk mereka yang membawa apa yang paling dia sukai. Ada sedikit 
nilai uang dalam pengembalian hadiah jadi itu juga merupakan suatu kehormatan untuk 
dipilih, Ini pada tingkat yang disebut "hadiah peringatan". Selain itu, itu tidak akan 
memberi mereka keuntungan apa pun dalam negosiasi. 

...... Terus terang, itu scam. 

Namun, setiap negara dipenuhi dengan motivasi untuk memenangkan kontes hadiah ini 
demi mendapatkan bantuan sang putri. 

Perhiasan. Gaun. Pangkat kehormatan. Berbagai hadiah mengikuti. 

Perwakilan nasional membocorkan snickers ketika negara tertentu datang dengan wajah 
sombong membawa 3 set AK -- 47 Assault Rifle, pistol otomatis Tokarev, dan RPG -- 7. 
Selain semua senjata lama yang sudah usang, harganya bisa diabaikan. . Tapi perwakilan 
negara itu yakin. 

Namun, tidak ada tanda-tanda sang putri tergerak oleh penghargaan apapun. 

Dan kemudian datang giliran negara berkembang kecil. 

Akta untuk 2 orang bekas perahu kayu dayung dengan panjang 13 meter dan lebar 3 meter. 

Snickers bocor dari antara orang-orang yang hadir sekali lagi. Namun. 

Eeeh! 

Perwakilan dikejutkan oleh reaksi keras sang putri. 

"A, apakah itu benar ?! Bagaimana, bagaimana kamu tahu... " 

"Ya, negara kita tidak memiliki uang atau produk khusus, jadi kami berharap untuk 
membawakanmu sedikit kesenangan dan mendengar bahwa kamu pernah berkata bahwa 
kamu menginginkan sebuah kapal kayu ketika kami menanyakan berbagai hal kepada 
kelompok tentara bayaran ....... " 

"Un, un, aku mau! Saya menginginkannya! Ah, sekarang kita bisa mulai menggunakan 
jaring, itu akan menjadi sementara sampai kita bisa membuat kapal jenis baru sendiri 
untuk memancing dengan jala ....... " 

Gigitan Mitsuha membuat perwakilan dari negara besar panik dan berteriak "Kami juga 
akan menyediakan kapal besar dari negara kami!" tetapi topiknya ditutup dan dibuang 
dengan bagaimana mendapatkan kapal bertenaga yang tidak dapat dirawat atau diperbaiki 
oleh orang-orangnya tidak akan terlalu berguna dan itu tidak akan membantu orang-
orangnya membangun satu sebagai referensi. 



Pada akhirnya, negara kecil yang mempersembahkan kapal kayu dipilih untuk hadiah 
kembali, mereka dianugerahi sepasang kelinci hidup dengan tanduk di kepala mereka, 
ornamen yang tidak seperti apapun yang terlihat di Bumi yang terbuat dari logam aneh, 
dan 2 tiket perjalanan dunia lainnya untuk 2 malam dan 3 hari. 

Bagi Mitsuha itu sama saja, tapi delegasi dari masing-masing negara menatap hadiah 
dengan mata yang berkata: "kita akan mencurinya bahkan jika kita harus membunuh!" 

Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka pada dasarnya salah dalam memilih perhiasan 
dan gaun untuk hadiah mereka, tetapi sudah terlambat. 

Namun, Mitsuha bukannya tidak senang mendapat lebih banyak perhiasan. Mereka 
berguna hanya sebagai item uang tunai. Hanya saja, untuk saat ini, dia lebih senang pada 
mereka yang telah berkontribusi langsung pada pengembangan wilayahnya daripada siapa 
pun yang memberikan uangnya. 

Dan dengan demikian upacara selesai dan, negosiasi akhirnya dimulai. 



Chapter 44 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 44 Foto hari ini oleh. 

"Baiklah, mari kita ke topik utama. Pertama-tama, Anda semua ingin memiliki hubungan 
diplomatik dengan kami, jadi mengapa Anda menanyakan hal seperti itu kepada saya? " 

"""Hah......""" 

Para peserta tidak mengerti apa yang dikatakan Mitsuha. 

"Meskipun awalnya saya dalam posisi yang cocok di negara tertentu, sekarang saya telah 
meninggalkan negara itu dan berada dalam perawatan negara lain. Dan di sana saya diberi 
tanah dan saya sekarang mengelola wilayah kecil. 

Dengan kata lain, saya hanya bebas melakukan hal-hal berdasarkan kebijaksanaan saya 
tentang wilayah saya sendiri, dan tidak mungkin untuk bernegosiasi dengan negara lain, 
membuat perjanjian, atau membawa pasukan ke negara itu tanpa izin raja " 

Perwakilan dari berbagai negara yang mengira Mitsuha adalah putri suatu negara terkejut. 

"Tapi, selama pertarungan dengan pasukan Iblis ......." 

"Saat itu, saya tidak punya waktu luang, jadi saya menggunakan posisi saya sebelumnya 
untuk memimpin pasukan sukarelawan dengan para pahlawan dari dunia ini. Hadiah itu 
adalah hadiah tentara sukarelawan. Saya hanya seorang penguasa daerah sekarang. " 

"T, kalau begitu, diplomasi adalah......." 

"Ya, tidak ada otoritas seperti itu di dalam penguasa regional, dan kami tidak dapat 
mengundang orang lain ke negara tanpa izin" 

Mitsuha menjawab pertanyaan perwakilan satu demi satu. 

Dan, para delegasi dari masing-masing negara pun kebingungan karena apa yang dikatakan 
Mitsuha sangat berbeda dengan yang mereka pikirkan. 

"Kalau begitu, kamu hanya perlu bertindak sebagai perantara dengan raja ..." 

"Untuk apa Anda membutuhkan perantara?" 

"Tentu saja, untuk menawarkan hubungan diplomatik, pengiriman utusan, pembicaraan 
perdagangan ......" 

"......Bagaimana?" 

"Hah?" 



Para perwakilan menatap kosong ke arah Mitsuha yang menanyakan pertanyaan itu. 

"Tidak, saya bertanya bagaimana Anda akan mengirim utusan Anda dan berdagang?" 

"""Hah?""" 

"Apakah Anda memiliki banyak orang dengan kemampuan untuk berteleportasi dari dunia 
ke dunia di negara Anda, orang-orang hebat yang tidak perlu mencukur hidup mereka 
untuk melakukan teleportasi selain diri mereka sendiri tidak seperti saya?" 

"""Hah.........""" 

Ruang rapat strategi terdiam. 

"Eh, apakah semua orang di sini ingin aku membawa semuanya? 

Saya akan segera mati jika hal seperti itu dilakukan. Apa yang akan kamu lakukan setelah 
itu? " 

"" "........." "" 

"Um, apakah ada orang lain dengan kemampuan itu ......." 

"Kemampuan saya ini diberikan kepada saya secara tidak sengaja oleh dewa pengembara 
yang kebetulan melewati dunia saya, saya adalah satu-satunya di dunia saya, dan itu bukan 
sesuatu yang bisa diajarkan kepada orang lain." 

Mitsuha memberikan jawaban putus asa atas pertanyaan orang-orang yang hadir. 

"U, um, lalu ini..." 

Perwakilan dari negara kecil mencoba mengembalikan tiket perjalanan setelah mengetahui 
bahwa teleportasi sambil menemani orang lain akan memperpendek umur Mitsuha. 
Tampaknya, perwakilan negara ini bukanlah agen. Orang ini terlalu baik. 

"Oh, tidak apa-apa ... Jika itu biaya untuk membawa seseorang, itu akan pulih seiring waktu 
... Kapal itu memiliki nilai yang cukup untuk mengurangi vitalitas." 

Perwakilan dari negara tertentu yang berdiri setelah mendengar ini. 

"Kalau begitu, kami ingin dipandu ke negara asal sang putri! Sebagai orang dari negara asal 
pahlawan, saya ingin negara kita bergabung dengan salam dan upacara persahabatan !! " 

Mengabaikan tatapan tercengang dari setiap arah yang bertanya, "hal konyol apa yang dia 
katakan sekarang?", Perwakilan dari negara tertentu berargumen lebih jauh. 

"Untuk masa depan negara asal Anda dan untuk Rusia kami!" 



"Rusia? Apakah itu nama negaramu? " 

Atas pertanyaan Mitsuha, perwakilan tersebut berpikir, "Oh, saya belum menyebutkan 
nama negara saya sampai sekarang." Ketika Anda terlibat dalam pekerjaan berbasis 
intelijen, menjadi kebiasaan untuk tidak menyebutkan nama atau nama negara Anda 
sesering mungkin. 

"Ya, saya minta maaf atas keterlambatan ini, tapi tanah air saya adalah Federasi Rusia!" 

"Eh ......" 

Mitsuha kaget. 

Perwakilan negara tertentu memasang ekspresi bingung saat melihat keadaan Mitsuha. 

"Kamu telah menipuku! Tanah air pahlawan Ivanov bukanlah negara dengan nama itu! " 

Atas kemarahan Mitsuha yang tiba-tiba, "Eh?", Perwakilan negara tertentu terkejut. 

"Nama tanah air pahlawan Ivanov adalah 'Uni Republik Sosialis Soviet'!" 

"Ah", dan perwakilannya mulai santai. 

"Itu adalah nama lama negara kita, hanya nama negaranya yang berubah" 

"Hah? Bukankah negara lain telah menginvasi, atau telah direbut dalam perang saudara? " 

"Tidak, Rusia adalah nama asli negara kita, ia bergabung dengan negara lain di bawah nama 
Soviet, dan kembali ke nama aslinya sekali lagi, kecuali nama negaranya semuanya tetap 
sama." 

Mitsuha membuat wajah lega setelah penjelasan itu. 

"Apakah begitu? Pahlawan itu pasti dari dalam Uni Republik Sosialis Soviet, di wilayah 
bernama sesuatu seperti Kuraina, tapi sekarang Kuraina dari Federasi Rusia bukan ....... " 

Bufuuu   ~! ! 

Suara orang yang tertawa terbahak-bahak bisa terdengar di seluruh ruang konferensi 
strategi. 

Ukraina ...... 

Invasi Krimea ...... 

Bisikan sedang bergumam di sana-sini. 

Mitsuha bertanya pada salah satu dari mereka dengan wajah ragu. 



"Apa masalahnya? Tolong jelaskan apa yang Anda bicarakan! " 

Pria yang dinominasikan itu dengan putus asa menahan tawanya dan menjelaskan. 

"Tidak, um, Ukraina adalah negara yang telah mengalami pengalaman kejam dengan Rusia 
sejak lama, seperti pembantaian rakyatnya ...... Baru-baru ini, mereka telah diserang oleh 
wilayah yang disebut Krimea itulah sebabnya konflik terus berlanjut di negara bahkan 
sekarang. " 

"Terlalu banyak bicara", cemberut perwakilan negara tertentu. 

Mitsuha menatapnya dengan mata dingin. 

Tentu saja, dia tahu tentang Ukraina. 

"Kamu menipu saya......." 

"T, tidak, bukan itu ........." 

Dengan ini, semua yang dikatakan negara tertentu ini dapat diabaikan mulai sekarang. 

Bagaimanapun, dia mencoba menipu sang putri dan merupakan musuh negara asal sang 
pahlawan. 

Sebuah alasan untuk benar-benar mengabaikan atau menghancurkan tangisan orang yang 
tampaknya paling gigih mencampuri satu atau lain cara di masa depan tercipta. (今後 も 何 

か と ち ょ っ か い を か け て 来 そ う な と こ ろ を 潰 し) Rencananya tampaknya 

berhasil dengan baik. 

Itulah mengapa bahkan jika Anda meminta hubungan diplomatik ... 

Saya tidak dapat membawa barang dalam jumlah besar untuk diperdagangkan, dan bahkan 
untuk mendapatkan uang dengan barang-barang kecil, karena saya tahu harga pasar dunia 
ini, saya tidak akan membiarkan hal-hal seperti menukar korek api sekali pakai dengan 
koin emas terjadi. 

Pertama-tama, biji-bijian yang setara dengan gandum kecil dan berkualitas buruk, 
sejumlah kecil makanan laut, daging hewan yang tidak diketahui apakah akan memenuhi 
standar sanitasi dunia ini, hal-hal dari dunia di sana tidak akan memiliki permintaan di 
dunia ini. Selain itu, saya tidak bermaksud untuk membawa begitu banyak barang dari 
dunia ini dan menghancurkan kegiatan ekonomi dan industri di sana atau membiarkan 
banyak emas dan perhiasan terkuras. Itu tidak akan menjadi perdagangan di tempat 
pertama. 

Saya tidak tahu kapan saya akan mengalami kecelakaan atau sakit, dan saya tidak berniat 
untuk mengambil tanggung jawab serius sebagai perantara antar negara atau bertindak 
sebagai pengganti kuda. 



Jadi, semuanya, apa yang Anda ingin saya lakukan secara khusus? Sesuatu yang tidak akan 
merugikan saya dan negara dunia saya? " 

Ruang konferensi menjadi bising, tapi tidak ada komentar khusus. 

Di antara mereka, salah satu perwakilan dari sebuah negara kecil mengangkat tangan dan 
meminta izin untuk berbicara. 

"Um, tidak bisakah kamu mengambil sampel mineral atau makhluk hidup ..." 

Yang lain juga berkata, "ya, itu saja", mata mereka berbinar. 

Makhluk tak dikenal dan logam yang belum ditemukan. Kekayaan apa yang akan mereka 
hasilkan ... Berbagai penemuan masih dibuat dari bahan naga bahkan sampai sekarang. 

"Oh, jika sebanyak itu... Ya, Anda benar, maka saya akan mengirimkan sampel ke negara 
Anda dan negara tempat saya menerima kapal. Jika ada penemuan yang diketahui, silakan 
bagikan dengan kami. "(何 か 発 見 が あ れ ば 、 う ち に も 還 元 し て 下 さ い ね) "O, 

tentu saja!" 

Perwakilan dari 2 negara sangat senang. "Eeeh", dan perwakilan negara lainnya terkejut. 

"Tunggu sebentar, penanganan makhluk hidup membutuhkan daya teknologi tinggi! Anda 
membutuhkan negara besar dengan manajemen yang sempurna dan kesiapan pencegahan 
epidemi untuk mengatur hal-hal seperti kuman dan parasit yang tidak diketahui! " 

"Oh, tidak apa-apa, karena saya memastikan bakteri, virus, parasit, dan sejenisnya yang 
berbahaya tidak diteleportasi selama teleportasi, jika Anda dapat mencegah mereka 
melarikan diri dan berkembang biak di alam ......." 

Mitsuha ceroboh kepada perwakilan AS yang bersitegang. 

Ya, inilah alasan Mitsuha bisa berteleportasi tanpa khawatir membawa bakteri patogen. Itu 
andal terkandung dalam penjelasan kemampuan teleportasi bahwa "itu" mendorong ke 
kepala Mitsuha. 

"" "Eh ........." "" 

Ruang rapat kembali tercengang. 

Mitsuha tidak menyadari pentingnya apa yang baru saja dia katakan. 

Dan di antara perwakilan, seorang pria tua yang lembut berdiri. Pria ini juga bukan orang 
yang berkecimpung di bidang intelijen. Mungkin dari bidang luar negeri... 

"Putri, itu, seandainya, jika, kematian. Kanker setelah setahun, saya telah diberitahu, um, 
ketika dipindahkan dengan teleportasi, apa yang akan terjadi jika mengatakan "sel kanker 



tertinggal" selama teleportasi... "(そ の 、 も し 、 も し も 、 で す な。 癌 で あ と １ 年

、 と 言 わ れ て お り ま す 私 が で す な) "Hah........." 

Saya tidak pernah berpikir tentang hal itu. 

Bagaimana jika saya teleportasi orang yang sakit? Meninggalkan patogen. 

(Ah, kalau saja aku tahu kapan Marguerite-chan ......) 

Mitsuha memegangi kepalanya. 

Dan ruang konferensi dibungkus dalam keheningan yang aneh. 

Bergumam, bergumam, bergumam ......... 

(Ini buruk! Jika informasi ini menyebar, itu akan menjadi serius ......) Seperti yang 
diharapkan, Mitsuha juga telah menyadari. Efek sekunder konyol dari teleportasinya. 

Saya harus mencegah mereka berbicara. 

Tapi, mata-mata dari seluruh dunia berkumpul di sini dari semua orang? 

"L, mari kita coba kalau begitu ......." 

Kata Mitsuha dengan suara gemetar. 

Dia mengundang pria dan teleportasi jauh di pegunungan di dunia lain. Kemudian, 
teleportasi lagi sambil sadar "tidak membawa sel kanker" untuk kembali. 

"Bechari", sejumlah kecil darah dan massa sel jatuh di tempat 2 menghilang. 

Alasan mengapa dia tidak melakukannya pada teleportasi pertama, tentu saja, karena 
ruangan akan menjadi kotor. 

Mitsuha dan pria yang menghilang beberapa saat yang lalu berdiri seolah tidak terjadi apa-
apa. 

Ruang konferensi masih sunyi. 

"...... Tubuhku terasa ringan" 

Mungkin itu efek plasebo. Tidak diketahui apakah itu benar tanpa pemeriksaan, tetapi 
semua orang mengira sel kanker mungkin hilang. 

"E, semuanya!" 

Mitsuha buru-buru meninggikan suaranya. 



"Tidak ada yang terjadi, sejelas itu, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang melihat apa pun." 

Keringat menetes. 

"Aku melarang kalian semua mengungkapkan apapun tentang masalah ini sendirian. Untuk 
atasan Anda dan orang-orang yang lebih tinggi. 

Jika orang berpangkat tinggi dari suatu negara melakukan semacam pendekatan tentang 
hal ini, negara itu dilarang memiliki teknologi atau informasi terkait dunia lain yang 
disediakan oleh negara lain. Jika dilanggar, hukuman yang sama akan dilakukan di negara 
penyedia. Hal-hal yang berkembang dari penelitian naga juga, semuanya. Tentu saja, 
kontak dengan saya sangat dilarang. Setiap negara yang mencoba menengahi mereka 
bahkan sedikit akan menghadapi hukuman serupa. Namun ......... " 

Menarik napas. 

"Jika rahasianya dilindungi, saya menjanjikan perawatan medis yang sama seperti 
sekarang hanya untuk mereka yang ada di sini dan keluarganya; istri mereka, dan anak-
anak jika diperlukan. 

Namun, jika rahasianya bocor, janji ini tidak berlaku bagi semua orang. Karena kebutuhan 
untuk berdiam diri akan hilang jika terekspos. Dan, orang-orang di sini dan keluarganya; 
pejabat pemerintah, pejabat informasi, dan kerabat mereka selanjutnya tidak akan lagi 
menerima perawatan apa pun. " 

Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan. 

"Oh, jika bocor, itu mungkin untuk mengembalikan kompensasi untuk diam hanya jika 
semua orang yang tahu sudah mati kecuali mereka yang ada di sini sekarang, termasuk 
orang yang membocorkan, dan konfirmasi bahwa semua catatan telah terhapus seluruhnya 
diperoleh ...... "(も し 漏 れ た 場合 、 漏 ら し た 人 と 、 今 こ こ に い る 人 以外 で そ れ 

を 知 っ た 人 全員 が 死 ん で 、) Ruangan itu terdiam. 

Penonton saling bertukar pandang satu sama lain. 

Informasi pasti akan bocor jika dilaporkan ke atasan yang lebih tinggi. 

Setiap orang menjaga kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka dengan sayang. Dan, 
selain dari segelintir ahli intelijen yang pro di kalangan pro, bos mereka hanyalah pekerja 
meja, politisi yang hanya orang-orang jika gagal dalam pemilihan ulang, mereka pasti akan 
melompatinya. Jika dilakukan dengan buruk, mereka mungkin akan menggigit uang jika 
bukan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. (下手 を す る と 、 自 分 や 家族 の た め 

以外 に 、 カ ネ 目 当 て で 食 い 付 く か も 知 れ な い。) Dan jika rahasianya bocor. 

Orang-orang ini tidak masalah membunuh. Jika itu untuk diri mereka sendiri. 



Mungkin demi keluarga mereka juga. 

Semua orang merasa bahwa rahasia itu akan terlindungi karena alasan tertentu. 

'Dengan begitu, kepentingan bangsa kita akan dipenuhi oleh hasilnya.' 

Setelah itu saya melakukan meeting dengan 2 negara yang akan diberikan sample dan 
membahas tentang alat-alat seperti spinning wheel yang bisa dikenalkan ke Viscounty. 

Seperti yang diharapkan, berjejaring dengan bukan negara maju tetapi negara berkembang 
kecil bermanfaat. Meskipun demikian, memilih beberapa negara kecil yang jujur untuk 
diundang adalah keputusan yang tepat. Daripada sebagian besar staf intelijen, negara-
negara kecil tampaknya telah melibatkan hubungan diplomatik dan personel kelas menteri 
mereka. Negara-negara kecil itu gesit. 

"Setelah itu, jika perlu, hubungi saya melalui kapten, jangan hubungi saya di kota, jangan 
ikuti saya, setelah itu saya tidak akan ada hubungannya dengan negara yang melanggar dan 
tidak akan berbicara dengan mereka juga", saya langsung berkata dan ditunda. 

Bagaimanapun, mereka mungkin akan berhenti berkeliaran tanpa tujuan dengan ini. 

Ya, saya tidak berpikir bahwa negara-negara besar akan dengan patuh diam, tetapi untuk 
saat ini. 



Chapter 45 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 45 Foto hari ini diambil dari. 
Juga, saya menggunakan metode imouto oniichanyamete agar jeda baris tidak menghilang. 
Beri tahu saya jika ada masalah. 

 "Mitsuha, kita akan menuju ke ibukota. Segera buat persiapan. "  "Huh ........."    Tiba-tiba 
muncul di kediaman Yamano Viscounty dan berkata begitu adalah Earl Bos yang familiar. 
Pelayan Viscounty tidak lagi khawatir dengan kunjungan tiba-tiba keluarga Bos. Bahkan 
saat itu Earl sendiri.  Apakah mereka terbiasa atau apakah mereka berpikir bahwa 
"Mitsuha-sama bahkan lebih besar" ...    "Ini musim sosial, dan karena jumlah bandit belum 
banyak berkurang, kita akan pergi ke ibukota bersama untuk keamanan "  " Eh, setahun 
belum berlalu... "  "Ada beberapa musim sosial dalam setahun. Tidak ada alasan itu akan 
dibatasi hanya sekali "  " Ehh, begitukah !? " * Mitsuha terkejut dengan kata-kata Earl 
karena menurutnya itu pasti setahun sekali.   * "Um, sekarang, ini adalah waktu yang 
penting untuk wilayah ini... Saya harus meneruskan perjalanan ini ke ibu kota." * "Apa yang 
kamu katakan! Apa yang akan Anda lakukan jika Anda absen selama musim sosial pertama 
Anda setelah menjadi bangsawan? Bahkan saat semua orang ingin berbicara dengan 
Mitsuha ....... "   * "Tidak, itu sebabnya aku tidak mau", pikir Mitsuha. * Namun, itu 
sepertinya tidak menarik simpati dari Earl.   * "Meskipun ini kenapa aku bilang aku akan 
meminjamkanmu pengikut ........ Kami akan berangkat dari wilayah lusa. Jika kamu tidak 
cepat, Iris dan Beatrice akan datang menjemputmu " * " Eeh ....... "   * Rupanya, Earl benar-
benar tidak bisa mundur juga. Karena hirarki di dalam rumah.  Namun, saat ini tidak 
mungkin berada jauh dari wilayah tersebut untuk waktu yang lama. Ini waktu yang penting.  
Dia bisa kembali segera setelah dia mencapai ibukota. Ini tidak seperti dia akan selalu 
berada di dekat Earl dan lainnya. Bagi orang-orang di sini, lebih baik jika mereka berpikir 
"dia tidak pergi ke ibu kota dan sering mangkir dari bisnis."  Tidak akan ada orang yang 
mencoba memastikan apakah Mitsuha berada di ibu kota atau di Viscounty selama periode 
itu. Semua orang di keluarga Earl akan bertemu Mitsuha setiap beberapa hari di ibukota jadi 
tidak mungkin ada orang yang tidak perlu mengonfirmasi.  Namun, delapan hari selama 
beraktivitas akan menyakitkan. Tidak, akan ada gerobak yang berisi barang bawaan dan 
akan bergerak perlahan dengan mengutamakan kualitas kendara, jadi akan memakan 
waktu lebih lama dibandingkan dengan kereta ......    "Um, saya akan datang sendiri nanti... "  
" Tidak! Sudah kubilang bahwa banditnya belum berkurang! Dan jika kita tidak pergi 
bersama maka tidak ada artinya... Tidak... "  Earl berbicara dengan ambigu setelah membuat 
argumen yang masuk akal.  Rupanya, sepertinya mereka ingin berbicara dengan Mitsuha 
tentang berbagai hal selama sepuluh hari perjalanan tersebut. Earl atau mungkin Iris-sama, 
dengan Beatrice-chan, dan Theodore-kun. (伯爵 様 か 、 も し く は イ リ ス 様 、 ベ ア ト 

リ ス ち ゃ ん に 、 、 オ ド ー ル 君 と か が。)  Namun, dia tidak bisa meninggalkan 

wilayah itu tanpa pengawasan selama itu.  "Ini akan terus menjadi masalah mulai sekarang 
dan Earl akan baik-baik saja" jadi Mitsuha menyelesaikannya.    "Earl, ada sedikit rahasia 
yang harus kuberitahukan padamu"  Mendengar itu, Mitsuha membersihkan ruangan dan 
memberikan penjelasan kepada Earl yang menghentikan suaranya.    "Jika sejujurnya, aku 
tampaknya memiliki bakat yang cukup besar dalam hal sihir, ketika aku menggunakan seni 



rahasia" menyeberang ", jika itu aku sendiri atau jika itu adalah sejumlah kecil barang 
bawaan, tidak ada banyak beban . Saya dapat dengan cepat pulih jika sebanyak itu...  Namun, 
jika ini terungkap, orang-orang yang memaksa penggunaan "penyeberangan" untuk 
memulai negosiasi dan perdagangan dengan negara asal mereka akan muncul tanpa 
kegagalan dan permintaan pasti akan meningkat sesuai dengan itu. Dan itu akan segera 
melampaui batas saya. Jadi saya melaporkan bahwa bebannya jauh lebih besar. * Dengan 
kata lain, jika saya sendirian, saya bisa langsung pergi ke tempat saya di ibu kota dengan 
"menyeberang", jadi saya akan mengatur wilayah di sini sampai saya bisa pergi "   * " Huh 
...... "  Earl itu terkejut.  Tapi itu lebih terasa sebagai respon terhadap Mitsuha yang 
mengungkapkannya daripada dari kemampuan Mitsuha. Mungkin, wajar jika dia berharap 
sebanyak itu. * Sebenarnya, Mitsuha juga mengira bahwa Earl mungkin punya kecurigaan.   
* "Umm ......"  Earl itu dalam masalah. Sekarang argumen suara "keselamatan di jalan" dan 
"tidak boleh terlambat untuk awal musim sosial" telah ditutup, sulit untuk mengatakan 
"tidak" karena dia sepenuhnya menyadari betapa pentingnya mengelola wilayah itu. Namun, 
membiarkan keluarga Bos memonopoli Mitsuha selama sepuluh hari terlalu menarik.  Tentu 
saja "hikmah apa yang bisa ditarik keluar", merupakan bagian darinya tetapi pergaulan 
dengan istri dan anak-anaknya juga memiliki makna yang besar. Lebih dari segalanya, istri 
dan anak-anaknya sangat menginginkannya.  Mereka berencana untuk bergabung dengan 
putra sulungnya, Alexis, dan ada harapan bahwa itu akan berjalan baik dengan salah satu 
putranya.  Namun, dia juga memahami pentingnya mengelola wilayah dan ingin 
menekankan hal itu, dan ada juga yang mengungkapkan rahasia karena kepercayaan 
padanya. Dia tidak bisa tidak peka terhadap perasaan itu.    "Mumumu......."  Setelah 
khawatir beberapa saat, Earl akhirnya membuat keputusan dan berkata.   * "Saya mengerti. 
Aku akan membujuk Iris dan Beatrice. Sebaliknya, Anda harus datang lebih awal dan 
menyapa kami ketika kami tiba di ibukota, saya tidak memiliki kepercayaan diri. Saya bisa 
menjelaskan kepada mereka berdua selain mengatakan 'dia sudah pergi' ....... "   * Mitsuha 
mengangguk dan melihat Earl lepas.  Namun, kata-kata Earl berkata saat kembali, "Ini akan 
menjadi bantuan besar ...", dia tidak setuju.  (Itu, adalah masalah di rumah keluarga Earl, 
bukankah itu urusan saya.)    Bagaimanapun, jika mereka berangkat lusa, tampaknya jumlah 
hari yang dapat digunakan adalah sepuluh jika lebih awal, sekitar dua belas hingga tiga 
belas jika terlambat. Akan ada berbagai rintangan yang tidak terduga, seperti cuaca, 
kerusakan kereta, bandit, dan tanah longsor, bepergian untuk orang-orang di dunia ini 
secara alami akan memiliki elemen yang tidak pasti.  (Yah, kurasa aku harus pergi sekitar 
sembilan hari...)        Sementara itu, Mitsuha berpikir apa yang perlu dilakukan di ibukota.  
Pertama-tama, mengamankan koki. Karena putra restoran tersebut memutuskan untuk 
bekerja di restoran tersebut setelah mempelajari cara memasak Yamano, diperlukan 
seorang koki untuk kediaman Viscount. Jika tidak, chef yang sendirian saat ini akan 
pingsan.  Juga, seorang tukang kayu atau pembuat kapal.  Mungkin, tidak akan ada pembuat 
kapal. Permintaannya terlalu sedikit, dan tidak mungkin mereka yang tidak berada di 
sekitar sini yang menghadap laut akan berada di ibu kota yang jauh dari laut.    Jadi, dia 
mempercepat rencana wilayah sebelum waktu diambil oleh ibu kota.  Memulai produksi uji 
coba kecap, miso, dan tahu. Jika baru dimulai, semua orang di desa bisa melakukan yang 
terbaik dengan coba-coba. Saya akan menonton dari waktu ke waktu. * Juga, penanaman 
wasabi dimulai. Ini diperlukan untuk hidangan ikan dan dapat digunakan untuk hidangan 
lainnya juga. Efek sterilisasi meningkatkan pengawetan makanan olahan. Saya mungkin 



menemukannya jika saya mencarinya bahkan di dunia ini, tetapi saya membawanya dari 
Jepang karena itu akan merepotkan. Bukan wasabi tanah (wasabi bukit), tetapi wasabi air 
(wasabi sungai pegunungan). Dimulai dengan pembagian akar, bukan dari benih. Tumbuh 
di kaki bukit di sisi sungai pegunungan di hulu sungai. Wasabi yang menyukai air mengalir 
yang indah.   * Maka, karena latihan praktek di kapal yang diterima dari negara kecil telah 
usai, akhirnya kami mencoba memancing jala. Karena ini pertama kalinya, itu adalah 
tangkapan yang lebih baik dari yang saya kira. Bahkan dengan banyak tangkapan, itu sulit 
untuk diproses jadi jangan lakukan ini terlalu sering sampai pasar berkembang. Mereka 
adalah ikan yang bermigrasi, jadi sepertinya kita tidak akan "menangkap semuanya".   * 
Kami membuatnya sedikit lebih murah dan memulai penjualan ikan besar-besaran, ikan 
kering dan asin diproduksi, diasinkan dengan garam dari ladang garam, yang akhirnya 
mulai berproduksi. Saya membeli beberapa untuk Pez-san yang datang tepat waktu untuk 
menjajakannya untuk dijual di ibukota. Saya juga menjual garam. Ini untuk menyelidiki 
seberapa banyak kita bisa menjual, jadi jumlahnya hanya sedikit. Ini adalah ladang garam 
kecil jadi tidak banyak produksinya. Saya juga ingin memeriksa tanggapan pedagang 
terhadap garam batu.   * Saya berbicara dengan Pez-san yang saat ini memimpin tiga 
gerbong tentang apakah dia dapat meningkatkannya menjadi sekitar lima. Dia tampaknya 
mendapatkan cukup banyak uang dari barang-barang Jepang dan sedang 
mempertimbangkan untuk meningkatkan jumlah perdagangan.  Nah, barang-barang 
Jepang hanya dijual sedikit demi sedikit, tetapi jika Anda cocok dengan pelanggan yang 
mulia, Anda harus memiliki bisnis yang bagus. Meskipun saya tidak melakukannya sendiri 
karena merepotkan.  Saya tidak ingin langsung beriklan atau bernegosiasi dengan 
bangsawan. Saya baik-baik saja dengan hanya pelanggan di toko.    Toko saya sendiri di ibu 
kota benar-benar untuk mendorong produk Bumi ...  batuk  batuk, ini adalah toko yang 
memasarkan harga tinggi dan kuantitas rendah, kami tidak menangani barang-barang 
dengan tanggal kedaluwarsa yang pendek dan barang yang dijual dalam jumlah besar, dan 
artikel dari dunia ini. Dengan beberapa pengecualian. ...... Juga, itu hanya buka selama 
beberapa hari.  Selain itu, ekonomi wilayah akan runtuh dalam sekejap jika saya mati, 
karena itu akan merugikan hati nurani saya, saya ingin membuat ekonomi wilayah 
berfungsi sendiri sepenuhnya tanpa keterlibatan saya. * Secepatnya harus ada keuntungan 
yang cukup bagi Pez-san hanya dari produksi dalam negeri tanpa produk Jepang. 
Memperkenalkan hal-hal baik seperti kerajinan tangan buatan sendiri atau industri ringan 
....... Sekali lagi, hal-hal seperti makanan olahan, tekstil, barang umum, dan pembuatan 
kertas .......   * Saat melakukan ini dan itu, sembilan hari berlalu dalam sekejap.  Mulai hari 
ini, untuk orang-orang di wilayah itu, itu akan menjadi "Karena saya berkeliling kesana-
kemari memeriksa dan melakukan survei, saya absen". Bagi masyarakat ibu kota katakanlah 
"Karena saya sibuk bernegosiasi dengan berbagai tempat untuk menjual produk dari daerah, 
saya mangkir dari toko".  Ada juga kebutuhan untuk mengelola rumah saya di Jepang dan 
"seruan bahwa saya hidup dengan layak", dan itu akan menjadi buruk jika saya tidak 
melakukan sesuatu tentang masalah 'pekerjaan apa yang saya miliki'. Coba katakan "ini 
bisnis impor kecil", seperti "Saya menjual barang-barang tradisional rakyat, furnitur, dan 
pedang sebagai barang antik". Sesuatu seperti pajak dan pendaftaran sepertinya 
merepotkan... Lebih baik lagi, mari ganti alamat saya ke luar negeri..., tunggu, tidak, tidak. 
Saya harus melindungi rumah itu.    Selain itu, tampaknya sudah waktunya negara-negara 
besar datang dengan beberapa pendekatan.  Mereka bukan negara yang akan tetap diam 



sementara negara kecil mengambil semua tempat yang enak, mungkin. Saya pikir mereka 
akan datang melalui kapten sesuai dengan aturan yang telah diputuskan. * ...... Oh, 
merepotkan! Wilayah, ibu kota, Jepang, dan tempat kapten dengan negara-negara besar... 
Aku tidak bisa menghadapi sesuatu seperti perang empat front!         * "... Hei, Mitsuha-
neesama, apa kau tidak ingin menyerahkan toko itu padaku?" * Aaah, bisikan iblis!   * "Sa, 
Sabine-chan, apa maksudmu..."  Setelah mengetahui bahwa Mitsuha tinggal di kerajaan 
dengan cepat, Sabine-chan berkata begitu dia tiba di toko kepada Mitsuha yang gemetar.  
Dalam kunjungan modal jangka pendek saya, saya belum pernah bertemu Sabine-chan. 
Tampak sering datang ke ibu kota akan menjadi aneh dan saya tidak dapat melakukan 
pekerjaan saya jika dia dekat dengan saya.   * "Tapi neesama, toko selalu tutup. Saya bisa 
membukanya dan menjadi penjual. Saya juga belajar mengoperasikan Debude, dan 
bagaimana jika saya mengelola lantai tiga juga. Aku baik-baik saja tinggal di sini. "   * Is, 
apakah itu motifmu ~! Anda hanya ingin bebas menggunakan pemutar DVD dan sumber 
daya di sini, Sabine-chan !!  Di lantai pertama, DVD, lemari es, oven microwave, kompor gas, 
oven, pancuran di bak mandi, kipas angin di pemanas ......  Juga, sepertinya dia juga telah 
memperhatikan keberadaan sumber daya di lantai tiga.  Pantas saja, karena semua ini ada 
di lantai satu, bisa dibayangkan dengan mudah juga akan ada banyak di lantai tiga, yaitu 
private space.  Namun .......    "B. tetapi, bagaimana jika beberapa pelanggan asing datang dan 
menyusahkan Anda... "  "Ahaha, apa menurutmu akan ada orang yang menyusahkan toko" 
Putri Kuil Perawan Petir "? Selain itu, tentu saja, saya tidak akan sendirian, tetapi bekerja 
sama dengan pendamping seperti punggawa wanita. Jika tidak, saya tidak akan bisa 
menonton Debude dengan nyaman, tidakkah Anda setuju. " 

* Dia akan serius, gadis ini!   * Tidak, tapi, mungkin tidak apa-apa...  Aku tidak ingin 
menyerahkannya pada orang yang tidak dikenal, tapi jika itu Sabine-chan......, Tidak, jangan 
tertipu, aku !!  Apa yang dilakukan pemilik toko secara umum agar seorang putri cenderung 
ke toko! * Juga, lantai tiga akan langsung dikonsumsi jika itu dilakukan, teleportasi akan 
segera terungkap jika saya menghilang atau muncul di toko. 

* Namun, jika saya meninggalkan toko dalam perawatan orang lain, itu akan lebih mudah 
......    "Ha, haha, saya, saya akan memikirkannya...."  "Tsk" Sabine mendecakkan lidahnya 
pada Mitsuha yang berhasil mengatasi godaan tersebut.      Dan, saat itu, seorang anak dari 
panti asuhan kota menyerbu masuk.  "Himemiko-sama, aku di sini!"  "Aku sudah 
memberitahumu untuk berhenti memanggilku seperti itu!"  Sambil memarahi, Mitsuha 
menyerahkan hadiah dan permen sebagai bonus.  Di waktu senggang saat tidak menjadi 
pembantu di kebun sayur lembaga dan beternak unggas, anak-anak panti asuhan dengan 
sukarela akan melakukan suruhan seperti bekerja. Mitsuha terkadang meminta anak-anak 
untuk mengerjakan tugas dan ini adalah salah satunya. Isi permintaannya adalah "untuk 
mengawasi gerbang luar kota dan memberi tahu saya segera setelah kereta Boses Earldom 
datang." Dia telah menggambar lambang keluarga Earl dan menyerahkannya sehingga dia 
akan tahu sekilas apakah dia melihat kereta mereka.  Banyak anak yatim piatu yang mau 
menerima permintaan Mitsuha yang selalu memberikan manisan disamping pahala. Tidak, 
sebelum itu, tampaknya merupakan suatu kehormatan untuk "menerima permintaan 
Himemiko-sama", dan di antara anak yatim persaingannya tinggi.   * Setelah bocah itu 
menerima hadiah dan permen, dia mengucapkan terima kasih dan melarikan diri. Mungkin 



untuk mengirim pemberitahuan ke kediaman Bos di ibu kota. Meskipun tidak diminta 
secara khusus, jika dia menginformasikan bahwa "kereta Earl Boses telah mencapai 
lingkungan itu, Himemiko-sama akan segera datang", dia mungkin bisa mendapatkan 
hadiah yang masuk akal. Secara khusus, nilai informasi yang akan diberikan Mitsuha juga 
akan tinggi. Jika Anda melewatkan peluang menghasilkan uang yang langka, Anda tidak 
bisa disebut yatim piatu kelas satu. 

* "...... Tidak, apa itu 'yatim piatu kelas satu'", Mitsuha yang tidak berpikir begitu. (...... い や 

、 『一流 の 孤 児』 っ て 何 や ね ん 、 と 思 わ な く も な い ミ ツ ハ で あ っ た が。) 

(catatan tl: ada negatif ganda dengan な く dan な い)   * , bagaimanapun, tutup toko dan 

menuju ke kediaman Bos di ibu kota. Rombongan yang mengendarai gerobak tidak terlalu 
cepat tetapi meskipun demikian, tidak banyak waktu untuk mempertimbangkan waktu 
perjalanan anak yatim piatu itu. 

* Seperti yang saya janjikan kepada Earl, saya menyapa mereka dengan "memohon agar 
saya datang ke ibu kota sebelumnya" dan jika tidak, posisi Earl akan dalam bahaya.    Dan, 
Sabine-chan mengikuti karena suatu alasan.  Ah, kalau dipikir-pikir, Beatrice-chan adalah 
temanmu. 
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Chapter 46 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 46 Foto hari ini oleh 

Ketika Mitsuha tiba di kediaman Bos di ibu kota, para pelayan sudah berbaris untuk 
menyambut. Biasanya, mereka perlu bersiap-siap dengan tergesa-gesa saat kereta tiba; 
dengan beberapa orang berbaris di depan pintu dan yang lainnya kembali mengambil teh, 
mandi kaki, dan bak mandi untuk menghilangkan keringat dan kotoran. Hal ini tak 
terhindarkan karena perkiraan waktu kedatangan bisa bervariasi sekitar beberapa hari. 
Sulit untuk mempersiapkannya terlebih dahulu sebelum mereka tiba.  Tampaknya anak 
yatim piatu itu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia mungkin melompat-lompat. (弾 ん で 

貰 え た こ と で あ ろ う。)    Kepala pelayan Rufus berada di depan barisan pada saat 

yang sama Mitsuha dan Sabine tiba di kediaman Bos. Semua pelayan kediaman Bos juga 
mengenal Sabine. Rufus menyuruh semua pelayan pergi ke toko Mitsuha untuk menghafal 
wajah Sabine karena dia sering bersama Mitsuha dan akan menjadi insiden besar jika 
mereka tidak sopan.   * Kelompok Earl tiba tak lama kemudian. Setelah mengubah 
posisinya dari tempat duduk teraman di tengah ke samping ketika mereka tiba di ibu kota, 
Beatrice yang pertama turun dari gerbong keluarga Earl terkejut melihat Sabine di sebelah 
Mitsuha ketika dia hendak melompat ke arahnya.   * "H... huh?"  "Lama tidak bertemu 
Beatrice-chan"  Sabine menyapa Beatrice dengan senyuman sambil menempel di lengan 
Mitsuha.  "Gununu ......"  Dan Beatrice mengerang dengan wajah menyesal karena suatu 
alasan. * Mitsuha tersenyum kecut.   * "Ya ampun, apa yang kamu lakukan aku bertanya-
tanya..."  "Ini dia Iris-sama!"  "Huh ..."    Mitsuha membiru, suara hatinya tiba-tiba keluar dari 
mulutnya dari kata-kata Iris-sama yang terdengar seperti sesuatu yang pernah dia dengar 
sebelumnya.  Dan, Iris-sama menggembungkan pipinya karena diperlakukan seperti bos 
terakhir.  Sabine, Beatrice dan para pria menghela nafas sambil melihat Mitsuha yang 
dicengkeram dan ditarik di tengkuknya.  "" "Haa ~ ......" ""        "Jadi, kenapa kamu berangkat 
lebih awal sendirian tanpa menghubungi kami?"  Iris-sama sangat marah. * Dia pikir mereka 
akhirnya akan bepergian bersama dengan Mitsuha jadi dia sangat masam.   * "T, tidak, itu 
benar ketika pekerjaan telah mencapai titik di mana saya dapat beristirahat..." * "Kalau 
begitu, Anda bisa datang ke tempat kami dalam hal itu!"   * (T, tidak! Aku butuh alasan ......)  
Mitsuha bergegas.  (Karena ada cara untuk bergerak cepat..., mobil? Sepeda... itu tidak baik, 
bahkan jika itu bisa menjadi alasan untuk pulang terlambat, itu tidak akan menjadi alasan 
untuk pergi lebih awal...)   * Waaaa , dan kemudian, sementara Mitsuha dipenuhi dengan 
ketidaksabaran dan kecemasan, sebuah sekoci dilemparkan dari arah yang tidak terduga.   
* "Oh, itu karena aku memintanya"  "" Hah? ""  Iris-sama dan Earl terkejut dengan kata-kata 
Sabine-chan. * Mitsuha hampir meninggikan suaranya juga, tapi entah bagaimana berhasil 
menahannya.   * "Itu karena aku telah mengirim surat untuk" datang ke ibukota secepat 
mungkin ", dan dengan kata-kata yang cukup kuat..."    Jika tuan putri berkata demikian, 
mereka tidak bisa marah lagi. Karena itu akan menyalahkannya karena menuruti 
permintaan sang putri.  Selain itu, fakta bahwa kedua orang itu menyambut mereka 
bersama meningkatkan kredibilitas. * Dengan enggan, Iris-sama berhenti mengejar lebih 
jauh.   * Saat Mitsuha melihat ke arah Sabine-chan dengan rasa syukur sambil berpikir "Aku 
sudah diselamatkan", senyum jahat muncul di wajah itu.   * (Oh shooooot !!!)   * Kelemahan 



disita!  Mitsuha kaget.  Mungkin, dia menyadari bahwa ada alasan mengapa hal itu tidak 
dapat dikatakan dengan jujur. * Dan Sabine-chan yang ceria mungkin membaca dari sikap 
Earl bahwa "Earl tahu alasannya".   * Sabine-chan tidak pernah menyentuh rahasia yang 
benar-benar perlu dilindungi Mitsuha. Namun, dia berpikir bahwa tidak apa-apa untuk 
mengetahui apakah "orang lain tahu". Atau lebih tepatnya, mungkin dia tidak bisa 
memaafkan "orang lain yang mengetahui sesuatu tentang Mitsuha yang tidak dia ketahui."  
Dengan kata lain, apa artinya itu ...... bahwa pengejarannya tidak akan berhenti sampai 
Mitsuha mengungkapkan rahasianya.  Ucapkan atau tunjukkan sesuatu yang lain sebagai 
alat tawar-menawar... * Bagaimanapun, itu akan menjadi transaksi di mana kerugian besar 
pasti terjadi.         * "...... jadi, kamu akan memberitahuku dengan benar, Mitsuha-neesama"  
"Uu..."  Seperti yang diharapkan, dia mengejarnya.    "Um, tolong minta yang lain..."  "Kalau 
begitu, hak untuk menggunakan toko sesukaku"  "T, tolong selamatkan aku dari itu ......"  Itu 
benar, hal yang sedang kupikirkan tentang, bagaimana dengan itu? Dan itu.    "Sabine-chan, 
sebenarnya, aku punya sesuatu yang baik untukmu tapi bagaimana menurutmu?"  "Tidak 
ada gunanya kecuali itu sesuatu yang akan meyakinkan saya?"  "Tidak apa-apa! Sekarang, 
pilih salah satu yang Anda suka di antara keduanya.  Pertama. Kendaraan yang tidak 
memakan banyak tempat dan memiliki biaya pemeliharaan, baik bahkan di jalan sempit 
dan lebih cepat daripada kereta yang membawa Sabine-chan sendirian.  Yang lainnya 
adalah alat ajaib yang memungkinkan saya berbicara dengan Sabine-chan di ibu kota 
bahkan ketika saya berada di Viscounty. Sekarang, mana yang lebih kamu suka? "  " Huh ...... "    
Sabine-chan mengeras karena terkejut.  Dan seorang penjaga pendamping yang berpura-
pura santai di sudut toko mengeras ketakutan. * Itu wajar, para pengawal akan berkali-kali 
lebih buruk jika Sabine-chan mendapatkan mobilitas yang akan membuatnya bergegas 
menyusuri jalan sempit lebih cepat daripada kereta kuda.   * "U, um, keduanya tidak baik..."  
...... Itu keluar, mata pembunuh paman itu menengadah!  Tapi itu tidak berhasil melawanku! 
* "Tidak! Hanya satu atau yang lainnya "   * Sabine-chan, yang ~ uu ~ mengerang sebentar 
akhirnya memilih "alat ajaib untuk berbicara dengan Mitsuha di Viscounty" yang kedua. 
Yang itu juga lebih nyaman untuk Mitsuha. Itu adalah salah satu langkah pengamanan yang 
dia pikirkan tentang persiapkan dan dia tidak bisa menemukan orang yang cocok untuk 
mempercayakannya kepada selain Sabine-chan, jadi dia punya alasan yang cukup bagus.  Di 
belakang, pengawal tampak lega di lubuk hati mereka.  Tidak, maaf saya membuat Anda 
khawatir.      Keesokan harinya, saya memeriksa kamar Sabine-chan dan sekitarnya di istana 
kerajaan dan saya berteleportasi ke Jepang setelah saya mendapat izin raja untuk memasang 
peralatan. Dan pertama saya pergi ke pemasok tenaga surya.  Karena ini adalah ketiga 
kalinya setelah toko di ibu kota dan kediaman Viscount, pembicaraan berjalan lancar dan 
saya segera membuat keputusan untuk membeli unit pembangkit listrik dan perangkat 
penyimpanan daya. Kali ini adalah hal yang sangat kecil dan sederhana.    Dan selanjutnya, 
ke Akihabara.  Sekarang telah menjadi kota otaku tetapi beberapa sisa masa lalu masih 
tersisa. * Toko yang dia kunjungi adalah toko khusus radio amatir.   * Sebenarnya, Mitsuha 
mendapatkan kualifikasi radio amatir saat dia masih duduk di bangku SMP karena 
pengaruh ayahnya. Kualifikasi itu dimaksudkan untuk bersosialisasi dengan ayahnya, atau 
lebih tepatnya membuat keluarganya bahagia, tetapi dia secara kasar telah menguasai 
segalanya. * Saat ini di mana setiap orang yang akan beralih ke radio amatir di masa lalu 
pergi ke komputer, industri radio amatir telah sepenuhnya menjadi industri matahari 
terbenam. Namun, maniak lansia masih hidup dan peralatan baru sedang dikembangkan. 



(google: industri matahari terbenam berarti industri tua dan menurun.)   * Berjalan ke 
toko, Mitsuha seperti orang dewasa yang membeli sejumlah besar barang koleksi yang 
ditujukan untuk anak-anak. (店 に 入 っ た ミ ツ ハ は 、 大人 買 い を し た。)  Tidak, 

dalam industri ini, bahkan orang dewasa pun tidak akan membeli banyak.  Bagaimanapun, ia 
membeli 3 radio terpasang tetap pita HF dan pita VHF terbaru dan radio genggam VHF. 
Antena akan menjadi bidang tanah yang mencakup 8 pita dari 3,5 MHz hingga 430 MHz. * 
Berbagai hal lainnya dibawa seperti 3 antena, kabel koaksial, dan konektor. Perkakas tidak 
diperlukan karena ada di rumah.   * Tidak, sains telah membuat kemajuan. Di peralatan 
lama yang dimiliki ayah, radio HF naik hingga 28 MHz; dan 50 MHz, 144 MHz dan 430 MHz 
masing-masing memiliki perangkat khusus, antena bidang tanah hanya berfungsi untuk 
144 MHz dan lebih tinggi, jadi Anda bahkan perlu menyiapkan antena 21 MHz yang sangat 
besar, 3,5 MHz, atau setengah horizontal 7 MHz -panjang gelombang dipol.... Namun, 
dengan 2 transceiver Anda bisa mendapatkan jangkauan penuh 430 MHz dan band bawah 
dan Anda hanya perlu antena ground plane kecil... 

dfd   Karena akan digunakan di tempat-tempat yang tidak terjangkau hukum radio, saya 
memilih radio HF dengan output 200W tanpa menahannya. Saya akan membutuhkan 
kualifikasi kedua di Jepang, tetapi tidak ada masalah jika di dunia lain. Pemasangan tetap 
VHF adalah 50W, perangkat genggam 5W. 

* Aduh, sangat berbeda dibandingkan dengan ＴＳ － ５２０Ｘ dan ＴＲ － ２２００Ｇ 

bekas yang saya dapat dari ayah. 

Hasil gambar untuk ï¼´ï¼³ï¼ ?? ï¼ ?? ï¼ ?? ï¼ ?? ï¼¸Hasil gambar untuk ï¼´ï¼²ï¼ ?? ï¼ ?? 
ï¼ ?? ï¼ ?? ï¼ ?? ï¼§ * Ayah saya tampaknya telah menggunakan saluran Yaesu Ｆ － ５０

Ｂ ketika dia masih muda, tetapi pemancar dan penerima berada di kandang yang terpisah, 

dari zaman apa asalnya? Mungkin itu sesuatu yang digunakan selama Perang Dunia II? 
Keluargaku terlalu pandai mengurus barang-barang kami ...... 

Hasil gambar untuk Yaesu FR-50B    Mungkin akan ada ionosfer di dunia itu juga. Karena itu 
persyaratan untuk menjadi begitu mirip.  Dapatkah E sporadis terjadi? Nah, jangan 
berharap E sporadis dan propagasi radio. * Misalkan 144 dan 430 untuk komunikasi di 
kota yang sama, 3,5 dan 7 MHz untuk kontak antara ibu kota dan Viscounty. 50 akan ......, 
tidak mendapat giliran.   * Bagasi yang saya beli terlalu banyak untuk dibawa sampai saya 
menemukan tempat yang cocok bahkan untuk berteleportasi ke suatu tempat, jadi saya 
meminta waktu pengiriman tertentu dari jasa kurir dan kembali ke rumah.      Di kemudian 
hari, antena toko ibukota dipasang oleh Kunz-san dari toko pertukangan kayu. Saya pikir itu 
bukanlah sesuatu yang tidak dapat saya lakukan sendiri, tetapi untuk berjaga-jaga. Ini akan 
merepotkan jika runtuh karena sesuatu seperti angin kencang.  Aku juga punya yang di 
istana kerajaan dikerjakan oleh Kunz-san. Ada juga hubungan antara kapasitor dan unit 
pembangkit listrik tenaga surya, jadi saya pikir ini harus diserahkan kepada para 
profesional. Saya melakukan pengkabelan sendiri tentu saja. * Adapun yang ada di mansion 
teritori, seperti yang diharapkan aku memasang semuanya sendiri. Karena catu daya sudah 
disiapkan, satu-satunya konstruksi adalah memasang antena. Sangat menyenangkan 
bahwa pesawat darat mudah dipasang.   * Saya hanya mengajari Sabine-chan dan Anton-



san kepala pelayan metode operasi radio. Memberitahu mereka untuk tidak menyentuh 
bagian penyetelan halus dan hanya menjelaskan bagian operasi minimum. Saya 
menyerahkan gambar status dasar sakelar dan dial sebagai tindakan pencegahan jika 
seseorang menyentuhnya.  Untuk tempat mereka dipasang, Viscount Residence adalah ruang 
belajar. Di istana kerajaan, tentu saja, adalah kamar Sabine.  Di atas segalanya, saya 
menginstruksikan untuk sama sekali tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. * 
Selanjutnya, pengaturan frekuensi orang-orang di kediaman Viscount dan di istana 
kerajaan telah diubah. Jadi mereka tidak akan bisa mendengarkan.   * Dengan ini, saya 
dapat memeriksa bahwa tidak ada yang salah di Viscounty setiap hari pada waktu yang 
teratur bahkan jika saya tidak kembali ke wilayah itu setiap saat. Anton-san tidak berpikir 
bahwa saya ada di ibu kota jadi tidak akan mencurigakan jika saya segera kembali dalam 
keadaan darurat. * Tentu saja, saya tidak akan menghubungi Sabine-chan pada jadwal yang 
ditentukan. Dia selalu datang ke toko jadi saya tidak perlu melakukan itu. Seharusnya tidak 
masalah karena kita berlatih berkali-kali.   * Sudah diatur untuk menghubungi Sabine-chan 
secara berkala dan memeriksa apakah tidak ada yang salah di ibu kota setelah musim 
sosial berakhir dan aku kembali ke wilayah itu. * Dengan ini, kemungkinan terjadinya 
insiden besar di ibu kota atau wilayah saat aku tidak berteleportasi untuk sementara waktu 
berkurang. Karena Sabine-chan dan Anton-san adalah orang yang cukup berpengetahuan, 
mereka mungkin akan memberi tahu saya segera setelah terjadi sesuatu.   * Ah, lampu LED 
dan kulkas kecil juga dibeli karena permintaan keras kepala Sabine-chan. Nah, ada 
kelonggaran dengan kekuatan jadi tidak apa-apa. Konsumsi daya radio dalam kondisi 
penerimaan rendah, dan dapat dimatikan jika tidak digunakan. Tidak ada yang bisa 
menggunakannya saat Sabine-chan tidak ada di kamar.  Selain itu, ketel, kipas angin listrik, 
pemanas udara hangat, perangkat pemutaran DVD, permintaan terus meningkat satu demi 
satu sehingga semuanya ditolak. Menurut Anda, untuk apa sistem catu daya itu .......  Anda 
bahkan tidak bisa mengerti bahasa Jepang kecuali saya menerjemahkan DVD-nya! 

 > Baca Novel Bahasa Indonesia : <  
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Chapter 47 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 47 Pertama, mari 
mengamankan sumber daya manusia seperti yang direncanakan semula. 

Untuk saat ini, para insinyur untuk membangun kapal kayu. 

Akan sulit untuk mengumpulkan banyak dan menembak mereka ketika kapal sudah selesai 
agak mengerikan. 

Akan lebih masuk akal untuk terlebih dahulu menyewa seorang spesialis dan kemudian 
meminta bantuan penduduk desa. 

Jadi itulah mengapa saya datang ke Kunz-san dari toko pertukangan kayu. 

Tidak, saya harus memanfaatkan koneksi dan jaringan saya sebaik mungkin. 

...... Seandainya aku melakukannya terakhir kali. 

"Astaga, apakah kamu memiliki pengrajin tambahan ~?" 

"Tiba-tiba datang, aku bertanya-tanya siapa yang akan datang, tapi bukankah itu dewi...?" 

Kunz-san keluar dari belakang dengan wajah kagum. 

"Apakah ini pekerjaan yang terburu-buru lagi? Jika Anda baik-baik saja dengan saya dan 2 
~ 3 yang lebih hijau, saya dapat segera mempersiapkannya... " 

"Tidak, kali ini saya mencari orang untuk datang dan tinggal di wilayah kami. Saya mencari 
seseorang dengan senjata yang cukup bagus untuk membuat apa saja dari peralatan dan 
aksesori pertanian hingga perahu dan bangunan penangkap ikan. 

"Hah......" 

Kunz-san membuat ekspresi canggung, namun bermasalah. 

"Tidak, memang itu sedikit berlebihan ...... pindah dari ibukota ke sana akan sangat sulit 
bagi mereka yang memiliki keluarga, dan talenta muda kebanyakan adalah mereka yang 
ingin mengasah kemampuan mereka di kota dan mendapatkan nama untuk diri mereka 
sendiri. Selain itu, kebanyakan dari mereka mencoba menjadi pengrajin profesional di 
departemen tertentu, bukan jack of all trade. 

Bahkan jika itu adalah permintaan dari dewi, ini tidak kurang dari masalah yang 
mempengaruhi seseorang dan seluruh hidup keluarga mereka ... "(い く ら 女神 様 か ら の 

お 話 で も 、 こ れ ば っ か り は 、 本人 や 家族 の 一生 の 問題 で す か ら ね ぇ ...) 

Tidak ada harapan ....... 



"Astaga, apakah kamu punya juru masak tambahan ~?" 

"Tiba-tiba datang, aku bertanya-tanya siapa yang akan datang, tapi bukankah itu Mitsuha-
san...?" 

Bernt-san keluar dari belakang dengan wajah kagum. 

Entah bagaimana, aku punya perasaan déjà vu, aku punya firasat buruk ...... tentang 
percakapan ini. 

Tempat ini, tidak perlu dikatakan, Paviliun Surga (Rakuentei). 

Tidak, Anda tidak akan tahu jika saya tidak mengatakan saya kira ...... 

Pokoknya kalo ngomongin kalo chef yang saya kenal, tidak ada pilihan selain di sini. 

"Apakah Anda tahu seseorang yang mungkin ingin menjadi juru masak di wilayah saya?" 

"Kita, anak-anak muda sering datang ingin belajar memasak Yamano dengan berlatih di 
tempat saya. Tapi saya akan terkutuk, mereka tidak ingin berlatih dengan serius dan hanya 
ingin belajar memasak Yamano untuk menggunakannya sebagai aset untuk menghasilkan 
uang dengan mudah. Setelah belajar memasak Yamano, mereka akan langsung berhenti. " 

...... Itu akan menjadi masalah. 

"Selain itu, akan lebih baik jika itu adalah kediaman bangsawan di ibu kota atau wilayah 
yang dekat dengan ibu kota, tapi juru masak terampil untuk wilayah Mitsuha, di suatu 
tempat di ujung negara, dan terlebih lagi, itu jalan buntu. tempat pedesaan yang tidak 
mengarah ke mana-mana.... 

Tidak, masih ada beberapa orang yang ingin pergi bahkan saat itu, tapi mereka, yah... " 

"Apa? Apakah ada sesuatu tentang mereka? " 

Bernt-san berkata dengan penuh kebencian dan memberitahunya. 

Bahwa Mitsuha dianggap cukup antusias oleh beberapa pria. 

Jika seorang wanita muda dapat meletakkan makanan yang dibuat oleh pria dengan niat 
baik yang tidak normal, kasih sayang dan obsesi terhadapnya di mulutnya dengan 
ketenangan pikiran. 

"Ahhhhh   ~ !!!" 

"... ... Baik?" 

"...... un" 



Setelah menyerah, Mitsuha bergegas pulang. 

Oh, saya harus memeriksa gerobak makanan... 

"Sebarkan produk khusus dalam taktik ibu kota", yang saya rancang sebagai bagian dari 
mengembangkan wilayah. 

Tidak, saya pikir nama taktik itu persis seperti itu, tetapi keluarga saya tidak memiliki 
pengertian penamaan apa pun. 

Jadi, sebarkan di ibu kota, Yamano Viscounty menjadi satu-satunya pemasok, yang itu. 

Langkah pertama di dalamnya adalah misi shiitake, yang kedua adalah rencana popcorn. 

Untuk jamur shiitake, saya telah menginstruksikan untuk jamur shiitake kering untuk 
dikirim ke ibu kota di Petz-san segera setelah selesai. Kemudian kami menyediakannya 
untuk hidangan di Paviliun Surga. 

Pada saat yang sama, Toserba Mitsuha akan menawarkan pasokan barang untuk membuat 
hidangan di pesta bangsawan. Tidak ada yang bisa menolak! ... Tentu saja dengan biaya. (併 

せ て 、 貴族 の パ ー テ ィ ー に 雑 貨 屋 ミ ツ ハ か ら 料理 を 数 品 提供 す る と 申 し 

出 る。 ま さ か 断 る 者 は 居！ い 料 は 居 る い 料 

Fuhaha, sekarang, hanya masalah waktu sebelum ibukota berada di bawah kendaliku !! 

Jadi, meskipun kami menunggu panen dengan jamur shiitake, saya berpikir untuk terus 
menjual berondong jagung. 

Karena masih ada waktu sebelum spesies peledak yang ditanam di wilayah ini dapat 
dipanen, saya menipu sedikit dengan spesies bahan peledak kering yang dibawa dari Bumi, 
seperti dalam taktik di mana acara memasak mengatakan, "kami telah menyiapkan barang 
yang sudah selesai di sini ", yang" sudah diminati pada saat rencana panen. " 

Bahwa jagung berondong jagung adalah jenis yang berbeda pada awalnya terekspos dan 
wilayah lain mendapatkannya dan mulai menanamnya, semua itu harus membeli cukup 
banyak waktu sebelum toko tiruan keluar. Sampai saat itu, dapat disimpan sebagai produk 
bermerek wilayah Yamano ... 

Untungnya, garam dan minyak goreng dapat menutupi wilayah tersebut. Nilai tambah 
dengan dibuat sepenuhnya di wilayah Yamano... (幸 い 、 塩 も 食用油 も 領 内 で 賄 え る

。 完全 ヤ マ ノ 領 産 で 、 付 加 価 値 を ...。) Jadi, itulah mengapa saya akan mencari 

penjual gerobak makanan untuk saat ini. Ke panti asuhan. 

"Ah, itu himemiko-sama! Saya! Kali ini pasti aku yang akan mendapatkan pekerjaan itu! " 



Anak-anak kecil bergegas dengan kekuatan penuh. Umumu, saya sepopuler biasanya. Kalau 
saja dengan paman yang keras ....... 

"Hari ini, saya datang untuk membuat kontrak jangka panjang. jika berjalan lancar, saya 
akan terus mengajukan permintaan untuk waktu yang lama. Apa sutradaranya ada di sini? 
" 

Anak-anak tidak mengerti dengan baik tetapi tampaknya telah merasakan banyak hal, 
mereka berlari memanggil direktur. Sepertinya dia ada di lapangan. 

Saya mengadakan pertemuan di kantor direktur dengan direktur kembali setelah 
menghapus keringatnya. Mungkin menjalankan tempat itu sulit, ini adalah ruangan biasa 
tanpa aksesori. Tidak, jika Anda mengatakan itu, seluruh panti asuhan sama saja. 

Untuk saat ini, saya akan melewatkan makanan yang saya bawa sebagai bekal. 

Makanan yang dibawa Mitsuha saat dia membuat permintaan di panti asuhan sama-sama 
ekstrim. 

Terkadang, makanan asli seperti kentang, biskuit Kanya berukuran besar, bola nasi, dll .; 
pengungsi dari suatu tempat seperti makanan ・. 

Dan di lain waktu, permen, coklat, kue pendek, dll; barisan yang ingin dikatakan oleh orang 
dewasa pengelola jika mereka melihatnya, "jika Anda punya uang untuk membeli ini, 
silakan beli sesuatu yang akan bertahan di perut mereka". 

Itu tidak bergantian, benar-benar acak. 

Itu adalah misteri yang membuat Mitsuha khawatir. 

...... Kali ini sepertinya menjadi "the ・ food". Sosok sedih anak-anak dapat dilihat. Orang 

dewasa pun senang. 

"Terima kasih seperti biasa, himemiko-sama. Jadi permintaan hari ini adalah ...... " 

Aku sudah menyerah soal dipanggil "himemiko-sama" di panti asuhan. 

"Ya, sebenarnya, saya berencana menjual sesuatu di gerobak... Jadi, saya ingin tahu apakah 
saya bisa meminta anak-anak untuk menjadi penjual..." 

"Bam", mata tipis sutradara lembut itu terbuka lebar. 

Hanya dengan sedikit bantuan dari negara dan sumbangan kecil. Hanya beberapa ekor 
ayam di beberapa ladang saja. 



Tidak dapat membiarkan anak-anak melakukan lebih banyak pekerjaan daripada tugas-
tugas sederhana, tidak dapat membiarkan orang dewasa meninggalkan anak-anak 
sendirian untuk mendapatkan uang ....... 

Meskipun tidak sampai pada titik kehancuran yang pasti, kekurangan dana yang kronis, 
dan kekurangan gizi yang kronis. Hari-hari yang menyakitkan seolah perlahan dicekik 
dengan tali sutra. 

Kemudian, peluang pendapatan uang tunai dibawa ke sini !! 

"W, dengan senang hati !!" 

Tidak, seperti yang kubilang, sweatshop macam apa itu ....... 

"... Dan begitulah, saya pikir saya akan menjual produk baru di jalanan untuk sementara 
waktu..." 

"Serahkan pada kami! Jika Anda memiliki beberapa anak yang bekerja sif, dapat melakukan 
bisnis setiap hari tanpa hari libur, dari pagi hingga malam! " 

Direktur menggigit setelah penjelasan mendetail. 

Tidak, Anda tidak perlu melakukan itu ...... 

Aku ingin tahu apakah keadaan begitu parah di panti asuhan ini ...... 

"Kalau begitu, akan selalu ada 3 vendor, bebas ganti shift sesuai kebutuhan, waktu 
penjualan dari pagi sampai matahari terbenam, mengenai ini terima kasih. Upahnya akan 
menjadi 30% dari pendapatan bersih " 

"Hah......" 

Sutradara sangat terkejut, matanya menjadi bulat. 

Tentu saja, biasanya, tidak ada perusahaan yang memberikan 30% keuntungannya kepada 
vendor. Jika Anda menjual 1 koin emas senilai, bahkan jika Anda mengurangi pengeluaran, 
itu menjadi keuntungan 6 ~ 7 koin emas kecil. Jika 30% dari itu, 2 koin emas kecilnya. 
Jumlah yang setara dengan 20.000 yen. Tidak ada pemilik toko yang mau membayar 2 koin 
emas kecil untuk 3 anak yang bekerja paruh waktu. Jumlah uang yang begitu besar bahkan 
jika semua orang di panti asuhan makan sepuasnya, masih banyak yang tersisa. 

Di negara yang harga sayurannya murah ini, 200 dapat dibeli jika lobaknya. lebih dari 600 
jika kentang kecil. Dan itu setiap hari. Tidak, pemberontakan anak-anak hanya akan terjadi 
dengan kentang dan lobak setiap hari. 

Nah, itu pun jika ada 1 koin emas yang layak dijual. 



"Kalau begitu, saya akan datang lagi ketika gerobak dan peralatan sudah siap." 

Saat aku bilang begitu dan hendak pulang, aku disuruh mampir ke sutradara. 

"T, harap tunggu, jika itu gerobak, ada satu di sini!" 

......Hah? 

Mendengarkan cerita sutradara, apa, sepertinya anak-anak yang mengira ingin melakukan 
sesuatu sendiri terus membangun sesuatu dalam waktu lama menggunakan bahan bekas, 
dan barang yang hampir selesai ada di gudang Namun, mereka tidak tahu apa yang harus 
dijual bahkan jika mereka memiliki gerobak, sepertinya itu menjadi pertanyaan tentang 
apa yang harus dilakukan. 

Tapi, gerobak setingkat mainan yang dibuat oleh anak-anak tidak mungkin dilakukan. 
Tabel tempat produk sampel dapat ditempatkan kemungkinan masih lebih baik. Tapi, yah, 
saya rasa itu salah jika saya tidak melihatnya jika hanya dilihat-lihat karena mereka sudah 
melalui masalah ... 

Berpikir demikian, saya dibawa ke gudang dan ditunjukkan gerobak seperti barang yang 
dibuat anak-anak. 

A, apa ini ～～～ ！！ 

Bukan hal kecil yang saya harapkan tetapi dengan ukuran yang bisa disebut gerobak yang 
bagus. 

Dan 4 roda kayu. Tidak ada poros, masing-masing memiliki suspensi independen. Tidak, 
bukan berarti masing-masing memiliki suspensi, itu hanya berarti bukan tipe beam axle, 
tetapi tetap dibuat dengan baik. Itu pasti akan tahan dipindahkan jika Anda hanya 
perlahan-lahan menariknya ke jalan beraspal batu ke alun-alun kota. 

Datang setelah dipanggil, bocah berusia 11 tahun tersebut dikatakan telah bertanggung 
jawab saat menjelaskan berbagai hal, counter section diperluas dengan menggeser papan 
yang bertumpuk, ada ruang penyimpanan di dalam dan mekanisme untuk memperpanjang 
bagian atap ke dalam. persiapan untuk cuaca hujan ....... Semua ini, dengan bahan bekas, 
oleh anak-anak? 

Aku, apakah dia jenius !! 

"D, apakah kamu, ingin pekerjaan di tempatku?" 

Benar, jika pengrajin yang mapan tidak bagus, saya bisa melatih anak yang menjanjikan! Ini 
akan berhasil entah bagaimana menggunakan alat tukang kayu Jepang dan instruksi 
manual, mungkin. 

Fu, Hahahaha! 



Anak laki-laki dan sutradara itu menatap kosong dengan mulut terbuka ketika aku tiba-tiba 
sadar. 



Chapter 48 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 48 Saatnya lagi. Saya mungkin 
pergi selama 3 bulan lagi, jadi sampai jumpa. Gambar oleh 

 Gerobak makanan ini bisa digunakan.  Ini tidak seperti kita akan membuat ramen, jadi 
tidak perlu banyak fungsi dan kekuatan. Tidak perlu menahan beban panci berisi air panas 
atau sup, tidak perlu ruang untuk menyimpan peralatan makan dan bahan dalam jumlah 
besar, dan tidak perlu menanggung beban berat yang ditimbulkan dari menuangkan sup 
atau pelanggan. siku. Tidak perlu menariknya dengan kecepatan tinggi. Itu akan cukup jika 
gerobak makanan memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak merusak diri sendiri. 
Berbeda dengan warung ramen (yatai). 

Hasil gambar untuk Yatai  Tidak, warung ramen adalah karya seni. Akhir-akhir ini saya 
sering menggunakan kendaraan bermotor ringan, tapi kualitas warung ramennya diluar 
dari dunia ini...    Pokoknya, saya sempat mikir mau beli dari suatu tempat atau minta Kunz-
san membuatnya, tapi saat sedang memikirkan bagaimana caranya mulai buat sekarang 
butuh waktu, ada kejadian bahagia ini. Untungnya produknya adalah popcorn yang dijual 
dengan tangan karena ringan dan tidak membutuhkan banyak tenaga dari gerobak 
makanan. Dalam hal ini kita bisa segera mulai menjual.   * Tidak , baiklah. Ayo gunakan 
kompor kaset! 

* Kompor kaset ringan dan tidak memakan banyak tempat, resiko anak-anak terbakar juga 
lebih rendah.  Bahkan jika saya tiba-tiba mati, pada saat itu akan cukup untuk beralih ke 
tungku pembakaran kayu biasa dan pada saat itu pengiriman spesies bahan peledak 
biasanya akan dikirim dari Viscounty, jadi panti asuhan tidak akan tiba-tiba tersesat. 
dapatkan penghasilan.  Dan meskipun gerobak akan berguna, anak laki-laki ini juga akan 
berguna!    "Hei, apakah kamu ingin bekerja untukku?"  Kata-kata perekrutan akhirnya 
diulangi kembali oleh si bocah dan sutradara.    "A, apa, d ......."  Anak laki-laki itu bingung.  
"U... m, itu untuk toko himemiko, bukan?"  Seperti yang diharapkan dari kebijaksanaan 
orang tua, direktur sepenuhnya kembali ke mode bisnis.    "Tidak, bukan sebagai wiraniaga, 
maksud saya bekerja sebagai insinyur. Untuk Viscounty saya "  Saya mengalihkan pandangan 
saya ke gerobak makanan saat saya mengatakan itu.  Sutradara memiliki wajah yakin "Ah".  
Un, jika Anda adalah orang yang berpengalaman, Anda akan memahami bakat anak ini 
dengan benar.    "Leuk, apa yang ingin kamu lakukan?"  Dari kata-kata sutradara, anak laki-
laki yang dipanggil Leuk itu kelihatannya sedang memikirkan sesuatu. * Ah, kupikir 
jawaban keduanya adalah melompat karena tingkah laku anak-anak yang biasa.   * Setelah 
berpikir sejenak, bocah itu, akhirnya Leuk menjawab. * "Ah, um, jika Manon dan Nelly bisa 
berkumpul..."   * Apakah kamu seorang riajū dari suatu tempat !! (catatan tl: Riajū adalah 
bahasa gaul untuk orang yang puas dengan kehidupan offline-nya tetapi sering digunakan 
untuk menyebut siapa saja yang memiliki banyak kasih sayang dari lawan jenis.)      Ketika 
ditanya tentang mereka, gadis 10 tahun bernama Manon adalah teman dekat dari bocah 
Leuk, dia sepertinya pernah menjadi asisten dalam pembuatan gerobak makanan. Dia 
memiliki tangan yang cekatan, sebagian besar dari beberapa bagian logam yang digunakan 



adalah buatan tangan sendiri.  Tidak, seperti dengan sabar memukul potongan besi yang 
terkumpul terus menerus untuk berapa lama membentuknya, bagaimana ... Meskipun 
bengkok, untuk sebagian besar, mereka memenuhi peran paku dengan luar biasa, bagian 
itu juga ...  Kayu di sekitar roda dipotong dengan pisau patah diambil di tempat pembuangan 
sampah? Tidak tidak tidak tidak! Pasien macam apa yang Anda miliki!  Ah ~, mungkinkah 
dia bisa menjadi murid Randy-san? Memikirkannya sekarang, tidak peduli seberapa 
banyak Randy-san belajar, jika Randy-san mengalami kecelakaan atau jatuh sakit, 
semuanya akan kembali ke titik awal... Seperti yang diharapkan, seorang murid 
dibutuhkan. Juga, seseorang yang mungkin hidup lebih lama dari Randy-san, seorang anak 
yang kuat dan muda...    Yang lainnya, seorang gadis bernama Nelly, tampaknya adalah 
saudara perempuan Leuk laki-laki.  Itu melegakan, sepertinya tidak mungkin anak-anak 
akan tertelan dalam cinta segitiga yang berlumpur.  Karena dia sepertinya suka membantu 
memasak, mungkin dia sudah bisa dianggap dalam bingkai memasak pribadi.  Dia 
tampaknya berusia 9 tahun, tetapi orang barat terlihat lebih tua di mata Jepang saya. Jika 
dia sudah di usia ini, dia akan segera bisa membuat masakan sendiri. Ngomong-ngomong, 
chef yang tidak bisa istirahat bisa istirahat jika ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang 
lain sendiri. Jika ada instruksi tentang pekerjaannya, dia juga dapat meminta pelayan 
membantunya dengan persiapan. (作業 の 指示 さ え 出来 れ ば 、 下 拵 え 等 は メ イ ド 

さ ん に も 手 伝 わ せ る し ね。) * Baiklah, bagus!   * "Saya mengerti. Aku akan menjaga 

kalian bertiga bersama di Yamano Viscounty-ku! "    Seorang sutradara dan bocah Leuk 
yang sangat bahagia  Saya khawatir mereka akan bermasalah dengan pasangan yang baik 
dengan tangan mereka pergi, tapi ada orang dewasa di sisi manajemen jadi sepertinya 
tidak ada masalah. Sepertinya tidak hanya para wanita yang selalu mengasuh anak-anak 
tapi juga pria yang sesekali datang membantu. Saya tidak pernah bertemu dengannya, jadi 
saya tidak tahu.    "Dan, selain itu, jauh lebih penting bahwa anak yatim piatu bisa 
mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemandirian mereka."  Saya menyangka Leuk boy 
akan mampu menjadi murid pengrajin, tapi karena karyawan di toko, orang-orang dalam 
perdagangan yang sama tanpa toko, orang-orang yang berhutang budi, dan kerabat antara 
lain mendorong anak-anak mereka sendiri. ke dalam celah untuk menjadi murid, 
tampaknya menjadi hambatan untuk masuk bagi anak yatim tanpa perantara. Nah, 
begitulah hidup ......    Mendengar tentang apa yang terjadi, Nelly-chan dan Manon-chan juga 
sangat senang bisa merdeka lebih awal. Sambil berpikir, "itu karena mereka akan bisa 
makan sepuasnya dan tidak perlu merasa lapar lagi," tampaknya tidak hanya itu.  Super 
merindukan tempat kerja yang disebut rumah tangga Viscount, terlebih lagi, pada legenda 
hidup, pahlawan hebat yang menyelamatkan negara, tempat Putri Miko dari Guntur. "Tidak 
apa-apa jika aku mati" ....... Tidak, aku akan mendapat masalah jika kamu mati begitu aku 
mempekerjakanmu ... * Nah, mengingat reaksi di desa Colette-chan ketika mereka tidak 
tahu tentang diaemiko dan sebagainya, dan selama perekrutan pembantu, jika ditanya 
apakah ini normal maka ini adalah hal yang normal. (当 た り 前 と 言 え ば 当 た り 前 の 

こ と か。)   * Wajah direktur berseri-seri karena biaya makanan telah dikurangi dan 

mereka dapat mengharapkan kelonggaran dari anak-anak menjadi mandiri.  ... Tidak, itu 
mungkin hanya kebahagiaan pada anak-anak yang meninggalkan sarang dengan baik, un, 
mungkin.  Yah, bahkan jika mereka adalah trainee, aku akan membayar mereka dengan 
layak. * Mungkin tidak mungkin bagi sutradara untuk tidak gembira, sesuatu seperti tiga 



orang dari panti asuhan mendapatkan pekerjaan di rumah bangsawan dalam satu gerakan, 
mungkin, belum terjadi sejak awal negara ini.   * Sudah diputuskan bahwa ketiganya akan 
pergi ke Viscounty ketika musim sosial ini berakhir, Leuk akan melakukan penyesuaian 
terakhir keranjang makanan untuk sementara waktu. Saya akan membeli kompor kaset 
termasuk cadangan dan jagung, saya menuju toko untuk sementara waktu sambil 
memikirkan popcorn.    Jika saya ingat, spesies bahan peledak untuk keperluan bisnis 
seharusnya kurang dari 500 yen per kilogram. Saya membelinya beberapa kali sebelumnya 
dan membuatnya.  Lapisi jagung dengan rapat sehingga semuanya pas di dasar panci yang 
dalam, tuangkan minyak salad dengan lembut dan taburi sedikit garam. Kemudian tutup 
dengan penutupnya, dan goyangkan panci sedikit di atas kompor gas. Kemudian ketika 
suara "pan, pan" dimulai, secara bertahap akan menjadi "papapapapapapa", dan kemudian 
menjadi suara yang terus menerus. Jika suara melambat meskipun Anda terus 
menggoyangnya, berarti Anda sudah selesai. Panci popcorn sudah selesai. Bahkan ketika 
ada celah besar di antara suara, itu akan terbakar jika Anda terus-menerus melanjutkan, 
jadi penting untuk berkompromi sampai tingkat tertentu dan membiarkan beberapa butir 
menjadi.  Jangan terlalu banyak memasukkan jagung hingga memenuhi dua lapisan. 
Bagaimanapun, itu mengembang menjadi sekitar 40 kali ukurannya. Mereka akan membuka 
tutup panci dan meluap.  Cukup menyenangkan membuatnya dan Anda bisa memakannya 
yang baru dibuat dengan harga sangat murah, membeli popcorn mahal di toko adalah, 
konyol... Tidak, tidak, saya akan mendapat untung seperti ini, jadi saya tidak bisa 
mengatakan bahwa. * Bagaimanapun, saya akan kembali ke toko untuk sementara waktu 
dan kemudian membelinya di Jepang.       * ...... Dan ketika saya kembali ke toko sambil 
memikirkan itu, iblis sedang menunggu.   * "Mitsuha! Mengapa Anda tidak datang ke pesta 
Earl Pasteur! "   * Jangan tanya saya .......    Menurut cerita Earl Boses, apapun yang aku tidak 
datang ke pesta Pasteur atau sesuatu yang diadakan tadi malam sepertinya dikabarkan di 
kalangan bangsawan. Seperti keluarga Pasteur dan himemiko memiliki semacam 
perselisihan, atau apakah mereka telah melakukan sesuatu yang membuatnya memiliki 
keberatan ......  Tidak, seperti yang saya katakan, jangan tanya saya ......    "Tidak, bukan itu 
Saya tidak datang atau apapun, saya tidak diundang. Karena aku bahkan tidak tahu ada 
pesta seperti itu! "  "Huh ......" * Untuk beberapa alasan, Earl tertegun. Tidak, saya benar-
benar tidak tahu.   * Kemudian, Earl mulai terlihat seperti dia terkejut oleh sesuatu.  
"Mungkinkah Mitsuha, kamu belum mengirim ke istana kerajaan pemberitahuan tinggal 
kamu, bukan seperti itu? Jelas, tidak ...... "  Earl mengatakannya dengan wajah berdoa. * Saya, 
tentu saja, tersenyum dan menjawab.   * "Eh, pemberitahuan? Apa itu ...... "   * Earl artinya.   
* "Aku, tidak mungkin... bukankah kamu di sana bersama sang putri! Bukankah kamu 
bilang kamu akan pergi ke istana kerajaan! "  "Ya, saya memang pergi ke istana kerajaan. 
Aku pergi ke kamar Sabine dan bertemu dengan raja.... "  "The, notifikasi! Pemberitahuan 
tinggal! " * "Tidak, seperti yang kubilang, apa itu ......."   * Oh, Earl jatuh .......      Rupanya, 
seperti yang diceritakan oleh Earl, tampaknya para bangsawan seharusnya memberi tahu 
departemen di istana kerajaan saat mereka datang ke ibukota. Alasannya adalah agar, 
ketika raja memiliki suatu bisnis, mereka dapat mengetahui bangsawan mana yang berada 
di ibu kota dan bangsawan mana yang telah kembali ke wilayah mereka. Tampaknya mereka 
dipajang di dinding.  Tapi, biasanya, sepertinya digunakan untuk tujuan lain. Ya, untuk 
membuat daftar undangan pesta. Seperti, menghapus dari daftar tamu orang-orang yang 
tidak berada di ibukota dengan melihatnya.    Untuk pesta pertama musim sosial, ini akan 



menjadi pertemuan pertama setelah sekian lama dan banyak bangsawan akan berpartisipasi 
sehingga pesta berskala besar akan dipilih. Wanita dari jam Mitsuha pasti akan diundang 
dan bangsawan Mitsuha yang muncul tidak bisa diharapkan untuk menolak.  Sepertinya 
semua orang berpikir begitu.  Dan kemudian, ketidakhadiran yang tidak terduga.  Dan, 
"bukankah ini karena sesuatu telah terjadi", tampaknya adalah hasilnya...    Kenyataannya 
hanyalah dia tidak ada dalam daftar bangsawan yang tinggal di ibukota, jadi dia dihapus 
dari daftar undangan. Namun, ada beberapa bangsawan dan pelayan yang melihat Mitsuha 
di istana kerajaan dan kota, jadi ada banyak bangsawan yang tahu tentang keberadaan 
Mitsuha di ibu kota. Itu sepertinya telah menyebarkan spekulasi konyol.  Tidak, seperti yang 
kubilang, jangan tanya aku ......    "Lalu, bagaimana dengan lusa, pesta Earl Lansen..."  "Tidak, 
tentu saja, aku juga tidak tahu tentang itu?" * "........."   * Maka meninggalkan kata-kata "Anda 
harus benar-benar datang", Earl bergegas kembali. Dia mungkin bergegas ke tempat Earl 
untuk memberi tahu mereka. * Ah, merepotkan sekali ......   * Tapi yah, kalau ditanya kenapa 
aku berpura-pura tinggal di ibu kota sepanjang waktu, itu karena "sudah jadi musim 
pergaulan" dan karena ini musim pergaulan, akan ada sosialisasi benar, tentu saja.  Aku 
heran kenapa aku tidak punya pertanyaan padahal tidak ada hal seperti itu...  Yah, aku 
adalah siswa biasa yang tidak berhubungan dengan hal-hal seperti masyarakat kelas atas 
atau pesta, jadi mau bagaimana lagi, un!      Dan malam itu, kepala pelayan keluarga Earl 
Lansen membawa undangan pesta dengan keringat berlumuran dan nafas terengah-engah.  
Karena dia sangat menyedihkan, saya mengeluarkan teh jelai dingin dari lemari es dan 
ketika saya melakukannya dia sangat terkejut. * Ah, kalau dipikir-pikir, itu teknologi yang 
berlebihan bukan, karena Sabine-chan selalu meminumnya secara alami, aku benar-benar 
lupa. 
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Chapter 49 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 49 49 Pesta 2 hari kemudian, di 
kediaman Count Lanchen Jelas, saya mengenakan gaun yang pantas dan pergi ke aula pesta 
Gaun yang saya kenakan adalah kontribusi sebagai perwakilan negara asal saya sebagai 
contoh [upeti terbalik suap] ( TN: tampar saya jika saya benar, ド レ ス は 、 例 の 『詐欺 

同 然 の 逆 朝貢』 で 各国 に 貢 が せ た う ち の 一 着 だ) Sepertinya barang mewah yang 

menghabiskan banyak uang jika Anda melihatnya itu, dengan bahan dan teknologi tertinggi 
dari bumi saat ini ditampilkan, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana itu muncul di mata 
orang-orang di dunia ini. Entah bagaimana... Ini agak tidak menyenangkan. Mengapa 
ukurannya sempurna menurut Anda? Ketinggian dapat diukur dengan objek sekitarnya 
dengan foto tersembunyi, tapi mengapa ukurannya 

pinggang dan dada juga sempurna katamu...? Hebat! Kekuatan mata-mata! (TN: Umm.... Apa 
kapten itu salah?) Karena kamu tidak bisa meletakkan senjata di tubuh bagian atas saat 
menggunakan gaun, perlengkapan pertahanan diri saya untuk hari ini hanya PPS Walser di 
paha saya . Tidak mungkin ada orang yang membalikkan rok wanita itu. Mungkin. Jika 
ditemukan secara kebetulan, "Tidak sopan membawa senjata ke pesta", "tapi ini adalah" 
harta suci "jadi tidak apa-apa! Harta suci harus dipakai selamanya, seperti jimat atau jimat 
(TN: wut?), Anda tidak bisa mengeluh. Jangan katakan lagi. Sebenarnya, saya bisa 
melarikan diri kapan saja jika saya sendirian, jadi saya tidak harus menggunakan 

senjata ini kecuali jika dipaksa untuk menggunakannya. Jika saya tidak punya waktu untuk 

melarikan diri, pada saat itu tidak masalah apakah saya memiliki senjata atau tidak. Jadi, 
saya punya alasan untuk memiliki senjata [Kalau-kalau ada serangan mendadak untuk 
melindungi orang lain]. Biarpun setiap orang memiliki sekelompok kecil pengawal, mereka 
bisa mengungsi bersama, tapi jika jumlah orangnya banyak, itu cukup rumit dan setelah itu 
berbagai masalah akan datang, jadi dalam hal itu akan lebih mudah untuk menyingkirkan 
musuh terlebih dahulu. Bagaimanapun, bangsawan itu memperhatikan saya dengan cepat 
dan mendekati saya saat saya memasuki tempat tersebut dan mereka mengira saya tidak 
bersenjata. Tapi Earl Boses / Bozes segera berlari ke arahku dan menarik tanganku. 
"Pertama, kita harus menyapa penyelenggara pesta ini !, Count Lanchen" Dia langsung 
menarikku 

Seperti yang diharapkan dari Earl-sama, dia benar-benar mengantarku .........Oi, ini salah! Ini 
bukan cara Anda mengawal seseorang! Ini seperti seorang ayah yang menarik tangan 
putrinya... .. .... Nah, terserah ....... Dan kemudian, sebelum saya menyadarinya, Alexis meraih 
tangan saya yang lain. T-tunggu, tunggu, apakah-bukankah itu, [Sosok alien yang lengannya 
digenggam oleh 2 staf CIA...]... .. "B-biarkan aku pergi, tolong! Saya tidak akan lari! " 
Meskipun saya terlepas dari apa yang mereka lakukan, tampaknya mereka tidak akan 
melepaskan tangan saya . Saya ditarik oleh Earl dan putranya menuju keluarga Court 
Lanchen yang merupakan pengatur bagian hari ini. Count Lanchen sendiri, Countess, putra 
tertua , putri tertua , putri kedua dan putra kedua. 



"Yang Mulia, Terima kasih atas undangannya, saya sangat berterima kasih... .." Saya tidak 
punya pilihan, saya melepaskan tangan saya dari cengkeraman mereka, entah bagaimana 
sapaan saya cukup baik. Keluarga Count Lanchen terlihat terkejut. Tentu saja bukan, 
penampilan macam apa itu ketika tanganmu digenggam dari kedua sisi.... "A-aah-.... Selamat 
datang, senang bertemu denganmu.... " Bahkan Count Lanchen yang gagap berhasil 
membalas sapaanku sambil tetap terkejut, seorang pria berusia sekitar 20-an yang 
tampaknya putra Count tiba-tiba bangkit, aku mengulurkan tanganku. "Selamat datang di 
tempat kami yang sederhana, saya adalah putra tertua dari Count Lanchen ..- eh?"  Tarik--- 
ke dalam  Saat tanganku yang terjulur keluar dan merindukan tangan putra Pangeran 

sementara rahangnya turun, karena Earl Bozez dan Alexis meraih lenganku dan 
menariknya kembali ke tempat sebelum jabat tangan terjadi. "Kalau begitu, kita agak sibuk, 
jadi kita permisi dulu" Itulah yang dikatakan Earl, Earl dan Alexis-sama berjalan keluar 
sambil mengangkatku. Tidak, tunggu sebentar, saya menghadap ke belakang! Serius, itu 
benar-benar menjadi [The Captured alien!], Aku mengumpulkan banyak perhatian di sini !! 
Saat aku keluar, Earl Bozes berbisik kepadaku dan berkata. "Itu kebiasaan buruk si anak 
sulung, meski sudah punya tunangan, dia cukup pandai menangani banyak gadis juga, 
jangan dekati, jangan bicara padanya, juga jangan jadikan dia terbuka ..." 

Oh, jadi itu sebabnya kamu melakukan itu? Tapi, tolong izinkan saya mengatakan sesuatu 
kepada Anda Earl-sama. .....Telingaku! itu geli! "Selanjutnya kita akan menyapa rumah / 
keluarga Earl Pasteur. Mereka adalah penyelenggara pesta dari hari lain yang dirindukan 
Mitsuha. Meskipun Anda terlalu fokus pada stok barang Anda, Anda baru saja melewatkan 
debut putri kedua mereka, jadi Anda harus bersikap ramah untuk menyelesaikan semua 
kesalahpahaman tentang Anda, saya sangat prihatin tentang putri kedua yang 
mengharapkan Anda untuk memulai debut pestanya. " "O-oke...." Aduh ~, aku melakukan 
hal buruk pada putri kedua-san. Kalau begitu, aku harus melakukan sesuatu... Kali ini, aku 
menarik lenganku untuk melepaskan cengkeramannya. 

Kalian berdua tidak menyadarinya ya? Tentu saja tidak, Anda hanya dengan paksa 
menyeret saya ke sini dengan bangga. (TN: Saya mengubah garis di sini, maafkan saya jika 
saya salah) "Senang bertemu dengan Anda, Nama saya Viscount Mitsuha Von Yamano, 
tolong perlakukan saya dengan baik." Salam bersih dan sopan. "Saya minta maaf untuk 
beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu apakah ada laporan untuk menginap di ibu kota, 
dan sepertinya surat undangan tidak terkirim karena mereka mengira saya "absen" saat 
itu.... " Sejak pesta kemarin, Earl Pasteur merasa ada yang tidak beres dan sepertinya 
banyak rumor buruk yang mengelilinginya, dan akhirnya, kesalahpahaman telah hilang, 
matanya terbuka lebar. 

Maksudku, sungguh, maafkan aku. Sang istri dan anak-anaknya di samping mereka juga 
terkejut. Ah, wajah putri kedua adalah.... Oh tidak, sepertinya dia akan menangis! Datang 
dari usia pesta debut, juga debut sosial dengan mengundang [The Thunder Princess Shrine 
Maiden], dia (2nd dghtr) akan senang bahwa dia bisa lebih dekat dengannya (mitsuha), dan 
sekarang dia (2nd dghtr) kecewa ketika diberitahu bahwa "Saya belum tiba di Ibukota 
Kerajaan pada saat itu", jika seseorang terus mencoba dan mencoba dan mencoba yang 



terbaik, maka Anda diberitahu bahwa sebenarnya saya sudah berada di Ibukota Kerajaan , 
siapa yang tidak akan menangis karena itu? .... Apa yang harus dilakukan, haruskah saya 
apol-Tidak bukan itu, saya harus melakukan sesuatu.... 

"A-ah, benar, t-ini, t-tolong ambillah, saya minta maaf karena saya tidak bisa pergi ke pesta 
debut Anda, a-dan hadiah persahabatan ..." Saya membagikan cincin yang saya miliki dari 
jari saya, ya , seperti pakaian saya juga, kadang lalu, suap dari agen Jerman, saya terima 
sebagai sumbangan. Saya tidak tahu berapa karat di sana, tapi menurut saya cincin ini 
memiliki nilai yang wajar sebagai cincin berlian. Saya tidak bermasalah dengan uang 
sekarang, jadi selama saya bisa melewati tempat ini dengan baik, ini bagus. Lagipula itu 
hanya hadiah. Bahkan di dunia ini, berlian besar dan berlian berkualitas tinggi tetap ada. 
Namun, nilai berlian di cincin ini dibandingkan dengan yang ada di dunia ini tidaklah besar, 
ini adalah teknik 

pemotongan dan pemolesan. Nilai suatu berlian ditentukan oleh kombinasi teknik 
pemotongan, warna, karat (berat), dan kemurnian serta perbedaan kekuatan teknis. 
Cahaya yang masuk ke dalam intan menjadi intan yang lebih bercahaya dengan indeks bias 
intan yang sangat baik dan proporsi ideal ditentukan dari indeks biasnya (proporsi ideal). 
Ini teknologi cutting berbeda dalam tingkat dari dunia ini dan bumi. Oleh karena itu, 
meskipun aslinya adalah batu kasar yang sama, itu menjadi perbedaan perbandingan yang 
tidak dapat dibandingkan. Dengan kata lain, cincin ini adalah sesuatu yang di luar akal 
sehat dunia ini dalam teknologi potongnya. 

Di Bumi Eropa Barat, bahkan untuk berlian dengan harga cincin pertunangan, tergantung 
pada potongannya, itu akan menjadi nilai yang cukup besar di dunia ini. Agak melelahkan 
kalau ke eropa barat, jadi saya buat perbandingan di jepang banyak kasus jual barang high 
rank dengan harga tinggi dengan grade rank 1-2 di jepang. Karena penilai yang membuat 
pendapat ahli mungkin merupakan anak perusahaan dari toko perhiasan . Kalaupun dijual 
80 hingga 90% dari jumlah yang dibeli di luar negeri maka di Zara harga jualnya kurang 
dari 20% di Jepang. "" "Eeeeh--" "" Putri kedua-san membuka matanya lebar-lebar karena 
terkejut setelah menerima cincinku secara refleks. 

Count Pasteur dan istrinya tampaknya lebih terkejut darinya. Nah, tampaknya pasangan itu 
tahu nilai cincinku. Tentu saja mereka tahu itu, pikirku. Eh? Earl Bozes sepertinya kesal 
tentang sesuatu. "Mi-Mitsuha, itu...." Ini pusaka dari ibuku, apa itu? Aku menjawab 
pertanyaan Earl seperti itu "T-tidak peduli seberapa banyak aku berkata kepadamu,  
menghela napas  hal yang sangat penting ...." Aah, jadi apa yang membuatmu khawatir, Earl 
Bosez Seni seperti potongan, kemurnian, magnet alami dari selera gadis, tapi ini hanya 
perhiasan, jadi aku tidak tahu nilai uang dari benda ini. Mungkin akan sedikit mahal, hanya 
itu. Nah, nilai benda ini di bumi mungkin sekitar puluhan 

juta (Yen atau Dollar?), atau mungkin tidak sebanyak itu. Tidak terlalu bagus, itu hanya 
kesenangan gadis cantik untuk membeli. Dan gaun itu dari negara lain. Mungkin setidaknya 
sekitar puluhan ribu dolar . (TN: sialan, gadis kaya!) .... Ada apa dengan [Puluhan ribu 
dolar], apakah ada yang punya uang sebanyak itu, Tentu saja itu saya. Yah, itu adalah 



hadiah. Ini tidak sebanding dengan air mata gadis muda dan imut . (TN: dayum <3) Tapi, 
bahkan jika dia tidak imut itu tidak berarti dia harus menangis juga. "Vi, Viscount Yamano, 
saya akan menerima hal Penting ini...." Kata Earl Paster sambil gemetar. Istri dan putri 
tertuanya dengan hati-hati memegang cincin yang merupakan putri kedua yang dipegang-
san."Tidak masalah, jika aku menghadiri pestamu sebelumnya, mungkin kita bisa menjadi 
teman yang sangat dekat, karena kelalaianku, aku kehilangan kesempatan itu, jadi ini tetap 
bukan apa-apa...." Setelah saya mengatakan itu, sekarang putri kedua-san tersenyum cerah. 
"Apakah Anda benar-benar ingin saya, menjadi teman Anda?" (Mitsuha) Putri kedua-san 
mengangguk dengan cepat. Saya tidak punya pilihan sekarang, bukan? Setelah itu, saya 
mengobrol dengan putri kedua-san, dan sebelum meninggalkan mereka, saya 
mengucapkan banyak terima kasih dan maaf kepada keluarga Count, lalu saya mundur. 
Tidak diragukan lagi, rumor akan menyebar ke bangsawan lain yang mendengar dan 
melihat situasi kita seperti betapa intimnya Viscount Yamano. dan Count Pasteur dengan 
memberikan cincin ibuku. meski begitu, saya sedikit lega karena tugas saya sudah selesai. 
"... Itu Berlebihan" Dan saya dimarahi oleh Earl Bozes. Kenapa... .. "Oh, itu mengingatkanku, 
dimana Iris-sama dan Theodore-sama?" "Hanya kami berdua yang datang ke sini hari ini, 
ini hanya pesta ulang tahun putra kedua di sini, kami seharusnya tidak berpartisipasi di 
sini, karena ada masalah seseorang, itulah mengapa kami ada di sini..." Aah ~ Maafkan aku  
"Mitsuha ! " Tiba-tiba nama saya dipanggil dari belakang dan saya melihat ke belakang, "Oh, 
Adelaide-chan, lama tidak bertemu !" Adelaide-chan (liar) muncul! Dia adalah putri tertua 
dari Viscount Liner yang sebelumnya mengatur pesta debutnya oleh saya, dan sekarang dia 
dikelilingi oleh beberapa anak laki-laki dan perempuan. Dia cukup populer, bukan? 
Mungkinkah, karena pesta debutnya ? Tidak mungkin, tidak mungkin, Adelaide-chan yang 
asli adalah gadis yang baik, jadi bukankah wajar baginya untuk menjadi begitu populer? ...... 
Aku berbicara dengan Adelaide-chan sebentar. Anak-anak lain yang menempel padanya 
satu per satu tersebar, dan saya dapat berbicara dengan mudah dengan pria dan wanita 
lain yang seusia dengan saya hingga akhir pesta. Itu mengingatkan saya pada masa lalu, 
ketika sekitar SMP dan itu menyenangkan. Mungkin karena aku bersama anak bangsawan 
lainnya, Earl meninggalkanku di sana belum lama ini. Yah, dia juga harus berbicara 
denganbangsawan lain , bukan berarti dia harus bersamaku selamanya. Alexis-sama selalu 
berdiri di sampingku, entah kenapa ini agak mengganggu. Alexis-sama masih muda dan 
populer dengan sebagian besar perempuan. Berkat insiden terakhir, dia diperlakukan 
sebagai Pahlawan di Pertempuran Pertahanan di Kerajaan. Selain itu dia terbiasa selalu 
merayu gadis manapun di masa lalu bahkan dengan pelayan Earl. Apa yang salah dengan 
perubahan kepribadian yang tiba-tiba ini? Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu padaku. 
"Mitsuha, kamu adalah kepala / pemilik nama rumahmu bukan? di setidaknya Anda harus 
berbicara dengan para bangsawan lainnya househead dengan baik Percakapannya berbeda 
denganpembicaraan anak bangsawan biasa ... "" Eeeh ... "Meskipun aku bersenang-senang 
di sini ...Tapi, oh baiklah, kupikir apa yang dia katakan itu benar Bahkan anak bangsawan 
lainnya memahaminya dengan wajah kecewa, Saya merasa kasihan pada mereka, tetapi 
saya tidak dapat menahannya. Mau bagaimana lagi, sungguh, jadi dari mana saya harus 
mulai berbicara sambil bertatap muka? Tapi, saya tidak mengenali mereka masing-
masing... .. Oh, ngomong-ngomong, saya tidak ingat nama putri kedua-san dari Earl Pasteur. 
Tunggu, aku belum pernah mendengar ada yang mengingat namanya dari awal, kan? 



Mungkin lain kali aku harus mengingat namanya sebelum aku melihatnya lagi, itu buruk 
jika aku tidak tahu namanya sama sekali... .. || Selanjutnya >> 

Server 1 



Chapter 50 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 50 Hai teman-teman, ini adalah 
terjemahan pertama saya .. ini adalah salah satu favorit saya, tapi saya tidak tahu apa yang 
terjadi dengan Oneesan jadi saya memberanikan diri untuk menerjemahkan ini. Seperti 
yang telah saya katakan, ini adalah pertama kalinya saya menerjemahkan, jadi akan sangat 
membantu kalian untuk menunjukkan kesalahannya. Terima kasih. 

jadi tanpa basa-basi aku memberimu loli-yahudi .. 

Hanya mengatakan ... ini semua ada di pikiran Earl Bozes .. Benar-benar Tidak Ada 
Percakapan ... 

50 melankolis dari Earl 

Earl Bozes sedang dalam mood yang buruk. 

Aku memikirkan Mitsuha seperti putriku sendiri, dan ada juga harapan bahwa dia akan 
menjadi putri sungguhan, mungkin istri putraku. Dan selain kalung mutiaranya, yang 
merupakan pengganti biaya pembelian di toko, muncul pemikiran bahwa hanya saya 
sendiri yang mendapat hadiah gratis dari Mitsuha. 

⌈Namun, dering itu sebelumnya. Itu jelas jauh lebih mahal dan berharga daripada pisau 
tentara yang saya dapatkan.⌋ 

Meskipun hasil yang saya perintahkan, frustrasi saya tidak hilang.... Meskipun saya 
memiliki hubungan khusus dengan Mitsuha, ketika saya membeli perwalian dari Mitsuha, 
seorang gadis muda, seorang bangsawan yang muncul dari usia muda, yang baru dalam 
urusan aristokrasi, berbagai bangsawan lain dari berbagai bangsawan saya tidak keberatan 
memakannya. . 

sesuatu seperti "wilayah Bozes, itu hanya tempat di mana Nona Muda Yamano mendarat 
ketika datang ke negara ini". Dan "Jika wilayah saya di sebelahnya, wilayah saya lebih baik, 
karena ketika pergi ke kerajaan, dia akan melewati wilayah saya"! Kalian hanya ingin 
mendekati Mitsuha dan menggunakannya! 

Tentu saja, raja dan perdana menteri yang tidak tahu tentang keadaan sampai batas 
tertentu tidak pernah mempedulikan mereka, dan keluarga Boze saya menjadi wali sesuai 
dengan dasar awal ... 

Pertama, ada varietas dan pinjaman di mitsuha. 

Pertama kali Mitsuha datang ke negara ini dan tinggal, berada di wilayahku, Earl of Bozes. 
Dan orang-orang membantu Mitsuha. 

... Sebaliknya, saya mengambil putri orang-orang itu sebagai milik saya. 



Setelah itu, aku menghibur Mitsuha yang menangis dan berkata aku akan menggantikan 
ayahnya. 

... Sebaliknya, dia menggantikan putri saya, dan memberi tahu saya banyak hal berguna 
tentang wilayah itu. 

Saya membiayai pembelian toko. 

... Sebaliknya, Mutiara itu jauh lebih berharga daripada apa yang diterimanya. 

Putra sulung saya Alexis menjadi tameng untuk menyelamatkan hidupnya. 

... Sebaliknya, dia menyelamatkan nyawa yang tidak akan pernah bisa diselamatkan, dan 
Alexis memberitahuku bahwa dia akan mengambil gelar Viscount. 

Selain itu, itu adalah tindakan alami sebagai bangsawan yang berfungsi sebagai perisai 
untuk melindungi Panglima Tertinggi, jika dipikir-pikir. 

Kami merawatnya dengan berbagai cara, dan melakukannya dengan bimbingan saya. 

... Sebaliknya, dia mampu meningkatkan pengaruhnya sebagai "Princess Shrine Maiden of 
Thunder" dengan berbagai cara, dan hubungannya dengan bangsawan lain meningkat 
pesat. ...... Eh? 

Apa, kamu tidak berhutang lebih dari aku? 

........................... 

Tidak, saya akan tinggalkan itu untuk saat ini. 

Adapun mitsuha, meskipun orangnya sendiri tidak membuat pernyataan yang jelas, namun 
sebagai kesimpulan yang merangkum berbagai informasi, diduga sebagai berikut. 

Dia adalah kakak perempuan dari seorang raja muda di negara yang jauh yang dipisahkan 
oleh laut. Hubungan Sister-Brother-nya baik. 

Banyak orang menginginkan Mitsuha menjadi ratu. 

Negara ini memiliki kekuatan teknis yang sangat baik, dan itu adalah negara yang memiliki 
segalanya mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga senjata misterius yang disebut "alat 
ilahi" dan kekuatan magis yang disebut "salib", dan seolah-olah itu adalah negara Tuhan . 

Tampaknya asal muasal nama mitsuha, "Gadis Petir Kuil Putri" di negara kita, mungkin 
dimulai hanya dengan menggunakan alat dewa. 



Teman-temannya menggunakan perahu kecil berkecepatan tinggi yang membawa produk 
dan peralatan Anda yang meragukan, tetapi apakah itu benar, atau "salib" yang digunakan 
....... 

Dan nilai mitsuha bagi keluarga kerajaan dan aristokrasi negara kita. 

Menanggapi keprihatinan akan serbuan mitsuha dari dalam negeri, Mitsuha sendiri 
mengatakan, "Tidak mungkin bolak-balik karena jaraknya yang terlalu jauh, kecuali kapal 
khusus kecil berkecepatan tinggi yang mahal untuk dibangun dan dioperasikan. Tidak ada 
alasan untuk membawa tentara dan perlengkapan militer dalam jumlah besar. " 

Mengenai perdagangannya, dia juga berkata, "Teman saya mengirim saya dengan harga 
yang tidak menguntungkan, jadi saya hanya menjualnya dengan harga yang tidak bersaing 
satu sama lain. Kalau dikira akan untung sebagai bisnis, itu tidak cukup bahkan puluhan 
kali lipat dari harga sekarang ", tuturnya tidak ada pilihan selain menyerah. 

Sebagian besar produk yang dijual di toko adalah tentang kebutuhan sehari-hari, tidak ada 
barang yang mempengaruhi negara, dan tidak cukup hanya mempelajari produk imitasi 
tanpa mengeluarkan banyak emas. 

Meskipun ada beberapa benda yang dapat digunakan tanpa api, seperti lampu portabel, 
ada kasus di mana konstruksinya terlalu detail dan mekanismenya tidak dipahami sama 
sekali, dan tidak ada cara untuk meniru. Memesan dalam jumlah besar lebih baik, tetapi 
terlalu mahal bagi militer untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar ....... 

Bahkan jika Anda berpikir bahwa Anda dapat membangun hubungan diplomatik dan 
pertukaran teknologi, tidak ada teknologi yang dapat disediakan untuk negara mereka dari 
sini, kata "pertukaran" tidak berlaku sejak awal. Dan, itu adalah keadaan yang 
menyedihkan bahwa tidak ada pilihan selain mengandalkan mereka untuk transportasi. 

Merupakan ide yang buruk untuk membayar sejumlah besar uang dan batu mulia, dll., 
Dengan satu atau lain cara dari Jepang, karena perbedaan dalam kesenjangan teknis dan 
nilai uang. Dan jika krisis kembali menimpa negara kami, Dapatkah Anda membantu kami 
dengan "salib" itu? 

Bahkan jika itu adalah negara tempat saudara perempuan Raja tinggal, akankah mereka 
membantu negara lain tanpa imbalan apa pun? Kami sadar bahwa itu menghabiskan 
kehidupan para imam, dengan kekuatan altar ilahi.... 

Tidak peduli seberapa besar Raja adalah saudara laki-lakinya, dia tidak dapat diizinkan 
untuk menggunakan biaya Nasional untuk saudara perempuannya yang meninggalkan 
negara mereka ke negara asing dan membiarkan orang mati sia-sia. 

Lalu, secara pribadi oleh teman-teman Mitsuha? 



Tidak, mengingat terakhir kali, untuk kedua kalinya akan sulit. Mungkin, ketika saatnya 
tiba, dia akan memilih untuk kabur ....... 

Dengan kata lain, menggunakan mitsuha sebagai kakak perempuan dari negara besar, akan 
sulit. 

Jauh dari memanfaatkannya, jika dia disakiti dan diekspos ke negara Mitsuha, jika 
"Pembalasan oleh bahaya dan profesionalisme oleh teman" dilakukan, negara itu bisa 
hancur. selesai, negara bisa binasa. 

Mungkin, pasti ada beberapa orang dari negara yang sama yang menonton dari jauh tanpa 
menghubungi Mitsuha. Dalam keadaan darurat untuk melaporkannya ke negara itu. 

Lalu, berapakah nilai Mitsuha bagi negara kita? 

Ya, itu karismanya. Dan kebijaksanaan dan pengetahuan yang unggul. Karisma. 

Penampilan cantik, imut, ceria dan kepribadian lembut. Dan kekuatan ketika dia menjadi 
bermartabat dan serius ketika dia berada dalam krisis. 

Orang-orang yang melihatnya memiliki rasa hormat yang kuat terhadap mitsuha. 

Saya percaya bahwa ketika kerajaan dalam bahaya, dia akan memanggil tentara dewa itu. 

Jika Anda menerima Mitsuha dan membiarkannya berbicara sesuai keinginannya, apa yang 
Anda dapatkan akan menjadi luar biasa. 

... Tapi jangan berpikir bahwa Mitsuha bisa dimanipulasi semudah itu. Namun, ada nilai 
nyata bagi Mizuha. 

Nilai sebenarnya dari anak itu adalah kebijaksanaan dan pengetahuannya. 

Berbagai ide untuk pengembangan wilayah, yang terkadang lepas dari mulut saya. Saya 
selalu menjaga mulut saya di tempat yang baik dan dia mengatakan "Untuk harga" dan itu 
terdengar menyesatkan, tetapi jika Anda dapat mendengar semuanya sampai akhir. Dan 
jika Anda bisa melakukannya. 

Menurut laporan dari mereka yang menyelidiki keadaan wilayah Lembah Yamano, 
belakangan ini nampaknya telah melakukan berbagai perombakan dan pembangunan 
sistem secara beragam, pengaruh dan wajah warga desa terlihat cerah. 

Hasil reformasi dan pekerjaan konstruksi akan tercermin dalam keuntungan wilayah 
sebagai angka di masa depan, tetapi jika pengaruhnya besar, detailnya masih diperiksa 
untuk segera ditiru. Namun, sangat disayangkan bahwa dia menolak untuk meminjamkan 
pengikut ....... 

Terlebih lagi, tampaknya aliran orang ke wilayah Yamano mulai. 



Arus orang sangat diperlukan untuk pengembangan wilayah. Ini juga bagus untuk 
melakukan lebih banyak pertukaran dengan wilayah kita. 

... Tapi Ayo pengembangan dengan meminta dari menyedot keuntungan dari wilayah bozes 
kita. Saat aku melihat Mitsuha tiba-tiba, dia keluar dari kelompok anak-anak. Rupanya, 
sapaan itu sepertinya sudah mulai keliling kepada setiap rumah tangga. 

Untuk memohon keintiman dengan Mitsuha ke rumah lain dan untuk bertemu dengan 
Mitsuha untuk pertemuan dengan Lansen dan Pasteur kedua kolega saya, diperkirakan 
bahwa mereka mengambil Mitsuha dan memonopoli Mitsuha jika melakukan terlalu 
banyak penolakan. Apakah Anda membiarkan dia melakukannya dengan bebas ....... 

Meskipun kepribadian mitsuha baik, dan dia cukup teguh, dia sedikit kesal dengan 
kenyataan bahwa dia mungkin perlu bersikap ramah kepada orang lain. 

⌈Guys, sudah keluar! ⌋ 

⌈Alexis, jangan menahan diri !！ ⌋ 

Di sisi lain, mitsuha mengikuti saran dari Alexis dan berbicara dengan Penguasa rumah 
masing-masing. Para Penguasa juga sangat disambut karena mereka ingin berbicara 
dengan mitsuha, dan mereka datang ke mitsuha satu demi satu. 

Meskipun Alexis juga bersamanya, dia adalah seorang viscount, tidak seperti bangsawan 
bangsawan yang berpengaruh meskipun itu adalah seorang putra, dan pada saat yang 
sama, dia adalah orang yang menjadi viscount, dan wilayahnya berdekatan satu sama lain, 
dan dia menyelamatkan hidupnya. Tidak ada yang perlu dikeluhkan meskipun kau tinggal 
bersama Mitsuha untuk waktu yang lama. 

Pada awalnya, meskipun mereka meragukan hubungan mereka berdua, hidung bangsawan 
dengan anak laki-laki tunggal yang menilai bahwa mereka tidak memiliki perasaan cinta 
terhadap Mitsuha karena Mitsuha sepenuhnya seperti 'teman baik,' atau 'kakak dan adik,' 
meskipun Alexis menjadi orang pertama yang mencurigai hubungan itu. 

Meski Alexis berusaha mati-matian untuk menekannya, hanya rasa iba yang dituangkan 
pada Alexis yang dinilai tidak akan terlihat sebagai pria yang penuh cinta di Mitsuha. Ia 
hanya dipandang sebagai penghalang sederhana. 

Dan Mitsuha, yang mencoba mengiklankan produk baru yang akan dijual keluar dari 
wilayah Yamano, sama sekali tidak menyadari pertempuran sengit yang sedang terjadi. 
Dan waktu telah berlalu untuk perasaan yang lama dan tidak dapat dibenarkan dari Earl of 
Bozes dan Alexis yang melankolis, yang perutnya akan segera terbuka. 

Sangat lambat ....... 



Chapter 51 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 51 sekarang ke bab berikutnya 
... dia memiliki banyak monolog yang sangat panjang dan rumit, saya mendapat sakit kepala 
besar hanya mencari tahu apa yang dia bicarakan. 

menerjemahkan hal ini membuatku lapar, untungnya aku punya popcorn di sampingku. 

Inilah loli-yahudi. 

51 Popcorn dijual! 

Ini sudah berakhir.... 

Entah bagaimana, saya selamat dari "pesta bangsawan" untuk pertama kalinya dalam 
hidup saya. 

Tidak, tidak terlalu buruk. Saya memiliki kesempatan untuk bertemu Adelaide untuk 
pertama kalinya dan saya menikmati bersenang-senang dengan orang-orang yang sebaya 
dengan saya. Entah bagaimana, aku merasa seperti aku hanya berbicara dengan paman dan 
seorang gadis kecil akhir-akhir ini... .. 

Memang ada sebagian orang yang penuh dengan motif terselubung, tapi mau bagaimana 
lagi karena itu adalah bangsawan ya. 

Karena setiap orang putus asa untuk mengembangkan wilayah mereka sendiri meskipun 
hanya sedikit, wajar untuk berpikir bahwa saya ingin terhubung dengan mereka yang 
dapat menggunakannya. 

Saya kesal dengan suara bising sepeda suku jinryu larut malam, tapi saya sama sekali tidak 
kesal meski terbangun dengan suara ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Itu adalah 
hasil dari semua orang yang berusaha keras untuk memenuhi tugas mereka. 

Selain itu, saya juga mengiklankan berbagai hal yang saya rencanakan untuk dijual ke 
Ibukota Kerajaan dalam waktu dekat, dan saya bertanya kepada Penguasa wilayah antara 
wilayah kami dan Ibukota Kerajaan dengan berbagai cara. 

... Aku ingin tahu apakah ada efeknya, ketika aku mengajari Sabine, "jurus mematikan" ku! 
Serangan mata anak anjing! 

Ya, benar-benar menakutkan, pesan "cantik, tolong!" mata. Saya masih memiliki hal-hal 
yang tidak ingin saya hilangkan. 

Tapi ada yang aneh dengan Earl dan Alexis, mereka terlihat muram, saat aku mengucapkan 
terima kasih sebelum pulang. Karena saya pergi ke pesta yang tidak dijadwalkan, yang 



pada awalnya merupakan kesalahan saya, saya bertanya-tanya apakah saya melakukan 
sesuatu yang salah. Sekarang, aku punya sesuatu untuk ditebus... .. 

Dua hari sebelum pesta, saya membeli sebungkus jagung jenis peledak dalam pesanan pos. 
Tentu saja dikeringkan. (TN: dia benar-benar mengatakannya.) 

Saya juga membeli pot. Itu terbuat dari aluminium. 

Tidak, karena ini adalah popcorn, tidak peduli seberapa tahan lama atau konduktif 
panasnya secara detail. 

Tidak perlu baja tahan karat atau titanium, struktur berlapis-lapis atau enamel. 

Namun, itu ide yang baik untuk menjadi ringan dan murah yang menyenangkan untuk 
diguncang oleh seorang anak. Jika Anda membakarnya dan membuka lubang, Anda bisa 
langsung menggantinya. 

Ngomong-ngomong, dulu, saat Anda pergi ke toko sepatu, mereka akan berkata "Sepatu 
mahal jauh lebih baik". 

Mereka mengatakan kepada saya bahwa itu akan bertahan beberapa kali lebih lama 
daripada yang murah, "tapi saya pikir lebih baik membeli 10 pasang untuk dipakai 3.000 
yen untuk satu tahun daripada membeli satu pasang seharga 30.000 yen untuk dipakai 
selama tiga tahun". (TN: begitulah dia mengatakannya.) 

Anda dapat mencocokkannya dengan pakaian Anda, dan bahkan jika Anda terjebak di 
lumpur atau tergores, hanya sepersepuluh yang akan rusak, dan sisanya akan tetap baik-
baik saja. (TN: masuk akal.) 

Tidak, Tentu saja, barang bagus itu bagus, saya tahu itu. Saya hanya membeli produk bagus 
buatan Jepang seperti komputer pribadi dan gadget, dan saya juga tahu bahwa sepatu 
bagus sangat berbeda dengan yang murah. 

Di hotel mewah, resepsionis akan menilai tamu dengan melihat sepatu mereka. 

... Tapi, saya tidak ingin pergi ke hotel yang mengubah sikap mereka hanya karena 
pelanggan memakai sepatu yang baik atau buruk, tentu saja !. 

Kita patut berterima kasih kepada pelanggan yang datang kepada kita, meskipun mereka 
tidak kaya! 

... Apakah sepatu ada hubungannya dengan pot? 

Saya berbicara terlalu banyak. (TN: ya, itu terlalu berlebihan.) 



Lalu tas kertas, karena tas tahan minyak untuk penjualan makanan dan tas untuk keripik 
kentang dijual di berbagai toko, sekitar 4 yen per unit, jadi saya membelinya. 2 kompor 
kaset, bahan bakar dan aksesoris lainnya sudah siap. 

Tampaknya gerobak makanan telah selesai dibuat, mereka baru saja membuat beberapa 
penyesuaian terakhir, dan siap untuk diluncurkan. 

Dan hari ini, sehari setelah pesta, akhirnya uji coba penjualan di alun-alun. 

Sesampainya di panti asuhan, gerobak makanan sudah siap, perlengkapan dan bahan yang 
saya bawa kemarin sudah ada di atas kapal. Dengan segera, tiga orang selain saya mulai 
mendorong gerobak. 

Loyuk benar-benar jenius, lagipula anak itu membuat gerobak dari bahan bekas, tapi dia 
tidak punya kekuatan. 

Dengan hati-hati dan perlahan, satu orang menarik, dan dua lainnya mendorong, hingga 
mereka tiba di alun-alun. 

Hari ini adalah hari pertama, penjualnya adalah Manon-Chan dan Philippe, keduanya 
berusia 14 tahun yang lebih tua di antara anak yatim piatu. Loyuk yang bertanggung jawab 
atas desain dan produksi warung inilah yang akan merakit gerobak untuk dijadikan 
warung. 

Karena mudah diintimidasi jika hanya anak kecil. Ada orang dewasa, dan beberapa orang 
jahat. 

Makanya, di hari pertama saya juga akan nonton di belakang warung. 

Bahan seperti garam dan minyak sayur dibawa dari wilayah menggunakan teleportasi. 

Saya membawa pot dan kantong kertas dari Jepang, namun kali ini saya ingin 
menjadikannya sebagai produk lokal wilayah saya. 

Ngomong-ngomong, jika saya entah bagaimana kehilangan kemampuan saya, pot yang 
diproduksi secara lokal agak berat dan sulit digunakan, tetapi biasanya bisa dibeli di 
kerajaan dan saya harus bisa menyiapkan kantong kertas untuk dijual atau membuat 
sesuatu sebagai penggantinya. 

Saya menyiapkan ratusan wadah plastik sebagai persiapan untuk kasus mendadak di mana 
saya tidak bisa datang untuk sementara waktu karena kecelakaan atau sakit, meskipun 
saya berpikir untuk mengumpulkan dan menggunakan kembali dengan membayar uang, 
tetapi itu mungkin ide yang buruk. 

Sebenarnya, wadah plastik dibuang sebagai sampah, mencemari lingkungan, sehingga 
untuk mencegah agar para arkeolog di masa mendatang tidak jatuh di lokasi penggalian, 
kami melakukan pemberitahuan untuk membawa kontainer dengan harga diskon. 



Namun, beberapa orang biasa membawa wadah sampo, tetapi banyak orang biasa dan 
bangsawan tidak. 

Ketika saya mencarinya, semua orang mendekorasi wadah kosong berdampingan di rak, 
dan menggunakannya kembali dengan air sabun atau semacamnya. 

Selain itu, telah dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi. (TN: sialan itu pasti sakit.) 

Lebih jauh lagi, kantong ramen, dan kaleng juga ....... 

Nah, jika tidak dibuang begitu saja, termasuk bahan kemasan lainnya, Anda harus 
mempertimbangkan sesuatu agar nantinya tidak menjadi sampah. 

Jadi, dalam kasus popcorn, tidak mungkin untuk menaruh harga sebesar itu pada wadah 
untuk komoditas tersebut dijual seharga 2 sampai 3 koin perak kecil, dan jika harganya 
murah untuk dibeli kembali, semua orang tidak akan pernah membawanya. 

Diputuskan untuk menggunakan wadah yang nyaman yang ringan dan tidak bocor air. Jika 
Anda salah melakukannya, ada kemungkinan seseorang akan membeli wadah tersebut 
daripada popcorn. 

Dengan cara ini, jika pasokan dari Jepang dihentikan, semua bahan dan peralatan memasak 
tersedia di lokasi, tetapi tidak ada wadah untuk meletakkan popcorn dan itu jatuh ke dalam 
situasi bodoh sehingga tidak mungkin untuk menjualnya. 

Apakah Anda akan mengizinkan pelanggan membawa wadah sendiri seperti pot dan 
mangkok dari rumah? 

Tidak, tidak peduli seberapa merepotkan hal itu dibutuhkan, penjualan akan menurun 
tajam. Terburu-buru pengembangan kertas di wilayah tersebut? Nah.... 

Ketika saya berjalan sambil berpikir, saya telah tiba di alun-alun sebelum saya 
menyadarinya. (TN: serius itu banyak pemikiran.) 

Loyuk dan timnya mulai mencari tempat yang cocok, dengan cepat memperluas konter dan 
mengatur peralatan. Yah entah bagaimana .. 

itu terlihat bagus... 

Dan, tampaknya memiliki dua papan nama. Seberapa jauh yang saya harapkan.... 

Saya berpikir tentang apa yang tertulis, jadi saya melihat lebih dekat.... 

⌈Apa, apa ini ~~! ⌋ (Mitsuha) 

Itu bagus. 



⌈Kunjungi Jagung Peledak Produk Khusus Wilayah Yamano untuk 3 koin perak kecil⌋. (TN: 
haruskah saya membuatnya menjadi jagung meletus atau menyimpan jagung eksplosif 
untuk efek chuuni?) 

⌈Ya, yah, hanya saja... ..⌋ (Mitsuha) 

Masalahnya adalah yang lainnya. 

Tidak ada karakter, hanya gambar monokromatik desain sederhana. 

Desain seorang gadis yang berdiri di atas siluet yang menyerupai mobil lapis baja ringan, 
dan mengepakkan ujung rok. 

⌈T-Ini adalah ...... ⌋ (Mitsuha) 

「Itu tanda toko. Semua orang berpikir bahwa bahkan mereka yang tidak bisa membaca 

teks pada pandangan pertama untuk mengerti bahwa itu adalah toko Putri Kuil Gadis Petir. 
」(Loyuk) 

Sialan, Loyuk. 

U a ~ a 厖 Karena mereka membuatnya dengan susah payah, saya tidak bisa mengatakan 

mengubahnya.... 

Mau bagaimana lagi. Saya akan bersembunyi di balik kios. 

... Tapi, saya heran, desain dari gambar ini. Saya ingin tahu siapa yang membuatnya. 

Ayo mulai! Kami berlatih cara membuat popcorn kemarin. 

⌈ Sekarang, Toko ke-3 dari toko Umum Mitsuha, dibuka! 」(Mitsuha) 

Penjualan kuat. 

Ini laris manis. 

Tidak, mereka agak takut. 

Rintangan terbesar untuk produk baru adalah apakah produk tersebut dapat diambil dan 
diuji. Tidak peduli seberapa bagus produknya, jika Anda tidak bisa melihatnya atau tidak 
bisa mencobanya, itu tidak bisa dijual. 

Bagaimana Anda bisa tertarik? Bagaimana Anda akan mendapatkan dan mencobanya? 
Itulah tantangan terbesarnya. 

Jika Anda mencobanya saja, yang bagus akan laku. Hal-hal buruk tidak laku, tapi itu karena 
kesalahan pembuatnya. 



Di konvensi Doujinshi dll. Mereka sering berkata, "Anda bisa membacanya dulu, jadi 
silakan lihat" atau sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, Anda tidak dapat memahami apa itu 
jika Anda tidak melihatnya secara langsung. 

Bahkan jika Anda berdiri di atas ring, bahkan jika Anda kalah, bahkan jika Anda tidak dapat 
membelinya, Anda menyerah. (TN: HELP (土 俵 に さ え 立 て て ば 、 た と え 敗北 、 つ 

ま り 、 買 っ て 貰 え な く て も 、 諦 め は つ く。) (Dohyō enak 、 、 諦 め はは 

Jadi, bahkan untuk pelanggan yang pergi tanpa membeli, tentu saja Anda mengatakan, 
"terima kasih!". 

Saya senang bahwa saya baru saja mendapatkan sebagian dan melihatnya di selembar 
kertas. 

Karena Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan menyesal jika sudah terjual tanpa 
mencobanya. 

Itulah mengapa saya sering mencoba supermarket mencicipi obral. Jadi saya biasanya 
mencoba penjualan sampel Super. 

Saya tidak serakah itu. Terkadang saya membeli, apa yang saya suka. 

Itu sebabnya, saya bertanya-tanya apakah saya bisa mencoba popcorn. 

Awalnya, tidak banyak warung yang menjual barang yang sama selain tusuk sate. 
Sebaliknya, ada makanan baru yang belum pernah dilihat siapa pun. 

Bahkan hanya itu cukup menguntungkan, itu dipahami oleh orang-orang yang bisa 
membaca huruf dan bisa memahami karakter, ⌈ "Wilayah Lembah Yamano", = gadis kuil 
putri petir, = masakan Yamano⌋. 

Dan, "Ini adalah cabang dari toko umum gadis kuil", adalah jawaban bagi mereka yang telah 
melihat desain papan nama. 

Itu akan laku, sudah diputuskan. Sebut saja tidak adil dan, apa pun yang Anda ingin 
menyebutnya !. 

... Saya minta maaf kepada semua kios lain yang benar-benar melakukan yang terbaik, saya 
sungguh ....... 

Selain itu, suara ledakan pop corn menjadi daya tarik pelanggan yang baik. 

Bahkan jika Anda menyembunyikan cara membuatnya, tidak ada gunanya karena cepat 
atau lambat akan ketahuan. Itu dibuat di depan penonton. 

Banyak orang akan mencobanya di rumah, karena semua bahan mentah sudah dipahami 
dan tampaknya mudah dibuat. 



... Menggunakan jagung biasa. 

⌈Fuhahaha, dan kemudian putus asa !!! 」(Mitsuha) (TN: Dr.Tawa jahat) 

Karakteristik ⌈Yamano Territory Explosive Corn 」, tidak akan terungkap! 

......habis terjual. 

Itu terjual dengan baik. 

Bahkan setelah giliran berikutnya tiba, ketiga anak pertama tidak dapat kembali dan tetap 
membuat dengan menggunakan kompor kaset kedua yang merupakan cadangan pada saat 
kerusakan tersebut. 

Sangat menyenangkan memiliki pot cadangan yang siap.... 

Apakah kita mendapat target satu koin emas untuk dijual, Anda bertanya? 

Saya jual sampai bahan terakhir yang saya siapkan dan habis, jadi wajar saja. 

Philippe yang lebih tua, yang telah mengguncang panci sepanjang hari, berkata, "Saya tidak 
bisa memaksanya untuk anak kecil," hampir menangis karena kedua lengannya 
membengkak sampai dia kehabisan bahan. 

itu sebabnya, saya bilang jangan terlalu memaksakan diri. 

Bab selanjutnya ... mungkin minggu depan saya masih mencari pekerjaan, jadi semoga 
sukses untuk saya .. 



Chapter 52 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 52 Hai anak-anak... 

Aku kembali dengan dosis loli-yahudi yang lain. 

Sial, chapter ini memuat banyak sekali informasi teknis yang hampir semua sel otak saya 
digoreng. ini mungkin bab terburuk bagi saya. 

Tapi cukup dari itu, mari kita sekarang mengambil dosis ini ke dalam sistem kita .. 

Obral popcorn, hari ke-2. 

Saya datang untuk melihat situasinya hari ini juga. Saya akan bertahan selama beberapa 
hari. Aku khawatir, bagaimanapun juga.... 

Walaupun orang-orang membicarakan tentang toko, tidak apa-apa karena kebanyakan 
mereka mulai dari malam hari. 

Menurut cerita yang kudengar selama pergerakan, kemarin, Direktur-sensei yang 
mendengar penjualan sangat banyak dan kemudian, tiba-tiba menambahkan satu item lagi 
untuk makan malam. 

Rasanya menyenangkan, tapi saya harap penjualan tidak turun setelah pelanggan mencoba 
banyak popcorn.... 

Kami ~ ll, saya pikir tidak apa-apa. Anggota hari ini, lebih tua dari kemarin. Karena 
pekerjaannya sangat berat, jumlah staf juga meningkat menjadi lima. 

... Namun, gaji tidak berubah, tetap 30% dari laba bersih. 

Penjualan telah melebihi ekspektasi kami, dan semua gaji mereka akan disetorkan ke 
anggaran panti asuhan, jadi tetap sama tidak peduli berapa banyak orang yang 
melakukannya. 

Philip-kun yang datang kemarin, termasuk di antara 5 bersaudara... 

Saya kira, saya khawatir sisanya adalah pemula. Semua orang sudah berlatih memasak, 
tetapi dalam hal layanan pelanggan ... 

Namun, tampaknya lengan Phillip belum pulih dari kerusakan kemarin, jadi dia tampaknya 
bertanggung jawab atas penjualan dan menangani pelanggan, pengawasan operasi, dll. 
(TN: singkatnya dia dipromosikan.) Dia seorang anak yang kuat. 

Ada aturannya, jika sudah menginjak usia 15 tahun, Anda harus keluar dari panti asuhan. 



Namun, tidak mungkin untuk mempekerjakan semua lulusan panti asuhan, ke Rumah 
Viscount Yamano. Lain cerita jika mereka memiliki bakat yang bagus. 

Selain itu, jika menyangkut 『semua panti asuhan dapat disewa oleh keluarga Viscount 

Yamano,』 akan ada berbagai efek buruk seperti pelecehan dari rasa iri, atau mencoba 

mendorong orang yang hampir dewasa ke panti asuhan . Pada akhirnya, itu akan menjadi 
keputusanku. Saya lebih suka memilih bakat yang saya inginkan, daripada diminta untuk 
mempekerjakan seseorang. 

Mereka yang menjadi dewasa bukan lagi 『yatim piatu』, meski sudah tidak memiliki 

orang tua. [Saya harus hidup sendiri, karena saya orang dewasa yang baik.] 

Tentu saja, sebagai orang dewasa, saya akan datang untuk mencari orang-orang berbakat 
dan mempekerjakan mereka, jika saya sudah melihat kemampuannya. 

Ini mungkin bentuk kepanduan sebagai warga negara, daripada langsung dipekerjakan di 
Rumah Tangga Viscount Yamano. 

Saya tiba di alun-alun, sambil tenggelam dalam pikirannya. 

Di bawah komando Philip-kun, mereka segera mempersiapkan, memproduksi, dan mulai 
menjual. 

Tidak biasa para bangsawan akan makan berdampingan dengan orang biasa, tetapi mereka 
ingin makan sesuatu yang eksotis (tidak biasa), dan tidak berhenti ketika mereka mulai 
makan. 

Meski kelihatannya tidak terlalu enak, mereka membelinya karena suatu alasan. 

Popcorn yang jahat, masih laris manis hari ini. (TN: benar-benar jahat) Saat dia 
bersembunyi di balik kios dan melihatnya, dia sepertinya mengantuk. 

Ketika tiba-tiba. dia melihat ada yang tidak beres. 

「Saya meminta Anda, dengan izin siapa, bahwa Anda melakukan bisnis di sini!」 

(Preman) Oh, Ini mereka datang! (Ō, kita kita!)... Apakah giliranku ~? 

Dari tas aku mengeluarkan pistol bius tipe pistol, dan kemudian ....... 

「Dari Princess Maiden of the Thunder」 (Philip) 

Philip-kun tiba-tiba menjawab. (1) 

「「 「Eh?...」 」」 (Preman) 

Nah, bagaimana hasilnya? 



Aku mengintip ...... 

「Ini adalah toko yang digunakan untuk mempromosikan makanan khas wilayah Yamano, 

dan berada di bawah manajemen langsung dari Princess of Shrine Maiden of Thunder, 
yaitu Viscount Mitsuha von Yamano. Dan kami adalah, pelayan setia putri kuil! ! 」(Philip-

kun) Setelah kata-kata diucapkan, 5 orang bergandengan tangan. 

Ha ha! ~ Ada apa dengan itu! ! (Nanida yo sakit!!) 

Apakah Anda sedang berlatih? 

Hahahaha, Oh, tidak, perutku sakit... 

「Jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?」 (Philip-kun) 「Tidak, tidak, itu ...」 

(Preman) 

Tiga preman yang tiba-tiba mulai panik, setelah melihat sikap Philip-kun yang 
bermartabat. 

Mereka mengira bahwa dia hanyalah seorang yatim piatu, tetapi dia mendirikan sebuah 
warung, menjual barang-barang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan 
kemudian tiba-tiba dinobatkan sebagai pelayan dari Princess Shrine Maiden. 

Dan bahkan seorang anak kecil tahu, apa yang akan terjadi pada mereka, yang 
mengeksploitasi nama Perawan Kuil Putri, di negara ini.... 

Tentunya, Anda telah mengatasinya sendiri. 

Anda lulus !! 

Bahkan jika saya biarkan apa adanya, preman akan bubar. 

Kalau begitu, jangan mendorongnya terlalu jauh, tidak apa-apa meskipun aku tidak ada di 
sana. 

Walaupun demikian.... 

「Apakah ada masalah?」 (Mitsuha) 

「「 「「 「Princess Shrine Maiden-sama! 」」 」」 」 

5 orang muncul dari belakang kios setelah mendengar suara saya. 

Tidak, Anda tidak mempraktikkannya, bukan? 

「Dan, siapa kamu?」 (Mitsuha) 



「Oh, itu, kami, kami adalah orang-orang yang menguasai area ini, kami dari kelompok 

Avalo!」 

Salah satu preman menjawab dengan putus asa. 

「Philip-kun, beri aku 4 jagung eksplosif.」 (Mitsuha) 

Saya menerima 4 kantong popcorn yang dibuat terburu-buru, dan memberikannya kepada 
preman sambil tersenyum. 

「Jika anak-anak ini dalam masalah, tolong bantu mereka,」 (Mitsuha) 3 preman yang 

masing-masing menerima popcorn dengan wajah merah cerah, mengangguk dalam diam. 

Setelah memberikan popcorn kepada preman satu tas pada satu waktu, dia menyimpan 
sisanya untuk dirinya sendiri. 

「Apakah kembang gula ini ... -- Rasanya enak.」 (Preman) 

Para preman pergi begitu saja, setelah menundukkan kepala berkali-kali. 

Dengan ini, cerita juga akan tersampaikan ke anggota grup Avalo yang lain, dan tidak akan 
ada yang mencoba mengacaukan kios kami. Baiklah baiklah. 

============================ 

...... Jadi, ada apa dengan jumlah orang sebanyak ini? 

「Pri, princess shrine maiden-sama, tolong bertanggung jawab dan bantu kami ....」 

(Philip) Phillip-kun menangis. 

Tapi, apakah kamu yakin tentang itu? 

Saya dapat membantu....... 

Tetapi jika saya membantu, saya pikir antrean akan bertambah panjang. 

Dan akhirnya, anak-anak itu melihat neraka. 

Rumornya seperti, 『Anda bisa makan masakan buatan sendiri yang dibuat oleh Princess 

Shrine Maiden』, dan juga 『Anda bisa menerima masakan buatan sendiri yang diserahkan 

kepada Anda secara pribadi oleh Princess Shrine Maiden』 spread. (TN: Apakah popcorn 

dianggap permen? Karena di mana pun saya melihat, yang saya dapatkan hanyalah 
permen.) itulah mengapa banyak orang berkumpul di alun-alun. 

Sudah kubilang begitu.... 

Penjualannya sendiri tidak berubah, karena sampai habis semua bahannya kok. 



Tapi, memilih antara menjualnya (santai) hingga 7 jam, atau menjualnya dalam waktu 2 
jam (mode neraka). 

Saya akan memilih yang pertama ...... 

Tetapi, jika semua orang mengatakan bahwa yang terakhir lebih baik, saya tidak akan 
menghentikan mereka. 

Apakah Anda akan berhenti mengatakan, [Seandainya Anda mengatakannya] dan [Jika 
Anda mengetahuinya]. 

Saya tidak tahu... itu benar!.... 

Dan dia mengeluh dalam pikirannya dengan mata berkaca-kaca. 

Dalam perjalanan pulang, Mitsuha bergumam. 

「Jadi, jika Anda membawa tiga kali bahan hari ini dan menjualnya dengan kecepatan yang 

sama ...」 (Mitsuha) 「「 「「 「Ya Tuhan, Tolong, tidak ~~~ !！」 」」 」」 (Anak-

anak) (TN: malang, maksudku anak-anak ..) Ini komisi, jadi saya serahkan pada Anda, ya. 

Nah, besok saya serahkan pada anak-anak dan memeriksa panti asuhan dan wilayah saya. 

============================ 

Keesokan harinya, saya berada di rumah orang tua saya di pagi hari. 

Saya memeriksa kiriman surat dan barang pos, menunjukkan wajah saya kepada tetangga, 
kemudian membeli othello, shogi, dan sepeda. 

Saya melakukan berbagai hal lain di pagi hari dan kemudian kembali ke daerah itu untuk 
makan siang. Tentu saja, bersama dengan apa yang saya beli. 

「Selamat siang, Randy-san. Bisakah kamu membuat sesuatu seperti ini? 」(Mitsuha) 

Karena itu tiba-tiba Randy-san membuat wajah pokan. (mata putih kosong dengan 
lingkaran hitam di tengah) Saya memberikan (mendorong) sepeda yang saya beli pagi ini, 
ke dia. Ini sepeda lintas alam. (TN: singkatnya sepeda silang.) 「Apa, apa ini?」 (Randy) 

Randy kaget, saat saya naik sepeda kemudian mulai menjelaskan hal-hal tentangnya. 

「Saya tidak meminta Anda membuat ini dari awal, tetapi dapatkah Anda memperbaikinya 

jika rusak?」 (Mitsuha) Tanyaku, tapi Randy menggelengkan kepalanya. 

"Itu tidak mungkin. Pertama-tama, (bagian pipa berlubang) saya tidak bisa membuat pipa 
tipis yang kuat. Jika rusak dan diperbaiki, bagian itu akan diperkuat dengan tongkat besi 
dan menjadi lebih berat dan kekuatan keseluruhan juga tidak dapat dipertahankan. Lebih 
buruk lagi adalah bagian roda gigi ini. Anda tidak bisa mendapatkan kekuatan seperti itu, 



dengan betapa tipisnya itu. Gigi akan terkelupas dan kemudian traksi gigi akan hilang. Dan 
tidak mungkin aku bisa membuat rantai seperti ini. ...... 」(Randy) (TN: orang malang) 

Percuma saja.... 

Saya ingin membawa sepeda, andai saja kami dapat membuat suku cadang dan 
memperbaikinya.... 

Kalau sepeda cross, di jalan beraspal, harus bisa melaju dari 25 sampai 30 km  jam. Karena 
energi Anda turun karena hambatan udara, dengan meningkatkan kecepatan dari sekitar 30 
km  jam, akan lebih baik untuk mencapai kecepatan 25 km / jam. (TN: fisika ... siapa?) 
Kalaupun kita tidak punya jalan beraspal, di sanalah kereta kuda itu melaju, dan jika tidak 
becek karena hujan, seharusnya bisa menghasilkan kecepatan yang lumayan. 

Selama pesta, saya bertanya kepada Tuhan yang tinggal di sepanjang jalan raya, sedikit 
tentang pemeliharaan jalan. 

Nah, lalu lintas akan meningkat mulai sekarang, jadi perawatan jalan sangat penting untuk 
gerbong. 

Kemudian, dengan menempatkan staf pengganti di titik tengah antara ibu kota kerajaan 
dan desa-desa tepi laut, perjalanan akan menjadi lebih singkat. 

Jika Anda meninggalkan desa membawa ikan yang ditangkap pada hari itu dengan sekitar 
40 di dalam tas dan tas belakang di malam hari, Anda akan tiba di titik tengah saat fajar dan 
kemudian mentransfernya ke penggantinya, Anda akan mencapai ibukota kerajaan dengan 
malam. 

Perkiraan jarak masing-masing sekitar 140 kilometer, jika 12 jam sudah termasuk 1 jam 
istirahat makan besar, 2 istirahat 30 menit. Kecepatan rata-rata adalah 14 km / jam dengan 
jeda kecil, jadi seharusnya bisa sampai ke ibukota kerajaan dalam 24 jam dengan margin 
yang bagus. 

Jika sepeda bisa digunakan, ikan mentah akan dikirim saat makan malam keesokan 
harinya. 

Musim panas mungkin sulit untuk perjalanan, tetapi dari musim gugur hingga awal musim 
semi, Anda harus menjaga ikan tetap terbungkus kain dan menghubungkannya dengan 
wadah berisi air, karena fenomena kapiler dan angin yang mengalir akan menyebabkan 
panas penguapan... (流 石 に夏 は 難 し い か も 知 れ な い け れ ど, 秋 か ら 春 先 に か け 

て は, 魚 を 布 で 包 み 水 の は い っ た 容器 と 繋 い で, 毛細管 現象 と 走 行 に よ る 風 

で 気 化 熱 を 利用 す れ ば, 充分 保 つ は ず な ん だ け ど ....... ) (TN: sel otak, sekitar 5 

yang tersisa masih hidup.) Apakah sepeda saya akan sekali pakai, tanpa dukungan 
perawatan Earth...? 

Saya memikirkannya dan saya merasa tertekan.... 



Oh tidak, karena aku sangat tertekan, Randy-san sangat ragu-ragu! 

「Tidak, karena teknologi dasarnya berbeda dengan negara kita, mau bagaimana lagi. jadi 

tolong, jangan khawatir tentang itu! 」(Randy) Ah, begitu, sayang sekali! 

Oh, benar aku hampir lupa! 

「(Ne ~ e nē) Randy-san, magang akan datang dari ibukota tolong jaga dia.」 (Mitsuha) 

Anda pasti senang memiliki seorang murid. Baik?. 

「Eh ....?」 (Randy) 

「Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dan seorang gadis berusia 10 tahun. jaga mereka 

karena keduanya berbakat, jadi aku menantikannya! 」(Mitsuha) Eh? ...... 

Tunggu, mengapa Anda semakin tertekan? 

(1). Yang ini tidak mentah tetapi akan membingungkan tanpanya. 

Perburuan masih berlangsung dan tidak, saya tidak berburu naga, saya sudah selesai, 
sekarang saya berburu DEWA ... tapi saya akan mencoba menerjemahkan bab berikutnya, 
minggu depan. 

Sampai saat itu .. tolong jaga dirimu. 



Chapter 53 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 53 Mengherankan!!! Saya 
menyelesaikannya lebih awal dari yang saya kira. 

Kerja bagus saya. (memberi diri saya tepukan di punggung) 

kau kulit kesepian.... (diam) 

Ngomong-ngomong, bab ini berisi peribahasa Jepang yang tidak cocok dengan bahasa 
Inggris jadi maaf atas kebingungannya. 

Sekarang.... inilah (licik-Loli) 

Berikutnya adalah desa pegunungan. 

Sebelum pergi ke toko Randy, saya meminta kepala desa Yamamura untuk mengumpulkan 
orang dewasa cacat. Tidak apa-apa, aku jalan saja sekarang. 

Untuk sesaat saya berpikir bahwa saya harus menggunakan sepeda, tetapi saya berhenti. 

Desa pegunungan ini agak berbukit, karena rasanya aku membuat suara-suara aneh, 
pendakian memang sulit. Yang saya butuhkan sekarang bukanlah sepeda silang, tapi 
sepeda listrik! 

Ketika sampai di salah satu desa pegunungan, hampir 30 orang dewasa berkumpul di 
rumah kepala desa, bersama dengan orang-orang dari desa pegunungan lainnya. 

Ada 21 di 2 desa (cacat), jadi 1 -- 2 per rumah. Nah, beberapa orang akan bekerja di 
pegunungan, jadi mungkin mereka banyak berkumpul. 

Jangan buang waktu dan segera lanjutkan pembicaraan. 

"Terima kasih sudah datang. Hari ini, saya datang untuk menjelaskan tentang pekerjaan 
yang ingin saya selesaikan di desa Yamamura. 」(Mitsuha) Karena pihak lain adalah 

seorang Penatua, dia harus menggunakan bahasa [sopan, sopan, santun, sopan,], tetapi 
sebagai tuan feodal dia tidak boleh. (TN: sopan 4x mentah-mentah) Namun, tidak cocok 
bagi seorang wanita muda untuk berbicara tinggi dan perkasa, tetapi dengan cara yang 
tenang dan tepat. 

Eh? .. entah kenapa, semua orang di desa memiliki ekspresi yang halus. 

Ah....... 



「Er .., ini bukan layanan gratis seperti peran surgawi. Kami akan memberi Anda hadiah 

yang pantas untuk pekerjaan itu. 」(Mitsuha) Begitu mereka mendengarnya, ekspresi lega 

muncul di wajah para penduduk desa. 

Seperti yang saya pikirkan, apakah Anda semua khawatir bahwa Anda hanya akan bekerja? 

Kami membayar uang dengan layak kecuali untuk dinas militer. 

「Sebenarnya, saya ingin Anda membuat sesuatu seperti ini. Jumlah yang dibayarkan 

didasarkan pada kuantitas dan kualitas. Jadi, berapa banyak set yang bisa Anda buat? 」

(Mitsuha) Benar, saya menunjukkan Othello dan Shogi tersebut, lalu menjelaskannya. 

Othello memang mudah, tetapi potongan-potongan Shogi memiliki ukuran, bentuk, dan 
karakter yang rumit yang tertulis di atasnya. Nah karakternya nanti akan ditambah, jadi 
tidak menyangkut orang yang ada di desa. 

「... apakah itu, alat untuk hiburan?」 (Kepala Desa) 

Kepala desa yang mendengar penjelasan saya, membuat ekspresi halus sekali lagi.... 

"Ya. Ini pasti akan laku. Dan bahkan jika itu tidak terjual, saya akan membayar pekerjaan 
itu dengan benar jadi Tidak apa-apa! 」(Mitsuha) Dia akhirnya mengangguk (puas), setelah 

mendengar kata-kata yang diucapkannya. 

Jika dijual, itu akan menjadi pekerjaan rumah tangga yang baik bagi perempuan dan anak-
anak. 

Saya akhirnya muncul dengan itu, senyuman juga mulai muncul. 

「Cobalah membuat barang-barang murah untuk rakyat jelata, dan barang-barang mewah 

untuk bangsawan. Dengan bahan yang bagus, atau diberi dekorasi dan ukiran yang mewah, 
sehingga kami dapat menjualnya dengan harga mahal. 」(Mitsuha) Ya, tampaknya semua 

orang mulai berpikir, bahwa mereka akan menghasilkan uang. 

Tapi ini bukan satu-satunya! (TN: Tapi tunggu, masih ada lagi!) Saya mengambil cetakan 
dari tas saya. 

「Ini, tanaman ini, pernahkah Anda melihatnya di sekitar sini?」 (Mitsuha) Hasil print 

berupa foto 4 jenis tanaman. Gumpi, Kozo, kasino, Mitsumata. (TN: google saja ..) Ya, ini 
adalah bahan baku kertas Jepang. 

Saya akhirnya akan mulai membuat kertas !. Kertas Barat sepertinya sulit, jadi mari kita 
lakukan kertas Jepang dulu. 

Rebus, larutkan, lelehkan, saring, tiriskan, keringkan dan selesai. Tidak, detailnya bagus 
karena, saya memeriksanya di internet! 



「Nah, saya punya banyak yang ini dan yang ini. Tapi saya belum pernah melihat yang ini. 

Bagaimana dengan kalian? 」(Mitsuha) 「Oh ya, saya merasa seperti saya melihat ini, 

tetapi saya tidak tahu apakah itu sama ...」 (Penduduk desa) Oh, menurutmu ada banyak 

Kozo dan Mitumata? Baiklah, mari kita mulai eksperimen skala kecil! 

Dia meminta koleksi sampel Kozo dan Mitsumata dan kemudian kembali ke Viscount 
Mansion. 

「Mitsuha, tolong lebih sering bermain dengan saya!」 (Colette) Ah ~, Colette-Chan telah 

menjadi anak yang merepotkan.... 

Apakah aku meninggalkanmu terlalu lama? 

Hari ini, aku akan bersamamu sepanjang hari, setelah ini. 

「... Jadi ini hanya pertemuan tinjauan biasa?」 (Colette) 

「Ehh ~~, aku tidak bermain-main!」 (Mitsuha) 

Colette-Chan mengeluh, dia berkata bahwa dia bersamanya, tetapi tidak ada yang mau 
bermain. 

Anggota pertemuan tinjauan adalah Saya, Colette-Chan, dan staf umum saya, Miriam-san. 

Tentu saja agenda rapat. 

「... Jadi, tolong pikirkan tentang bagaimana membuat kedua game ini populer sehingga 

kami dapat menjualnya.」 (Mitsuha) ... Biasanya, Anda harus mempopulerkan suatu barang 

sebelum Anda dapat menjualnya. Baik. 

Selain itu, kartu remi ditinggalkan di Jepang, untuk sementara waktu. 

Karena tidak ada teknik membuat lembaran kertas genap yang sama sekali tidak dapat 
dibedakan satu sama lain, dan karena kertas tersebut mudah rusak, akan menjadi mudah 
untuk membedakan kartu-kartu individu jika digunakan untuk sementara waktu, bersama 
dengan disproporsi kertas sedang dibuat. 

Bahkan jika Anda mencoba mengocok, akan sulit untuk digunakan karena memiliki 
kekuatan yang buruk dan tekstur yang kasar, dll. Dan juga, tentu saja,... Saya belum 
memiliki kertas prototipe, tetapi ketika saya melakukannya akan... 

Bagaimanapun, ini Othello dan Shogi. 

Othello sangat mirip dengan permainan yang disebut Reversi, tetapi posisi bidak yang 
ditempatkan di depan di awal adalah gratis dan tidak ada batasan papan, serta tingkat 
kebebasan yang luas. 



「Jika Anda tidak menunjukkannya terlebih dahulu, tidak ada gunanya tidak peduli berapa 

kali Anda mengiklankannya secara lisan.」 (Miriam) Miriam-san sampai pada intinya. 

「Karena Shogi sangat sulit untuk ditangani, itu harus disebarkan ke bangsawan dan 

personel militer berpangkat tinggi terlebih dahulu, dan kemudian menyebar dari sana ke 
masyarakat umum. Di sisi lain, Othello bisa langsung dimainkan. Yah, sepertinya sederhana 
dan mudah tapi .... 」(Miriam) Yup, ketika kamu mulai memainkannya, kamu akan mudah 

ketagihan, (tidak bisa berhenti).... 

「Saya tidak tahu apakah itu bagus atau tidak, tapi. Untuk mengatasi masalah apakah 

membelinya atau tidak, pertama mari kita lakukan secara gratis, atau ... 」(Miriam) 「

Atau?」 (Mitsuha) 

「Dengan membeli game ini, Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan, seperti hadiah 

atau hadiah.」 (Miriam) Saya melihat. Miriam-san logis, logis! 

「Jadi, apa [pahala] untuk dipersiapkan?」 (Mitsuha) (TN: pahala dalam bahasa Inggris) 「

Tolong pikirkan sendiri. Spesialisasi saya adalah penelitian tentang psikologi populer, 
bukan aspek praktis. 」(Miriam) Miriam-san, kamu lebih tidak berguna dari yang aku kira  

! 

Saat itu, Colette-Chan yang sedang mendengarkan diam-diam, tiba-tiba membuka 
mulutnya. 

「Sebuah kompetisi, Mitsuha!」 (Colette) 

Eh? ...... 

「Kembali ke desa, hal yang menarik dari festival ini adalah kompetisi seperti 

perbandingan kekuatan dan kompetisi pemotongan kayu. Dan kemewahan hadiah! [Oh 
anak sapi dan babi hutan, hadiah yang gemuk ketika batang kayu dipotong], sangat 
menarik... 」(Colette) 「Membuka Konvensi Othello dan kemudian memberikan umpan 

yang sangat lezat.... 

Pastinya, karena semua orang akan memulai sebagai amatir, kondisinya sama, ada 
kemungkinan semua orang bisa menang karena kekuatan tidak masalah. Dan karena tidak 
terlalu mahal, mereka akan membeli game tersebut dan berlatih... Sungguh menakjubkan, 
Colette-chan! 」(Mitsuha) Colette-chan yang sudah dewasa, itu lucu! 

「Namun, hadiahnya, apa yang harus saya ... Jika Anda menggunakan banyak uang, 

keuntungan Anda hilang, dan peserta tidak akan bisa menangkapnya dengan keranjang ......
」 (Mitsuha) (TN: pepatah, mungkin) Sementara dia menderita untuk sementara waktu, 

Colette yang selama ini menatap papan kayu, memberinya papan kayu itu. 

「Ya, ini!」 (Colette) 



Ya ya, saya ingat banyak karakter. Tapi sekarang ketika saya akan melihat studi Anda ... 

「Mitsuha, bukankah itu hadiah yang bagus? Semua orang akan senang dan Itu tidak 

memerlukan biaya! 」(Colette) Eh? ...... Apakah ini, proposal hadiah? 

Ayo lihat.... 

1. Mitsuha akan mentraktirmu makan. 

2. Jabat tangan dengan Mitsuha. 

3. Jalan-jalan dengan Mitsuha. 

4. Menepuk kepala Mitsuha. 

5. Berikan pelukan pada Mitsuha. 

.........Kamu jenius!! 

Tapi, saya sedikit khawatir tentang masa depan Colette... 

Namun, melihat dari hadiahnya, tempat pertama dan kedua, saya pikir mereka lebih suka 
kalah? 

「Tidak apa-apa, pasti akan baik-baik saja!」 (Miriam) 

Nah, jika Miriam memberikan persetujuannya, maka tidak apa-apa... kan? 

Pada akhirnya, tepukan kepala dipindahkan dari urutan ke-4 ke urutan ke-6, dan jabat 
tangan dipindahkan ke urutan ke-7 naik ke urutan ke-10. Yah, memang tidak akan 
berkurang, tapi.... 

Juga, untuk Menghilangkan penggunaan Othello buatan sendiri, dan imitasi (TN: made in 
China) (1) , syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen, adalah sebagai berikut: [sebagai 
bukti partisipasi, Anda harus membawa Othello yang dibuat di wilayah Yamano. Yang 
tanpa tanda bambu pada lambang Keluarga Yamano tidak valid.] Akan diterapkan. 

Memalsukan lambang keluarga bangsawan adalah tindak pidana, setara dengan Pemalsuan 
dan disertai dengan hukuman berat. Jadi, tidak ada yang berani. Selain itu, dengan ini, 1 
Othello untuk 2 orang sudah cukup dan akan dijual satu per satu. 

... Itu iblis. 

Baiklah ~ kalau begitu, [pencipta Othello adalah keluarga Viscount Yamano], dan [yang 
tanpa lambang keluarga Yamano adalah palsu.] [Tindakan memalukan untuk membeli yang 
palsu], kita harus menyebarkan ini. 



Sekian untuk pertemuan hari ini. Setelah itu, mari kita buat rencana konkret. 

Saya tidur di bengkel beberapa hari terakhir ini, jadi saya lebih suka tidur di tempat tidur 
pagi ini. Meskipun tidak pergi jauh, tidak wajar untuk mengatakan bahwa hanya ada begitu 
banyak malam. (遠 く へ 行 っ て い る わ け で も な い の に あ ん ま り 外 泊 ば か り と 

い う の は 不 自然 だ し。) Oke, mari kita tidur dengan Colette setelah sekian lama. 

Tapi sebelum itu, saya harus kembali ke ibu kota sejenak untuk mengecek apakah ada 
masalah dengan warung tersebut. 

「...... Jadi, kamu menjual semuanya hari ini?」 (Mitsuha) 

「Ya, saya menyiapkan sedikit lebih banyak dari biasanya. Seperti yang diharapkan, tidak 

terlalu ramai, seperti kemarin. Itu hanya .... 」(Philip) 「Hanya saja?」 (Mitsuha) 

「Ada banyak orang yang mengeluh bahwa Princess Shrine Maiden tidak ada di sini.... Dan 

ada orang yang menatap ke dalam kios dari samping sepanjang waktu ...... 」(Philip) 

Laporan Philip-kun, yang masih menjadi bagian dari staf hari ini, hampir seperti yang 
diharapkan. 

Orang yang sudah lama menonton mungkin adalah orang yang datang untuk mencuri 
formula rahasia. Mereka telah mencobanya sendiri, tetapi tidak berhasil. 

Tapi sayangnya, tidak ada gunanya melihat bagaimana kita membuatnya. Toh jagung yang 
bukan jenis eksplosif, kekerasan kulit luarnya kurang sehingga tidak akan berjalan dengan 
baik dan tidak akan berguna, kecuali sudah dikeringkan dengan baik. 

Jika Anda mengambil biji-bijian yang jatuh dan mengolahnya, Anda akan memiliki jagung 
eksplosif dalam jumlah yang stabil, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama 
untuk tumbuh, kemudian membudidayakan lebih lanjut biji-bijian yang telah dipanen. Pada 
saat itu, popcorn akan dicap sebagai masakan Yamano bersama dengan barang-barang 
lainnya. 

Selain itu, saya tidak berniat menjual popcorn secara eksklusif.... Baik? 

Saya hanya berharap, popcorn akan menyebar dan menjual [jagung eksplosif] sebagai 
makanan khas wilayah Yamano. 

Jadi, [jagung eksplosif] dari wilayah Yamano dijual secara normal. Namun kemudian, 
jumlah makanan yang dijual di warung tersebut hanya untuk diketahui. Jumlah itu tidak 
cukup untuk berkontribusi pada keuangan wilayah. 

Yang ingin saya beri merek bukanlah [jagung eksplosif] dari kios ini, tetapi [benih 
eksplosif] dari wilayah Yamano. Kios ini hanya digunakan untuk mempromosikan [biji 
peledak]. 



Jika ada benih yang mudah meledak, Anda dapat mulai menumbuhkannya dari benih yang 
Anda beli, tetapi bukan itu masalahnya. Tidak ada pilihan lain selain mempertahankan 
pangsa pasar dengan prestasi sebagai pendahulu dan kekuatan merek sebagai [Pendiri]. Ini 
akan menjadi agak jauh dari ibukota kerajaan. 

Jika mulai berjualan di tempat lain, apakah akan menurunkan penjualan warung? 

Tidak, awalnya saya tidak berpikir bahwa saya akan mendapat untung di warung ini. Panti 
asuhan akan bisa mendapatkan cukup uang untuk dibelanjakan untuk makanan setiap hari, 
dan saya tidak akan melakukan pekerjaan amal lagi. Kebetulan kepentingannya hanya 
bertepatan. 

「Jadi, penjualan jagung petir hari ini adalah semua ini.」 (Philip) Hasil yang diperlihatkan 

Philip ......, Eh .. tunggu, apa katamu? 

「Eh? .... Jagung apa? 」(Mitsuha) 

「[Jagung petir]. Sebelum aku menyadarinya, semua orang mengatakan hal-hal seperti... .. 

[Ini adalah tempat turunnya guntur gadis kuil putri, jagung yang meledak dengan gemuruh 
gemuruh berasal] telah menyebar dan, kisah [Puteri Guntur, jagung Perawan Kuil Putri], 
hingga dikenal sebagai, [ Jagung petir], dan... .. 」(Philip) Terlalu pendek! Singkatan saya 

adalah [guntur]! 『雷』 (2) 

Baiklah, ayo pulang dan tidur. 

(1.) Maaf tidak bisa menahannya .. biarkan saja .. 

(2.) Saya tidak sepenuhnya memahami ini, perbedaan bahasa Jepang antara guntur [雷] 

dan petir [雷] . 

Bab selanjutnya .. Saya akan mengatakan minggu depan .. Tapi siapa tahu mungkin kejutan 
lain. 



Chapter 54 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 54 Sementara itu, mari 
sebarkan Othello. 

Pembuatan kertas dan hal-hal lain dapat dilakukan bahkan setelah musim pergaulan 
selesai. Kalaupun kamu datang ke ibu kota kerajaan dari waktu ke waktu, tidak menutup 
kemungkinan hal itu terkesan tidak sulit meski letaknya jauh. Itu tidak berarti, saya 
mengunjungi semua orang sepanjang waktu. 

Tetapi menurut strateginya, untuk menyebarkan Othello, saya harus bertemu banyak 
orang di sana-sini. Ternyata, menurut saya jumlah orang di ibu kota telah meningkat. 

Entah bagaimana, saya berharap ini terus berlanjut selama musim sosialisasi ini sampai 
pengumuman turnamen ...... 

Setelah pengumuman, saya bisa santai saja untuk saat ini. Produksi, transportasi, dan 
penjualan Othello, akan memakan waktu dan jika menyebar, akan terjual seperti kue panas. 
Saya tidak akan mendorongnya terlalu jauh. Turnamen dijadwalkan untuk musim sosial 
berikutnya. 

Mitsuha: 「Itu sebabnya, Pez-san. Mulai sekarang, saat Anda pergi ke wilayah kami, silakan 

bawa Othello dan Shogi yang kami buat, beserta seafood yang biasa. Tolong juga jual. 」 

Pez: 「Yah, ya, tidak apa-apa, tapi ... yah. Akankah itu benar-benar, menjual....? 」 

Mitsuha: 「Tolong serahkan padaku! -- Aku mengerti. Atas nama Nenek toko permen! 」

(TN: referensi?) Pez: 「Yah, tidak, siapa itu!」 

Petz-san dengan senang hati menerimanya. Tapi, saya juga diberi beberapa kondisi yang 
aneh. 

Pez: 「Itu bagus, tapi ada permintaan yang ingin saya tanyakan....」 

Mitsuha: 「Apa」 (Nani?) 

Pez: 「Nah, gambar yang sama dari papan nama yang Anda taruh di kios di alun-alun, 

apakah tidak apa-apa untuk memasangnya ke kereta saya juga?」 

Mitsuha: 「Eh? Yah, aku tidak keberatan.... Oh, jika Anda suka, saya akan memperkenalkan 

Anda kepada gadis yang melukisnya. 」 

Pez: 「Oh, saya harap saya bisa bertemu dengannya! Terima kasih banyak" 



Itu permintaan yang aneh, tapi apapun itu, aku tidak keberatan. Dan untuk anak-anak panti 
asuhan, ini adalah kesempatan besar untuk menghasilkan uang dan koneksi dengan para 
pedagang. Saya tidak bisa menahan orang ini. Mungkin tidak ada pilihan. 

Saya mengatakan kepadanya untuk memberi tahu direktur-san dan membiarkan dia 
menghubungi saya, dan kemudian saya meninggalkan toko bergulir Petz. 

Makalah yang menjelaskan aturan Othello dan Shogi telah dibuat. Othello memang mudah, 
tapi Shogi agak merepotkan.... 

Saya mengunduh gambar dari internet, tetapi teksnya ditulis tangan. Untung saja printer di 
rumah adalah printer multi guna dan ada fungsi copy. Jika Anda melihatnya oleh seseorang 
yang mencetak pamflet berbahasa asing yang mencurigakan di toko swalayan, itu akan 
terlihat seperti kitab suci hitam dari agama gelap yang meragukan. (TC: mungkin Anda 
tertawa aneh seperti chuuni, saat mencetak.) Tidak seperti kota-kota besar, ada banyak 
wajah yang tidak asing di kota-kota pedesaan dan rumor buruk dapat dengan cepat 
menyebar. Tidak, itu benar! 

Distribusi dan iklan yang sebenarnya dimulai setelah Othello tiba di ibukota. Mau 
bagaimana lagi, Anda tidak bisa beriklan jika tidak ada produk. 

Bahkan jika Pez-san berangkat dalam beberapa hari, mengingat perjalanan pulang pergi 
dan waktu bisnis di masing-masing kota, akan memakan waktu cukup lama sebelum tiba di 
ibu kota. Saat itu, saya akan mengambil inisiatif dan beriklan ke atasan. 

Eh .. Kenapa aku tidak [mentransfer] saja, katamu? Karena, perdagangan antara wilayah 
dan ibukota yang akan saya lanjutkan untuk waktu yang lama, tidak ada gunanya jika saya 
menggunakan kemampuan saya daripada perdagangan yang benar, bukan begitu? 

Dan saya bahkan tidak tahu kapan saya akan mengalami kecelakaan atau sakit, dan 
mungkin saya harus melarikan diri dari negara ini. Saat itu, jika saya memiliki kegiatan 
ekonomi yang mengandalkan keberadaan saya, wilayah itu akan runtuh. 

Jika Anda mengelola entah bagaimana, Bahkan jika Anda tidak memiliki saya, Anda akan 
dapat mempertahankan tingkat kehidupan Anda entah bagaimana di bawah tuan 
berikutnya. Bahkan jika pajak disetel ulang ke aslinya. 

Jadi, kecuali beberapa set yang dibuat di Jepang untuk keluarga kerajaan dan beberapa 
bangsawan yang lebih tinggi, yang lainnya akan dibawa dari wilayah secara normal. 

Beberapa set game tidak bagus. (TN: suka curang) Saya tidak akan mengatakan apa-apa! 

Selain itu, pertama-tama, hingga saat ini produk yang sebenarnya belum diproduksi. 

Saya langsung bertanya ke panti asuhan tentang gambar itu. 

Itu adalah gadis berusia 9 tahun yang melukisnya. Saya memikirkan desainnya sendiri. 



Tidak, tentu saja saya tahu. Hal yang digambar anak itu. 

Tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu... Apa, panti asuhan ini! 

Organisasi rahasia, pusat pelatihan atau sesuatu yang mengumpulkan anak-anak berbakat 
dari berbagai tempat? tempat apa ini? (TC: Mungkin Sekolah Xavier untuk Anak Muda 
Berbakat?) Dalam perjalanan kembali ke toko, saya mampir sebentar di Jepang dan 
membeli beberapa tambahan Othello dan Shogi. 

Saya seharusnya membeli semuanya dari awal... 

Jadi, ketika saya kembali ke toko, Sabine-Chan sudah menunggu di depan. 

Sabine: 「Mitsuha-nesama, terlalu lambat!」 

Aku tidak tahu kamu ada di sana!... Itu benar!.... 

Sabine: 「Itu sebabnya, saya memberi tahu Anda untuk memberi saya kunci toko!」 

Tidak, berbahaya jika kamu berkeliaran di dalam toko, saat peralatan pencegahan 
kejahatan dalam mode aktif! Mengajari Anda cara mengubah mode berarti, Anda dapat 
dengan bebas menjadikan toko ini milik Anda, ini menceritakan sebagian besar tentang 
hidup saya serta kemampuan untuk mentransfer, saya hanya ingin Anda menjadi kaki 
tangan, Itu saja. 

Mitsuha: 「Tidak.」 (Dame!) 

Dalam satu kata dari wajah seriusku, Sabine, yang dengan sedih menunduk. 

Yeah yeah, Sabine-chan, iblis kecil yang ceria, juga imut, tapi Sabine sedang depresi... yah, 
aku sedih! Tidak, saya tidak minum sake saat bekerja, dan saya tidak punya kucing 
bernama Me-Kun! 

Sabine-chan, yang ingin melihat DVD segera setelah dia masuk ke kursi akun dan membuka 
tokonya. 

...... Mungkin gadis ini tidak mempedulikanku, aku baru saja kalah dari DVD.... 

(hiks) .. (. · ´¯` (> <) ´¯` ·.)Tidak, jangan pikirkan itu. jangan pikirkan itu! Ini akan menjadi 
ketidakpercayaan manusia.......Mitsuha: 「Sabine-chan, apakah Anda ingin mencoba 

permainan yang menyenangkan, daripada DVD?」Sabine: 「Game?」 (Gēmu?)Mitsuha: 「

Ya, ini. Aturannya sederhana, bahkan Naga tua pun akan ingat dalam 30 detik 」Sabine: 「

Naga tua lebih pintar dari manusia!」Oh, benar, kalau dipikir-pikir. Apakah [naga tua], 

tidak berguna untuk menggantikan [bahkan monyet tahu]....... Apakah [bahkan seorang 
goblin tahu] ada di sini?Mitsuha: 「Nah, jika Anda menang, dapat meminta saya untuk 

sesuatu. Bagaimanapun, apapun yang berhubungan dengan toko itu adalah pengecualian. 



」Sabine: 「Kamu di !.」Fu fu, choroi! (ふ ふ 、 チ ョ ロ い！)~~~~~~~~..........Aku 

tersesat.Gesekan kain kering, tidak, saya kalah dengan tidak adanya kesempurnaan.Tidak, 
saya sudah melakukannya berkali-kali, dengan teman-teman saya.Mengapa ini terjadi   ! 
!Sabine: 「Cukup menarik, Mitsuha-neesama. Terutama, game yang bisa Anda menangkan. 

」Kata Sabine-chan dengan wajah Doya (sombong).Sh, Diam, menyebalkan sekali !！
Sabnine: 「Sepertinya Anda memiliki kepercayaan diri, tetapi tetap saja, tidak termasuk toko 

sebagai tindakan pencegahan, benar-benar langkah yang bijaksana, Mitsuha-neesama. Maaf, 
tapi saya tidak bisa menahannya.... 」Itu, itu bagus! Itu panggilan yang sangat bagus!Sabine: 

「Nah, itu, ingat alat yang dapat digunakan untuk berbicara dengan Anda, bahkan setelah 

Anda kembali ke wilayah itu, ada pilihan lain, itu, berikan saya yang itu.」Eh ...... ..Jika Anda 

melihat sekilas ke sisi dinding, ojisan penjaga menjadi pucat.Dan dengan lembut aku 
mengalihkan pandangan dari ojisan penjaga.Wajah penjaga-ojisan, yang akan 
menangis.....Maafkan saya.Setelah itu, saya mendengar kesan dari Sabine-chan, saya 
mendapat konfirmasi bahwa Othello bisa dijual di dunia ini. Bagaimanapun, tidak ada 
hiburan yang bagus. Sebuah permainan canggih yang sangat populer bahkan di muka bumi 
yang memiliki banyak hiburan dibawa ke sini. Setelah menjadi populer, tidak ada alasan 
untuk tidak menjualnya....... Itu taruhan yang buruk, aku harus melakukan sesuatu.Ini 
menghancurkan.Terutama, untuk tukang ojisan yang tenggelam di dekat tembok.Tidak, 
maafkan aku!Setidaknya, untuk mendapatkan sedikit kerusakan, aku memberi Sabine-chan 
sepasang Othello dan Shogi, dan sebuah makalah yang berisi penjelasanku dan meminta 
Sabine-chan untuk menantang Raja atau Perdana Menteri untuk sebuah permainan. .Jika 
Sabine menang, setiap orang yang kalah akan datang berlari (menangis) ke saya, mereka 
bisa menghemat waktu dan tenaga bujukan saat menjualnya.Saat mengukur tubuh Sabine-
chan untuk membeli sepeda, saya tiba-tiba memperhatikan.... Aku ingin tahu apakah gadis ini 
dan Raja mau bertaruh. Sesuatu, sangat keterlaluan.Sambil mengukur panjang kakinya, 
Sabine-chan mendongak dan tersenyum.Yang sangat jahat.Ya Tuhan!Mari berharap Raja 
pertarungan yang bagus....Keesokan paginya, saya pergi ke toko sepeda.Tidak, karena 
dikatakan bahwa [jika Anda dapat memberikan dengan cepat, Anda dapat memberikannya 
dengan cepat]. Masalah kurang dari yang dibersihkan sebelumnya.Keamanan sepeda dulu. 
Barang yang murah mudah rusak, jadi pilihlah yang padat buatan Jepang.Saya ingin 
menjadikannya perjalanan yang santai seperti menyeruput teh, tapi Sabine-chan mungkin 
akan menggunakannya dengan susah payah, jadi sepeda gunung, mungkin....Sepeda jalan 
raya, juga bisa menghasilkan kecepatan seperti itu, tapi .. Permukaan jalan juga kurang 
bagus. Sepeda jalan raya menunjukkan nilai sebenarnya pada kecepatan tinggi, di jalan 
beraspal. ... Tapi, Itu tidak cocok untuk menanggung kekerasan anak.Sepeda Cross?Apa yang 
kupikirkan, memberi Sabine-chan mesin yang sangat serbaguna!Apa yang akan saya lakukan 
jika Sabine-chan, yang menggunakan sepeda silang, [Saya datang ] dan muncul keesokan 
harinya setelah kembali ke wilayah itu! Itu akan sangat menakutkan! !Terlepas dari 
kecepatan maksimum sesaat, Anda tidak dapat mengejar bahkan dengan seekor kuda, 
mengingat kecepatan berkelanjutannya. Semuanya berakhir, jika penjaga tidak menyadari 
selama beberapa jam bahwa dia pergi!Itulah mengapa sepeda gunung tugas berat.Tidak, ini 
masih bisa masuk ke dalam wilayah. Karena hanya sedikit lebih lambat dari sepeda cross. 
Tapi, yah, untuk tingkat kenyamanan... ..Saya mendapat berbagai konsultasi di toko khusus, 
saya menunjukkan data terukur, memberi tahu saya pertumbuhan seorang gadis, dan 



memberi saya beberapa kandidat. Di antara itu, saya memilih sesuatu yang disukai Sabine-
chan, lalu membeli sidebag dan helm, pelindung, dan barang-barang lainnya demi 
keamanan.Dia tidak membutuhkan roda tambahan. Roda bantu tidak cocok untuk sepeda 
gunung, dan Sabine mungkin mengendarainya pada hari pertama....Maafkan saya. 
Khususnya kepada para pengawal pengawal, saya sangat menyesal. 



Chapter 55 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 55 55 mari kita sebarkan 
Othello! bagian 2 Sore, keesokan harinya setelah kekalahan yang menghancurkan itu. 

Sabine-chan datang sore hari, karena kubilang aku akan keluar pagi hari. 

Yah, kurasa akan jadi begini ... 

Mengikuti Sabine yang memiliki mata berbinar, sambil memegang sepeda gunung, kami 
berdua pergi ke istana kerajaan. 

Tidak, kamu tidak bisa berlatih seperti itu, kamu tahu. Istana kerajaan memiliki banyak 
halaman belakang yang luas. Dan, berbeda dengan Sabine-chan yang penuh energi, 
penjaga-ojisan adalah pendamping tua dengan langkah kaki yang tumpul dan berat. 

Tidak, seperti yang saya katakan, saya benar-benar minta maaf! Lain kali, wiski, tidak, 
brendi, aku akan membawa brendi! Aku akan memberikannya padamu! Aku bersumpah! 

Gerbang kastil, tentu saja, ini hanya untuk saya saja. 

Karena itu, kami pergi ke halaman belakang yang direkomendasikan Sabine-chan. 

Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana Sepeda Bekerja, bagaimana 
mengoperasikannya. 

Untuk penjelasan saya, Sabine-chan mengangguk dalam diam. Sepertinya dia 
memahaminya dengan benar. Tepat sekali. Dan kemudian, saya menunjukkan kinerja saya 
yang patut dicontoh. 

Karena SMA saya ada di pegunungan, saya bolak-balik dengan sepeda selama 3 tahun. 
Selain anak laki-laki, di sekolah ketika sebagian besar anak perempuan sedang mendaki 
dengan berjalan kaki, saya mengendarai sepeda untuk mencapai puncak !. Hanya dengan 
menambah beban, pedal tidak akan turun, menariknya dengan kedua tangan dan 
meletakkan tenaga di tanjakan. (TN: ahli sepeda?) 

Karena saya berlatih dengan ini, saya tidak memiliki kekuatan fisik, tetapi saya pandai 
berlari. 

Selain itu, penangguhan... 

Oh, apakah saya pandai suspensi? Apakah karena badannya ringan, karena lengannya 
pendek dan daya tariknya juga pendek? ...diam! 

Bagaimanapun, saya pandai bersepeda! Saya menarik palang pegangan dan mengapungkan 
roda depan dan berbelok, dan berkendara dengan cukup bebas. 



Sementara mata Sabine-chan berbinar-binar... .. Pengawal-penjaga itu menatap dengan 
wajah kosong. 

Tidak, seperti yang saya katakan, saya benar-benar minta maaf! 

Oh, aku terlalu menikmatinya ....... Selanjutnya memakai helm, pelindung, lalu giliran 
Sabine-chan berlatih. 

... ..Dia jatuh beberapa kali tapi dia segera kembali. 

Ya, saya tahu perasaan itu. Sementara Sabine-chan berlatih sebentar, Raja berdiri di 
belakangku. Saya tidak menyadarinya saat saya membimbing Sabine-chan, tapi saat saya 
melihat sekeliling, saya menyadari bahwa ada cukup banyak penonton.... Aku ingin tahu 
apakah seseorang memberi tahu Raja. 

Oh, hal pertama yang Raja akan katakan ?, Saya pikir saya akan dimintai penjelasan, tapi.... 
Raja: 「Mitsuha, Othello memberitahuku cara menang.」 Ahh, kamu kalah... apakah kamu... 

Mitsuha: 「Maafkan aku. Aku juga menderita kekalahan telak, dan sebagai akibatnya, aku 

dirampok dari itu 」 Saat dia mendengar jawabanku, Raja terkulai di bahunya. 

Apa? ... Apakah itu menyakitkan, Yang Mulia...? Mitsuha: 「Kalau begitu, bagaimana kalau 

bermain shogi? Jika itu masalahnya, Sabine-chan tidak akan menjadi musuh bagi orang 
dewasa yang mengerti apa itu pertempuran. 」 

Raja hampir menangis dari kata-kataku. Ahh, kamu kalah... apakah kamu... 

Saat saya menepuk bahu Raja, Perdana Menteri datang. Perdana Menteri: 「Metode 

kemenangan Mitsuha-dono, Othello dan Shogi ......」 Anda juga, Perdana Menteri ...... 

Akhirnya, sepeda gunung dari kampung halamannya diambil oleh Sabine-chan, dari 
Mitsuha yang kalah perang. Raja mengeluh tentang sesuatu, tetapi dia tidak bisa 
menyalahkan saya atas apa yang dia lakukan. 

Jadi, Yang Mulia, apa yang Anda janjikan? Tapi kemudian, saat Sabine-chan berkeliling ibu 
kota dengan sepeda gunung, penduduk kota akan terbiasa dengan hal yang disebut, 
Sepeda. Anda tidak akan mengeluh kepada sang putri, atau mencoba mencari tahu rahasia 
sepeda itu, bukan. 

Dan bahkan jika saya mulai mengendarai sepeda saat ada kesempatan, tidak ada masalah 
karena semua orang terbiasa! 

Akan sangat nyaman bila Anda bisa menggunakan sepeda di kerajaan. Itu bagus, itu bagus! 

[Terlihat bagus] itu bagus! 



Itu tidak diubah! ......mungkin. (開 き 直 り じ ゃ な い よ！ ...... 多分。) Seseorang 

mengunjungi toko Mitsuha malam itu. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5 hari kemudian. 

Adapun apa yang dilakukan Sabine setiap hari, selama beberapa hari terakhir, ketika dia 
mengangkangi sepeda gunung, dia mencoba melarikan diri dari pengawalan dan melompat 
ke kota. 

Pikiran Sabine: [Begitu mereka tahu ke mana harus pergi, para pengawal akan segera 
berkeringat. Sampai saat itu, saya bisa menghabiskan waktu berkualitas dengan Mitsuha-
nesama tanpa pengawalan.] 

Namun saat Sabine-chan tiba di [General store Mitsuha]. Itu adalah sosok penjaga dengan 
wajah Doya (sombong) dengan tangan disilangkan, dan di belakangnya, ada sepeda silang. 

joukyuu.jpg Wajah Sombong Penjaga-Ojisan Seorang gadis muda dengan sepeda gunung 
dan seorang pria dewasa yang terampil dengan sepeda silang. Mengejar kota bukanlah 
masalah besar. 

Pikiran penjaga-ojisan: [Mulai besok dan seterusnya, saya akan menemani Sabine-sama 
dengan baik, tapi hari ini saya hanya melakukan sedikit balas dendam.] 

Pengawal itu berpikir demikian, terkadang ada saat-saat seperti itu. Dan kemudian suara 
keras bergema di toko. Sabine: 「Mitsuha-nesama, ini mengerikan !!」 Mitsuha, yang 

diminta oleh penjaga pengawal, merasa bertanggung jawab dan meskipun ada beberapa 
ketidakkonsistenan dalam pengaturan, dia memutuskan untuk menutup matanya dan 
dengan ragu-ragu memohon untuk permintaan tersebut. 

Saya belum pernah mendengarnya, tetapi saya pikir mungkin kantor Perdana Menteri agak 
kurus. Awalnya karena pengawal selalu membela Sabine, dia juga tahu tentang Mitsuha. 

Pendamping adalah hati nurani implisit bahwa Anda [memperlakukannya sebagai tidak 
berada di sana], dan tidak pernah membocorkan apa yang mereka dengar saat mengawal. 
Bahkan jika pihak lain adalah majikan. 

Jika tidak, Anda harus menjauhkan pengawal dari adegan penting, adegan yang harus 
dirahasiakan, dan Anda tidak dapat melakukan apa pun jika diserang pada saat itu. 

Karena itulah, Mitsuha juga berbicara secara normal dengan Sabine-chan sebagai 
seseorang tanpa pendamping. Untuk menyiapkan sepeda gunung atas permintaan Sabine-
chan. Lagipula, hanya butuh setengah hari. Mengetahui hal ini, para penjaga tahu bahwa itu 
adalah pelanggaran aturan, tetapi mereka mengira bahwa mereka tidak dapat melindungi 



sang putri dari bahaya tanpa bisa mengawal sang putri, jadi mereka pergi ke jalan terakhir 
untuk memohon kepada Mitsuha. 

Mitsuha tahu situasinya dengan baik, dan karena penyebabnya adalah taruhan bodohnya, 
dia tidak bisa menahan rasa bersalah dan menerima permintaannya. 

Itu terkait dengan keselamatan Sabine. Tujuan Sabine-chan hanyalah toko Mitsuha, tapi 
karena meskipun kamu datang ke toko itu sebentar, dia tidak akan terlindungi oleh 
pengawal. Saya belum melupakan debut saya sebagai Putri Kuil Gadis Petir. Dan dalam 5 
hari inilah yang sangat penting bagi pengawal untuk berlatih mati-matian di luar jam kerja, 
untuk menerima sepeda silang dan melampaui keterampilan Sabine-chan. 

Mengenai penjelasan tentang sepeda itu, dia mendengarkan dan mengingat dengan baik 
saat saya mengajar Sabine-chan. Tujuan pengawal adalah untuk berkendara, itu wajar 
sebagai pendamping. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Malam itu, escort mengambil minuman 
di rumah, setelah seharian bekerja. Dia menerima alkohol asing bersama dengan cross bike 
,. 

Ini [brendi], baunya enak, alkoholnya kuat, dan enak. Rasanya sangat, sangat lezat. (TN: 
Kemenangan yang Manis dan Manis) 



Chapter 56 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 56 56 mari kita sebarkan 
Othello! bagian 3 Di malam hari, saya mengunjungi kediaman Boze di ibu kota. 

Saya menepati janji dengan benar, dan setelah waktu makan malam, tentu saja. 

Ketika saya mengambil janji, Earl mengatakan bahwa kami harus makan malam bersama, 
tetapi saya minta maaf saya akan datang setelah makan malam untuk memenuhi 
permintaan ini. 

Ini juga buruk untuk tinggal untuk malam yang panjang, jadi saya langsung saja. Mitsuha: 
「Earl-sama, saya mencoba membuat ini. Saya ingin menghasilkan uang dengan 

membuatnya populer... 」 

Bola lurus! Ini adalah hubungan antara saya dan Earl-sama, saya akan pergi dengan niat 
saya yang sebenarnya. Earl Bozes: 「Apa-apaan ini?」 

Mitsuha: 「Ini adalah alat permainan. ini adalah bagaimana Anda memainkannya... 」 

Dalam penjelasan saya, Earl-sama mendengarkan dengan penuh semangat sambil 
mengangguk seolah-olah dia terengah-engah. (Lelucon TL: seperti pedo napas berat di atas 
loli) 

Tentu saja Iris-sama, Beatrice-chan, Alexis-sama dan Theodore-sama juga mendengarkan. 
Kamu terlihat terlalu serius, Apa kamu pikir kamu tidak bisa bermain denganku jika kamu 
tidak ingat? Ya, itu benar, kurasa... Untuk saat ini, aku menjelaskan Othello dan bermain 
melawan Earl-sama. 

Awalnya, mencoba menjelaskan, sambil bermain. Kedua kalinya, adalah pertempuran 
utama. 

Untuk pertandingan pertama di pertarungan utama, saya santai saja dan saya menang 
dengan sedikit perbedaan. 

Untuk pertandingan ke-2, saya mencoba dengan serius, tetapi untuk beberapa alasan Earl 
menang. 

Pertandingan ketiga merasakan kekuatan penuh saya, [ununununununu]! ......, apa yang 
akan saya lakukan jika saya berlumpur! (...... っ て 、 私 が ム キ に な っ て ど う す る！) 

(TN: referensi?) Seperti yang diharapkan dari Earl, Anda memahami prinsip ... begitu kuat. 
Apa yang akan terjadi jika Anda menantang Sabine-chan. 

Pertandingan keempat, gununununununu ....... 2 menang dan 3 kalah ...... Untuk penantang 
pemula ....... 



Tiba-tiba Iris-sama meraih bahuku. 

Ya ya, selanjutnya adalah Iris-sama.... Iris-sama, yang sedang menonton pertandingan Earl 
dengan tegas, kuat dari awal sampai tengah. 

Saya mencoba mengambil sudut, tetapi karena saya tidak mencoba mengambil ruang yang 
cukup karena suatu alasan, tidak ada tempat yang dapat saya pukul! ... Saya juga tidak 
memahaminya. 

Saya terkejut dengan kenyataan, bahwa saya seharusnya memiliki keuntungan yang luar 
biasa... Tapi itu hilang dalam sekejap mata. 

T-tidak mungkin, seberapa baik orang-orang ini? Gyā hā! (ぎ ゃ あ あ あ！) Penantang 

pemula, percaya atau tidak ... 1 menang, 4 kekalahan. 

Biarpun kamu bilang kamu sudah melakukannya berkali-kali, bagaimanapun juga itu 
adalah sejarah dengan teman-teman sekolah menengahku! Ini adalah perkumpulan rahasia 
yang [berencana untuk menaklukkan dunia dengan Othello] atau semacamnya... Aku tidak 
begitu yakin... 

Shiku, shiku ....... (TN: menangis SFX) Selanjutnya, Beatrice-chan. 

Game yang cukup bagus. Kami bertarung bolak-balik. 

Benar, nikmatilah seperti ini! 

Nikmati semampu Anda, tetapi 4 menang dan 1 kalah... untuk ahli. (TN: lol dia menyebut 
dirinya ahli.) 

Tapi bahkan dengan 4 banding 1 yang sama, itu adalah pertandingan yang nyaman, tidak 
seperti pertandingan melawan Iris-sama yang... sangat intens. 

Mitsuha: 「Dan yah, itu dia,... seperti itu.... Juga Ada permainan lain, yang disebut [Shogi], 

tapi ini memiliki seperangkat aturan yang sulit, jadi harap perhatikan baik-baik manualnya. 
Saya akan datang lagi untuk melakukan pertandingan percobaan lain kali... 」 

Earl Bozes: 「Fumu ...... Ini cukup menarik. Jadi apa yang harus aku lakukan?" 

Seperti yang diharapkan, Earl-sama, adalah pembicara yang cepat! Mitsuha: 「Saya ingin 

menyebarkan Othello kepada massa segera, dan Shogi akan diperkenalkan pertama kali, 
kepada bangsawan dan personel militer. Bagi yang tahu keseruan Othello yang mudah 
dimainkan, Shogi ini juga akan sangat menarik.... Earl-sama akan melakukannya di tempat 
yang mencolok, dan akan merekomendasikannya kepada militer, mengatakan bahwa itu 
hanya latihan yang bagus untuk kepala personel militer ...... 」 



Earl Bozes: 「Tetapi bahkan jika Anda mengatakan itu, saya tidak dapat melakukannya 

sendiri ... bagaimana dengan lawan saya?」 

Mitsuha: 「Sekarang, Raja, Perdana Menteri dan Sabine, saat ini. Anda bisa bermain Shogi 

dengan mereka. Sabine-chan adalah yang terkuat saat ini. Harap berhati-hati jika Anda 
mempertaruhkan sesuatu. 」 

Earl Bozes: 「Eh....?」 Apakah Earl tidak menyukai lawan yang telah disebutkan ?, atau 

apakah karena Sabine-chan adalah yang terkuat di antara mereka? ...... Mitsuha: 「Karena 

produk akan tiba sekitar 20 hari-hari,... tolong jangan membuatnya terlalu mencolok untuk 
saat ini, dan dukunglah sedikit demi sedikit. Jangan terlalu dipaksakan, itu tidak bagus. Dan 
setelah 15 ~ 16 hari, tolong serang di depan orang-orang dan lakukan serangan. 」 

Earl Bozes: 「Entah bagaimana kedengarannya seperti rencana perebutan takhta... ....」 

Mitsuha: 「Hahahaha, Raja sendiri juga seorang kawan.」 

Earl tersenyum kecut. Ya, itu adalah gambaran dari, [senyum pahit pria yang cerdik]. 

Alexis dan Theodore: 「「 Ano ~... 」」 Saat saya berbalik ke sumber suara, Alexis-sama 

dan Theodore-sama dengan papan Othello. Mitsuha: 「Ah, sudah larut, jadi aku akan 

kembali. Karena saya akan meninggalkan Othello dan shogi, silakan bermain dengan 
Alexis-sama dan Theodore-sama. Kalau begitu, saya permisi dulu. 」 Alexis:「 T-tidak 

mungkin....... 」 

Theodore: 「Anda pasti bercanda ...」 Mereka berdua tercengang karena suatu alasan ... 

Saya bertanya-tanya mengapa? Apakah kamu sangat ingin bermain denganku? Mulai 
sekarang Anda dapat bermain (dengan satu sama lain) sebanyak yang Anda inginkan. 
Sudah cukup larut, jadi aku akan pulang. 

Oh, kalau dipikir-pikir, bukankah Alexis-sama yang berubah menjadi viscount dan menjadi 
mandiri? 

Maukah kamu pulang hari ini Ataukah karena tidak ada uang untuk menyiapkan tempat 
tinggal Anda di sini di ibu kota ?, [Saya ingin tahu apakah saya bisa tinggal di rumah orang 
tua saya di ibu kota, untuk sementara waktu]. Hidup sulit bukan... .. Saat aku mengucapkan 
selamat tinggal pada Earl-sama dan Iris-sama, dan mencoba untuk kembali ke tokoku, 
mereka pergi ke gerbang dan mengantarku. 

Saya dengan tegas menolak tawaran Earl untuk mengirim saya ke toko dengan kereta, .. 
jadi saya pulang dengan berjalan kaki. Earl-sama juga tahu bahwa saya bisa melarikan diri 
pada saat darurat, jadi dia tidak bisa terlalu gigih. 



Iris-sama yang tidak mengetahuinya, merasa tidak puas dengan itu, tapi aku tidak 
mengatakan apapun karena kupikir ada alasan untuk ini, karena Earl, yang sangat 
protektif, akan berkata begitu padaku. 

... Apa menurutmu ada penjaga tersembunyi? Hal terakhir yang kudengar dari belakangku 
adalah [Baiklah, kamu menang! ]... Itu adalah suara Iris-sama. 

Baiklah, saya kecanduan, saya kecanduan! (TN: BANTUAN) (よ し 、 ハ マ っ て る ハ マ っ 

て る！) 

Dengan kondisi ini, mari kita berkeliling ke rumah Adelade-chan, rumah Lansen, rumah 
Pasteur, tempat saya tidak pergi ke pesta, dan bangsawan, tempat beberapa orang baik 
berada. Karena dikatakan begitu, kamu bisa datang kapan pun terjadi sesuatu. 

Oh, tentu saja, pada siang hari. Karena berkunjung pada malam hari, adalah sesuatu yang 
hanya bisa saya lakukan di keluarga Bozes. 

Juga, [orang baik] artinya persis seperti itu. Ini tidak berarti bahwa [orang baik] nyaman 
untuk saya! ....ya, mungkin. Oh, dan pesta yang aku hadiri juga, eh-, siapa pun yang pergi ke 
seorang gadis, kakak perempuan itu membagikan seorang gadis, tidak hanya di sana tetapi 
juga ke pesta bangsawan lainnya. (TN: bingung? Yah begitu juga saya) 

Karena setelah malam, tidak mempengaruhi perilaku siang hari saya, dan tidak banyak 
diingat karena ini adalah pesta serupa yang tidak memiliki pengganti setiap saat. 

Ada, orang baik, orang berkemampuan tinggi, orang berguna, dan orang teliti, yang perlu 
membuat catatan dengan benar, lalu memasukkannya ke komputer pribadi nanti. Oh, 
[orang dengan kemampuan tinggi] dan [orang berguna] itu tidak sama. Ini sangat berbeda. 

Beberapa orang tidak berguna meskipun mereka memiliki kemampuan, yang lain sangat 
membantu meskipun mereka kurang. Nah, ada belasan orang yang tidak memiliki 
kemampuan dan juga tidak berguna. Ada beberapa orang yang memiliki kemampuan dan 
berguna juga,... Itu benar !. 

Setidaknya, itu cukup untuk dikatakan [berguna]. Karena saya sadar [sulit digunakan, 
orang], ada komplikasi aneh yang lebih sedikit sekarang. 

Wilayah itu sendiri tidak menarik sama sekali. Sebaliknya, tampaknya meskipun mereka 
adalah anak ketiga atau keempat, mereka tidak ingin menjadi menantu. (そ れ ど こ ろ か 

、 三 男 坊 、 四 男 坊 で あ っ て も 婿 入 り し た く な い と い う よ う な と こ ろ だ。) 

Nah, saya memilih tempat semacam itu untuk diri saya sendiri, untuk [mengusir serangga]. 

Tapi kemudian, entah bagaimana, ada banyak orang yang merekomendasikan putra 
mereka sendiri. Ini jelas bukan [cara keterlibatan yang aneh dan jahat], tapi ini masih [cara 



keterlibatan yang aneh]....... Saya bertanya-tanya apakah mereka menyadari, bahwa wilayah 
kami akan berkembang di masa depan. 

Selama beberapa hari berikutnya, saya membahas aristokrasi dalam daftar dan meletakkan 
dasar. Saya juga membeli beberapa set ekstra Othello dan Shogi di Jepang, karena saya 
kehabisan. 

Dan kemudian beritahu semua orang betapa menariknya itu ....... Tidak perlu. 

Semua orang senang bahwa saya secara pribadi datang jauh-jauh untuk bermain dan saya 
lebih bersemangat dengan permainan itu. Selama beberapa hari ke depan, saya membawa-
bawa permainan Othello yang ditetapkan untuk mencari lawan, dan mengajari mereka 
yang kemungkinan besar akan menjadi lawan yang bagus untuk melawanku. 

================================== 

16 hari setelah kunjungan Mitsuha ke kediaman ibu kota Bozes. 

Ada kerumunan kecil di alun-alun pusat Kingdom. Penduduk 1: 「Apa, apa itu...?」 

Penduduk 2: 「Oh, apakah itu seperti, [gadis tentara bayaran] memainkan sesuatu yang 

cukup menghibur, itu mengumpulkan perhatian. Ini sangat mudah dilakukan, terlihat 
menarik, dan ada kerumunan yang konstan sejak pagi. 」 

Penduduk 1: 「Wow.... Ayo pergi dan lihat ... Seorang gadis cantik? 」 

Penduduk 3: 「Oh, itu gadis cantik dan juga gadis cantik!」 

Penduduk 4: 「...... Saya pergi.」 

Alih-alih kelompok Sven yang dipekerjakan di wilayah Viscount, pemainnya adalah tentara 
bayaran yang menerima permintaan nominasi dari Mitsuha. 

Ada beberapa kelompok lain, dan mereka melakukan hal yang sama di berbagai tempat di 
ibu kota. Beberapa dari mereka juga berpenampilan seperti baju biasa layaknya gadis kota. 
Saya bertanya pada pria dan wanita, tetapi rasio wanita lebih tinggi. 

Alasan mengapa saya membuatnya sebagai permintaan nominasi, daripada permintaan 
umum, adalah karena penting untuk terlihat bagus untuk memperkuat iklan. 

Selain ketenaran Mitsuha, ada juga rumor bahwa permintaan Mitsuhha akan menjadi 
permintaan yang beruntung, sehingga hanya sedikit orang yang menolak permintaan 
pencalonan tersebut. Ada juga saat-saat Mitsuha memberi prioritas, kepada mereka yang 
cenderung menderita karena keuntungan yang lebih sedikit. Duduk di tangga batu, pria dan 
wanita yang bersemangat tentang permainan itu dengan gembira dengan jagung petir di 
satu tangan. (TN: secara resmi jagung petir sekarang) 



Desas-desus tentang game itu secara bertahap menyebar. 
===================================== 

Di istana kerajaan, pertemuan sore akhirnya telah berakhir. 

Ketika semua orang yang hadir, hendak bangkit kembali ke tempat tinggalnya masing-
masing. Raja: 「Ada yang ingin pergi untuk pertandingan Shogi atau Othello setelah ini?」 

Banyak Bangsawan yang lebih rendah: (((Shi ~ yougi? Osero?))) Pikiran batin 

Semua orang tercengang mendengar kata-kata Raja yang tiba-tiba. 

Pada waktu itu. Earl Bozes: 「Oh, itu bagus! Aku akan menjadi lawanmu! 」 

Perdana Menteri: 「Tidak, Tidak, pertandingan terakhir membuat frustrasi, saya dulu!」 

Earl Lansen: 「Saya membawa kedua papan permainan. Anda dapat melakukannya di dua 

tabel! 」 

Earl Pasteur: 「Untuk apa kamu bawa itu ?, Earl Bozes juga....... 」 

Tiba-tiba aula menjadi bersemangat, Raja, Perdana Menteri, dan beberapa bangsawan 
Tinggi .. Bangsawan 1: (Apa ... Apa yang mereka bicarakan?） 

Mulia 2: (Apakah ini kesempatan untuk dekat dengan Raja dan rekan-rekannya? Apa, Shi ~ 
yougi?) 

Noble 3: (Saya tidak mengerti, apa yang mereka katakan!) Bangsawan Bawah bergegas 
masuk dan mengumpulkan informasi dengan panik, setelah pertemuan ditunda. 

Desas-desus tentang dua papan permainan itu menyebar seperti api liar. 
=============================== 

Dan kemudian, 4 hari kemudian. 

Poster ditempel di berbagai bagian ibu kota. [Peralatan permainan baru, Othello dan Shogi 
sekarang dijual! ] [Sebuah turnamen akan diadakan! Menangkan hadiah luar biasa, dandani 
Putri Petir dan makan bersama sambil menepuk kepalanya! ] Tidak, Anda tidak bisa 
mendapatkan banyak hadiah untuk diri sendiri. 

Itu adalah penipuan yang tidak dapat disingkirkan. 



Chapter 57 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 57 Pada malam ketika toko 
bergulir Pez-san tiba di ibu kota Kerajaan, saya memasang pemberitahuan ke tempat itu, di 
mana saya mendapat persetujuan sebelumnya. 

Saya mengeluh tentang pengumuman turnamen yang seperti penipuan, tetapi Miriam-san 
mengatakan kepada saya, [tidak apa-apa.] Semua orang tidak peduli tentang itu, jadi 
momentum itu penting. 

Nah, jika Miriam-san, akrab dengan psikologi populer, akan membiarkan Anda berkata 
begitu, karena jika ada keluhan, [Saya akan memaksa Anda untuk menghadapinya]! 

Hanya poster, tidak ada pembagian brosur atau semacamnya. 

Tidak, kertasnya terlalu mahal! 

Ada juga kertas di sini, tapi kualitasnya jelek dan harganya menggelikan. 

Nah, itulah mengapa saya akan memasuki Industri pembuatan kertas. Jika banyak kertas 
murah dan berkualitas bagus di pasaran, saya tidak akan mulai membuat kertas di wilayah 
tersebut. 

Kertas dan bahan disini, tidak dibuat dari pohon. Apa itu kertas bukan kayu... Anda 
bertanya? 

Bahan seperti Jerami, rami, dan residu kapas... 

Di wilayah Yamano, kami menggunakan kulit kayu sebagai pengganti kayu untuk 
percobaan dan pengujian. 

Ini adalah kertas jerami.... Ah, kertas jerami, Ini agak nostalgia. Tidak, yang saya tahu 
sebenarnya bukan yang menggunakan sedotan asli, tapi itu hanya sebuah kata yang 
mengacu pada kertas kualitas sedang, kertas kualitas rendah, kertas daur ulang, dll. Yang 
hanya mengambil alih kata-kata. 

Hanya ada kertas halus, dan saya tidak melihat banyak kertas jerami di toko-toko Jepang. 

Tidak, saya tidak akan membelinya, bahkan jika saya menemukannya. Ini akan tersangkut 
di printer atau mesin fotokopi dan pensil mekanik akan tersangkut......, Oh, dan kemudian 
tidak berguna.... 

================== 

Di pagi hari, saat matahari berangsur-angsur terbit..., Para pelanggan berbondong-
bondong, menjadi ramai. Ke toko Pez-san. 



Crowd: 「「 「Apakah ini tempat penjualan Othello dan Shogi ?！」 」」 

Dan kemudian ...... Habis terjual. 

Itu terjual habis .... Hanya seperti itu. 

600 buah karya 79 orang, dari 2 desa pegunungan selama lebih dari 15 hari, semuanya....... 

Harga pembelian rata-rata Pez-san adalah 3 keping koin perak. 

Oh, [rata-rata], karena harga jual Othello dan Shogi berbeda. Itu benar, karena waktu yang 
dibutuhkan untuk membuatnya berbeda. 

Jumlah bidak untuk Othello jauh lebih besar. Shogi memiliki lebih sedikit. Butuh banyak 
waktu untuk membuatnya, dan awalnya akan dijual sedikit, ditujukan untuk aristokrasi 
dan personel militer berpangkat tinggi. Butuh waktu lama untuk membuatnya, karena 
memang dibuat menjadi barang mewah. 

Jadi, desa menghasilkan 1.800 koin perak dalam 15 hari. 86 koin perak per rumah... Di 
sebuah desa pedesaan dengan tingkat swasembada yang tinggi, itu tidak sejauh 
menggandakan pendapatan.... 

Sumber pendapatan utama keluarga adalah pekerjaan gunung. Karena ini hanya pekerjaan 
sampingan. untuk seorang ibu rumah tangga jumlah produksinya terlalu banyak seperti 
kerajinan tangan, kerja lapangan dan pekerjaan rumah tangga!... Hanya para Lansia, Bibi 
dan anak-anak, yang bersemangat! Apakah mereka tidur dengan nyenyak? 

Harga jual rata-rata adalah 4 koin perak dan 8 koin tembaga. 

Bukankah Pez-san mengambil terlalu banyak? Tidak, butuh lebih dari 20 hari, bolak-balik. 
Ada hal-hal seperti, Pengeluaran pegawai untuk kereta kuda, barang habis pakai seperti 
makanan, biaya permintaan untuk pengawalan, depresiasi kereta, dan resiko perampokan 
dari bandit. Jika Anda memikirkannya, itu harga yang wajar. Meskipun Anda membawa 
barang sebanyak itu ketika Anda pergi ke ibu kota, Anda tetap akan memuat barang lain 
dalam perjalanan pulang. 

Selain itu, pez-san sendiri tampaknya telah menulis karakter bidak Shogi, melakukannya 
malam demi malam dalam perjalanannya. 

Saya menyesuaikan karakter untuk menulis terlebih dahulu. (TN: dalam karakter lokal 
bukan dalam kanji jepang) 

Lebih mudah bagi orang-orang untuk memahami ini. katakanlah Raja, kata ini bagus untuk 
digunakan sebagaimana adanya, gerobak dupa adalah tombak penyerang, kuda Katsura 
adalah Kavaleri, dan emas adalah nyonya rumah, dan seterusnya. (王 将 と か は そ の ま 



ま こ ち ら の 言葉 に す れ ば 良 い と し て 、 香車 は 突 撃 槍兵 、 、 桂 馬 は 騎兵 、 

金 は 宿将 、 と か に し て。) (TN: tidak tahu tentang shogi ini) 

Aku menyempitkan kepalaku ke [Hisha dan tsuno] ....... 

Oh, saya menghapus (buatan Jepang) dan menyerahkannya kepada Raja dan bangsawan 
dan meletakkan lambang saya di permukaan potongan. Jadi, saya membeli yang terbuat 
dari kayu, dan bukan plastik. 

Tidak, tentu saja, saya juga ingin menghindari plastik. 

Pez: 「Mitsuha-sama, apa yang harus kita lakukan ......」 

Yup, pada tingkat ini, saya akan kehilangan kesempatan yang telah lama ditunggu untuk 
menjualnya. 

Mitsuha: 「Cepat naik kereta! Di perjalanan, jangan terlalu jauh menyusuri wilayah Boze, 

lalu langsung ke kediaman saya, susun semuanya! Bagasi akan dijual di wilayah teritori Bos 
dan wilayah kami, dan barang yang tidak terjual akan diambil alih di semua toko teritorial 
kami. 」 

Pez: 「Saya mengerti. Kali ini saya akan mengendarai 1 gerobak, yang tercepat! Saya tidak 

akan kalah dari gerbong lainnya! 」 

Entah bagaimana, Pez-san sangat termotivasi. 

Bahkan jika itu uang yang banyak untuk 21 desa pegunungan, itu bukan jumlah yang besar 
untuk Pez-san yang memiliki toko di ibukota Kerajaan dan memadamkan pedagang lain di 
sana sini. 

Itulah yang dikatakan Pez-san. 

Pez: 「Apa yang kamu bicarakan? Ini bukan tentang mendapatkan untung besar atau kecil. 

Tidak ada artinya menjadi pedagang, jika Anda tidak menikmati kesenangan berbisnis 」 

Oh, masuk akal. 

Caranya, di hari saya mendapat kereta kuda, Pez-san. Seperti yang diharapkan, orang itu 
sendiri tidak sedang menemani kali ini.... 

Tapi, apakah waras, berangkat pada malam hari? Terlebih lagi, tidak ada penjaga 
pengawal.... 

Saya pikir itu memang buruk, dan saya bahkan mendengarnya. 



Pez: 「Oh, Bandit tidak masalah. Itu lambang yang artinya, saya mendapat izin dari 

Mitsuha-sama, 」 

Sambil mengatakan itu, Pez-san menunjuk pada gambar desain yang digambar anak panti 
asuhan, tergantung di kereta kuda yang tersisa. 

...... Eh? 

Pez: 「Sebenarnya, kali ini ada pencuri juga. Jadi, ketika pencuri mendekat, saya berteriak 

keras-keras. [Apakah kamu tidak melihat lambang ini ?! Kami mengirimkan barang atas 
pesanan Putri Petir! Jika Anda menyentuh kami, Putri Kuil Perawan akan melepaskan 
guntur hukuman ilahi kepada kalian semua bandit! ] Lalu,....... Mereka kabur dengan 
cemerlang. Dengan begitu, kereta kuda dengan lambang Mitsuha-sama tidak akan diserang. 
」 

..................。 

Mou.... Lakukan saja apa yang Anda inginkan !！ 

Setelah itu, dia dipindahkan ke wilayahnya dan menginstruksikan penduduk desa untuk 
segera meningkatkan produksi. Mari kita tinggalkan pekerjaan yang bisa ditunda untuk 
sementara waktu, agar kita bisa membuat lebih banyak Othello dan Shogi. 

Untuk Shogi yang pembuatannya memakan waktu lama, kami meminta dukungan dari desa 
petani dan desa nelayan juga. Desa pegunungan, membuat yang mewah untuk bangsawan, 
dan di desa lain membuat yang murah untuk masyarakat umum. Produksi Shogi lebih 
sedikit dibandingkan dengan Othello. 

Saya memesannya sebagai pekerjaan subkontrak di desa-desa. Awalnya, uang akan 
mengalir ke desa pegunungan, tetapi ini jauh lebih baik daripada melepaskan peluang 
bisnis. Selain itu, popularitas game akan menyebar ke luar Kerajaan dan akan terus laku 
dalam waktu yang lama. 

Selain itu, karya Othello, versi awal dilukis dengan memotong kayu, atau dengan mengecat 
cangkangnya, atau mencoba kulit....... Etõ ~... tidak ada yang lain. Hmm Katakanlah itu 
adalah variasi. ya.. 

Di Othello yang sebenarnya, juga ditentukan oleh permukaan papan, kotak, warna batunya, 
dll., Tapi saya sudah mengawasinya. Bagaimanapun, ini darurat, tingkatkan produksi! 

Oh, haruskah saya menyimpannya setelah membuatnya. 

Tapi kemudian, pendapatan desa pegunungan tidak akan meningkat sampai saat itu, jadi 
saya akan terus memproduksinya tanpa khawatir apakah saya benar-benar bisa 
menjualnya, jadi berapa pun kompensasi saya untuk membelinya, motivasi saya akan 
turun. 



Tidak dapat membantu hal itu terjadi. Sekarang saya harus naik, ombak besar ini! Kembali 
ke Ibukota ... 

Earl Bozes: 「Mitsuha, Tidak ada Othello dan Shogi! Ini menjadi keributan karena para 

bangsawan tidak mendapatkannya! Jika Anda tidak membelinya dan berlatih, akan sulit 
untuk bergaul, dan semua orang sangat ingin mendapatkannya 」 

Earl Bozes-sama datang. 

Oh ~, terjual terlalu cepat... 

Tapi keributan,... itu terjadi bahkan di antara orang-orang biasa. 

Tidak, maaf.... 

Secara tentatif, kami akan mengambil [barang mewah untuk aristokrasi] dalam masa 
transisi. 

Ini pengecualian dalam evakuasi darurat, kali ini.... 

============== 

Kereta kuda Pez-san kembali pada hari ke-13....... 

Apakah kamu terbang? 

Eh? ...... Apakah Anda terbang, dengan produk yang menekankan bahwa [tidak akan rusak 
bahkan jika Anda mengocoknya] daripada menghasilkan keuntungan? Sekalipun hari 
sudah gelap, apakah mereka melanjutkan selama jalan bisa terlihat? Apakah Anda 
mengganti kudanya dalam perjalanan pulang dan terbang dengan kudanya? (TN: Pegasus 
lol) 

Oh teh ini enak ~... (Minum teh yang tidak terlihat).... 

Tapi kali ini, pada saat saya [dipindahkan] di desa, sudah hampir 20 hari sejak pembelian 
terakhir, dan 7 hari terakhir adalah sistem peningkatan darurat di wilayah tersebut. Dari 
79 orang dari 2 desa pegunungan, saya beralih ke sistem produksi di seluruh wilayah 678 
orang. Rasionya, lebih dari 8 kali lipat! 

Tidak, tidak semua orang terlibat dalam pekerjaan ini. Koki masih memasak seperti biasa. 

Namun, tampaknya sistem [Efisiensi Peningkatan Produksi] potongan Othello, peningkatan 
dramatis dalam produktivitas dicapai dengan menggunakan bahan selain kayu dan 
kemudian Randy merancang metode pemotongan mati dan seterusnya. 

Eh? ...... 5800 set? 



Ini sangat luar biasa, konyol! 

Namun, inilah yang terjadi jika Anda melewatkan waktu untuk [menghentikan] sistem 
produksi peningkatan darurat... ..Ini !. 

Eh? .., besok kita dapat kiriman lagi? 

Ya, kita ~ ll, tidak apa-apa .. benar... .. (minum teh tak terlihat) 

================ 

Saat itu, Earl Boze dengan putus asa membujuk Iris untuk memenangkan hadiah dan 
memberikan latihan khusus untuk mengalahkan lawan. 

Earl Bozes: 「Anda akan bisa, makan dengan Mitsuha, mendandani dia, berjalan, mengelus 

kepalanya, memegang tangan Anda. Ini harus dilakukan oleh yang mulia, oleh kami, dan 
kami tidak boleh memberikan ini kepada orang lain! 」 

Mengusap pipinya, Iris-sama membanting sepotong ke papan dan berkata: 

Iris: 「Skakmat !.」 (Ōte!) 

Di sebelah mereka, Beatrice-chan sedang mengikuti pelatihan khusus Othello dengan kakak 
laki-lakinya Theodore sebagai partnernya. 

Dan Alexis, yang tanpa kepekaan taktik, sedang meneliti dengan mengamati dua 
pertandingan tersebut. 

Semua orang bersemangat untuk memenangkan hadiah tersebut. 

==================== 

Sementara itu di rumah Viscount Liner, ada sesosok Adelaide yang sedang di bawah 
[Pelatihan Khusus Othello] bersama kakaknya. 

Karena Mitsuha telah membawa Othello ke rumah Viscount Liner, salah satu pelayan 
berhasil meminjam Othello tersebut, karena dia berjanji kepada Mitsuha bahwa dia hanya 
akan menggunakannya saat dia sedang bertugas. 

Pembantu: 「Tapi menurutku setengah dari camilan harian itu sebagai harga sewanya, ........ 

itu berlebihan.」 

Jika Anda tidak menyukainya, jangan pinjam. 

Baiklah, mari kita cepat. 



Chapter 58 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 58 Ini adalah bab licik lainnya !! 

Maaf, saya tidak bisa mengupdate lebih awal, saya bisa menguploadnya tadi malam tapi .. 
saya terlalu terbuang percuma selama 3 hari terakhir... Hmmm .. yah... 

Ini akan menjadi chapter terakhir untuk [Spreading the addiction arc], 2 chapter 
berikutnya adalah tentang pembangunan teritori, setelah itu arc baru akan dimulai. 

Kalau begitu tanpa basa-basi di sinilah Loli-Jew. 

Sejumlah besar Othello dan Shogi telah tiba dan masih ada lebih banyak peminat, tetapi 
untuk saat ini sudah stabil. 

Semua orang memperhatikan. Tidak apa-apa jika Anda bisa mendapatkan yang reguler dari 
wilayah Yamano, pada saat turnamen. Sampai saat itu, bahkan jika Anda berlatih dengan 
menggambar garis persegi di tanah dan meletakkan batu di atasnya,.... Saya tidak peduli. Ini 
lebih sulit dilakukan. 

Oh, kata [batu] di sini berarti, potongan hitam dan putih Othello. Kalaupun tidak terbuat 
dari batu asli, disebut batu. Nah, lebih baik menyebutnya sepotong. 

Bagaimanapun, turnamen ini pada musim sosial berikutnya. Kami masih punya banyak 
waktu. 

Selain itu, orang-orang yang awalnya tertarik dengan produk di turnamen, secara bertahap 
menjadi kecanduan kesenangan dari game itu sendiri. 

..... Sesuai dengan rencana. (...... Keikakudori.) 

Untuk memberikan motivasi, saya pergi menantang [House of aristocrats] yang berlatih 
Othello dan Shogi untuk sebuah permainan. Saat saya kalah, sebagai hadiah, saya menaruh 
korek sekali pakai untuk pria dan perlengkapan sanitasi untuk wanita. Aku akan mengajari 
mereka cara menggunakannya dengan benar,... .. pergi ke ruangan lain. 

Namun, karena saya hanya bermain dengan teman-teman, saya hampir tidak pernah 
menang melawan semua orang yang berlatih dengan penuh semangat. 

Tidak ~, saya hanya mendistribusikan barang dagangan dan juga melakukan beberapa 
skema promosi! Karena itu juga akan digunakan untuk tujuan [praktik membagikan 
hadiah!]. 

... .. Gununu. (...... ぐ ぬ ぬ。) 



Nah, rumor mengatakan bahwa Princess Shrine Maiden, akan mendatangi bangsawan yang 
memerankan Othello dan Shogi, mengaum di antara bangsawan, ...... apakah tidak apa-apa? 

Karena aku tidak bisa lagi menang sama sekali, tur rumah bangsawan sudah berakhir! 

========================== 

Saya mendapat sedikit waktu luang, jadi saya pergi ke tempat kapten setelah lama absen. 

Mitsuha: 「Itu sebabnya saya masuk setelah lama absen.」 

Kapten WF: 「Apa maksudmu," itu sebabnya "...」 

Kapten dengan wajah lelah. (疲 れ た 顔 の 隊長 さ ん。) 

Kapten WF: 「Ada surat yang datang dari berbagai negara. Ini dia." 

Mitsuha: 「U wa ~ a ......」 

Saya diberi jumlah surat yang mencengangkan. [Baca semua ini, pertimbangkan isinya dan 
balas?]. Bisakah saya mengirim e-mail.... tidak bagus kurasa... .. 

WF Captain: 「Dan juga, apakah Anda ingin membuka rekening bank di suatu tempat? Ada 

banyak uang dari Naga.... 」 

Ooh! Akhirnya Naga dihubungkan untuk menghasilkan uang! 

Apakah itu timbangan dan bahan lainnya? 

Masih terlalu dini untuk membuat hasil penelitian menjadi uang tunai... 

Tapi, saya membuka akun, hanya ada satu hal. 

Saya menjadi tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah. 

Mitsuha: 「... Harap transfer ke rekening bank Swiss」 (TN: terlalu banyak referensi, saya 

tidak tahu yang mana.) Kapten WF: 「Apa yang kamu coba tiru.......」 

Mitsuha: 「Jangan berdiri di belakangku!」 (TN: referensi video game Golgo 13) Kapten 

WF: 「Tidak, seperti yang saya katakan, apa yang Anda coba tiru... ....」 

Jika saya mendapatkan sejumlah besar uang bumi, haruskah saya berhenti memindahkan 
koin emas? 

Tidak, tidak... Tidak masalah jika Anda berada di dunia yang berbeda, Anda bisa 
mendapatkan uang bahkan jika Anda pergi ke negara yang jauh, misalnya. [Jika Anda 
menggunakan pengetahuan tentang bumi]. Di sisi lain, di bumi, jika Anda kehabisan 



warisan yang ditinggalkan oleh orang tua Anda, Anda akan menjadi pengangguran dan 
bangkrut. 

Aku akan membawa koin emas ke bumi. Jika saya menyimpan cukup banyak koin emas di 
dalam lubang tanpa menguangkannya, saya dapat mengambilnya kembali ke sisi lain saat 
itu. 

Sebelumnya, pertama-tama, membuka akun dan berurusan dengan surat ...... 

Bank Swiss. Dikatakan bahwa tidak ada kekhawatiran bahwa Swiss akan menderita invasi 
dari negara lain karena adanya pengumpulan simpanan dari pengusaha kaya, politisi, 
diktator, penjahat, dll di seluruh dunia dengan menyembunyikan nama pribadi dan 
menjual kerahasiaan mereka. 

Seiring dengan wajib militer universal dan keberadaan tentara yang kuat, itu adalah salah 
satu pilar besar untuk mewujudkan netralitas permanen. Netralitas permanen bukanlah 
hal manis yang bisa dicapai hanya dengan deklarasi. Jika Anda mengatakan kepada saya 
bahwa itu manis, itu akan menjadi invasi dalam sekejap mata dan itu akan berakhir. 

Kalaupun tertulis [Swiss bank], tidak ada Bank dengan nama tersebut, [Bank Swiss] adalah 
nama kolektif dari banyak bank yang mengikuti hukum perbankan Swiss. 

Anda tahu, ini seperti ini.... [Bank Swiss bukanlah nama bank tunggal. Yang menggunakan 
teknik hukum perbankan Swiss, semuanya......] Pernahkah kamu bosan mendengar cerita 
[Sarutobi no jutsu]? 

Nah, ada banyak hal tentang bank Swiss, seperti [Bank Swiss yang muncul dalam komik 
dan novel], tetapi tidak melakukan transfer gaji atau pembayaran otomatis biaya utilitas, 
dan Bank Swasta yang harus dibayar pelanggan biaya pemeliharaan akun, bukan bunga 
deposito. 

Seperti di bank Jepang, jika Anda segera membuka rekening, apakah Anda memerlukan 
wawancara dan ulasan dengan penanggung jawab? 

Eh,.... Aku .. Aku akan keluar sendiri tiba-tiba? 

Itu benar, bahkan jika seorang gadis misterius datang tiba-tiba, saya rasa dia tidak perlu 
melalui wawancara atau ulasan. 

Baiklah ~.... 

Sekelompok surat di depanku, merepotkan. 

Oh, saya berharap ada yang mewakili. 

Seseorang dengan, dampak sebanyak mungkin. 



Namun, pengaruh dari orang-orang dari negara-negara besar begitu ....... 

Untuk orang baik, di negara kecil, kebiasaan, namanya dikenal, pengaruhnya baik. 

Hmmm.... 

Tidak ada orang seperti itu,... bukan? 

Baiklah ~, mari kita pilih yang sesuai. 

Ketika saya melihat surat-suratnya, kebanyakan dari mereka adalah undangan ke pesta 
atau acara. Karena saya tidak muncul cukup lama, itu sudah berlalu. 

Juga, mereka meminta saya untuk memberikan contoh organisme dan mineral, dan mereka 
menawarkan senjata dan bimbingan teknis. 

[Senjata], .. Anda hanya ingin menyingkirkan senjata lama dengan stok buruk di gudang. 

[Bimbingan Teknis], .. Anda hanya ingin mengirim personel untuk mengumpulkan 
informasi. 

Nah, kecuali jika Anda adalah seorang insinyur yang bisa membuat sepeda yang bisa berlari 
280km sehari di jalan tanah, hanya dengan bahan dan perlengkapan di sisi lain, maka saya 
tidak akan menerimanya. 

Saya melihat surat itu dan meminta perkenalan dengan bank Swiss, lalu saya buka 2 surat 
terakhir yang tersisa. 

Ya, surat-surat dari 2 negara kecil yang kami berikan sampel biologisnya. Tampaknya agen 
dibawa langsung, dan bukan melalui surat. 

Pertama, negara yang menerima beberapa jenis tumbuhan yang digunakan sebagai 
tumbuhan obat. 

Nah, 2 sampel tersebut memiliki hal yang hampir sama di Bumi? 

3 di antaranya telah ditemukan di Bumi... 

Apakah Anda menemukan 1 bahan yang tidak Anda mengerti? 

Eh... .. Melanjutkan penelitian,...? 

Saya minta maaf karena tidak mendapatkan hasil yang baik, jadi saya akan memberikan 
beberapa tumbuhan dan hewan tambahan... 

Dan negara lain yang menerima beberapa hewan kecil ketika saya pergi untuk mengambil 
kapal kayu... dan... 



Eh? ...... 

Ketika asam asetat ditambahkan ke slime, itu menjadi seperti karet bertekanan tinggi yang 
keras dan tangguh? 

Saya belum menemukan pohon karet di sana! 

Jika dipikir-pikir, Anda tidak bisa membuat ban sepeda tanpa karet. Untuk ban yang akan 
diolah, campuran berbagai bahan dan juga ditambahkan beberapa ....... 

Apakah ini... Mungkin, penemuan yang hebat? 

Tapi, biasanya, menambahkan cuka ke daging akan membuatnya lembut.... 

Eh.... Sudahkah saya mencoba makan slime? Tidak, Tentu saja Tidak! ...... Tidak ada orang 
waras yang mau melakukan itu! 

Hmmm.... 

Apakah akan meningkat pesat jika Anda memberinya sampah? 

Daging daging! !  tsu  tsu ~ tsu! ! (視 肉 か ッ ッ ッ ！！) 

[Akibatnya, ini tidak cocok untuk memasak !! ] (TN: apakah itu bahkan bisa dimakan?) Aku 
bahkan tidak terkejut lagi... 

Mari kita minta kelanjutan penelitian tentang ketahanan dan fleksibilitas (lendir). Jika 
Anda tidak menghasilkan uang di dunia, Anda tidak dapat memberikan biaya penelitian. 

Saya akan memberi Anda hewan tambahan di negara ini juga. Saya ingin tahu apakah ada 
sesuatu yang baik.... 

Sebelumnya, orang-orang di desa nelayan mendapatkan makhluk aneh di lepas pantai, jadi 
jika Anda bertanya apa yang ada di jaring, banyak orang akan berkata [Anomalocaris]. (TN: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Anomalocaris ) Itu ditulis sebagai [pgr]. Apakah itu juga 
dari bumi? Saya tidak tahu bahwa ada hal seperti itu. Sayangnya.... (Zan'nen....) Setelah itu, 
saya bisa membuka rekening bank Swiss, dan menjalani pemeriksaan dengan aman. 

Lagi pula, apakah perwakilan itu berhasil? 

Oh, aku tidak ikut denganmu untuk pemutaran. Jika ada yang tidak beres, rahasia 
kesadaran yang sangat ketat akan bocor. Selain itu, dia tidak bisa pergi ke luar negeri 
dengan mudah. Saya baru saja mendapat surat pengantar dan saya harus membuktikan 
bahwa itu nyata untuk konfirmasi dari bank. 

Ini negara besar, tapi masih tentang undangan, tapi saya pikir saya akan menemukan 
pendekatan yang lebih agresif. 



Nah, jika saya memutuskan untuk jarang datang ke Bumi, kemajuan akan tertunda dan 
kami tidak akan melakukan hal-hal tergesa-gesa, lalu bagaimana? 

Juga, ada hubungannya dengan bumi....... 

Oh, sebuah kereta! 

Seperti yang diharapkan, buruk bahwa tidak ada kereta kuda. 

Sungguh aneh bahwa tidak ada gerbong bahkan hanya untuk pertunjukan sebagai alat 
transportasi kerajaan dan wilayah, dan diperlukan tumpangan untuk pergi ke pesta. 

Sampai sekarang? 

Saya berjalan ke sana, Earl datang menjemput saya, dan bertanya kepada pelatih. Tapi saya 
harus melakukan sesuatu tentang itu. Seperti yang diharapkan, bersepeda bukanlah 
pertanyaan. Bagaimanapun, saya mengenakan gaun. 

Tidak, tentu saja, meski tidak dalam gaun, saya tidak akan pergi dengan sepeda! 

Eh ... Kamu bisa membeli gerobak di sana, katamu? 

Aku tidak suka, hal semacam itu, tanpa per, sakit .. Pantatku sakit. 

Ini harus menjadi perjalanan yang menyenangkan dan nyaman. (TN: minta Tempest untuk 
membuatnya untukmu.) Selain itu, karena merupakan kendaraan dari abad pertengahan, 
kecelakaan dan kerusakan dapat menyebabkan cedera dan kematian. Jika keselamatan 
menjadi prioritas, itu harus dibuat dari Bumi. Karena ringan, Anda juga akan mendapat 
kecepatan. 

Masih banyak negara yang membuat gerbong, jadi mari pesan yang berperforma tinggi. 
Mungkin akan sangat mahal, tapi mau bagaimana lagi. Memang terlalu sembrono untuk 
bertanya pada Randy-san. Diharapkan untuk meminta Randy terlalu sembrono. 

Dan, kemudian selesaikan tugas di bumi, sebagai [putri dunia lain dengan ketel], kembali 
ke ibu kota Kerajaan. 

Musim sosial akan segera berakhir. 

Nah, jika Anda bertanya-tanya kapan turnamen akan diadakan... setelah 12 chapter... 
sampai saat itu, teruslah berlatih karena Anda masih punya banyak waktu... 



Chapter 59 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 59 Halo semuanya. Ini bab 
lainnya. 

Sejauh ini, ini adalah bab paling menjengkelkan yang pernah saya terjemahkan / edit. Dia 
memiliki banyak chuniibyo shenanigan yang tidak masuk akal, yang bahkan saya tidak 
dapat menemukan referensinya .. Jika kebetulan Anda tahu beberapa di antaranya, silakan 
tulis di komentar, terima kasih sebelumnya. Funa sensei sangat suka menyiksa penerjemah  
mendesah . 

Nah sudah waktunya untuk pengelolaan wilayah (entah bagaimana). 

Musim sosial berakhir beberapa saat yang lalu, dan setiap bangsawan mulai kembali ke 
wilayah mereka. Tentu saja, saya juga. 

... Dengan Iris-sama dan yang lainnya. 

Saya tidak bisa melarikan diri. Tidak peduli apa alasan saya, itu tidak mungkin. 

Ini adalah permainan yang mustahil sejak awal, saya terpojok! 

Kereta yang saya pesan dari bumi tidak tiba tepat waktu, dan diputuskan bahwa saya akan 
naik kereta keluarga Boze. Aku ingin tahu apakah ini kereta kuda yang bagus untuk 
bangsawan, dan ada bantalannya, tapi tetap saja, Itu tidak bisa mengendalikan guncangan 
hebat dan itu membuat pantatku sakit. 

Tiga orang dari panti asuhan, yang mendampingi, naik gerbong terpisah dengan para 
pelayan. Nah, Anda tidak bisa naik kereta yang sama dengan Earl. Terutama karena 
masalah [Space]. 

Apakah semuanya baik-baik saja? ... Apakah Anda sudah terbiasa? 

Tidak seperti gerbong mewah keluarga Earl ini, gerbong di sana mungkin tidak bagus. 
Dibandingkan dengan itu, jika aku mengeluh, aku mungkin akan dikritik ....... 

Karena saya cemas bahwa saya tidak tahu keadaan wilayah saya selama sepuluh hari, maka 
saya keluar sedikit setelah berhenti untuk istirahat, dan kemudian kembali untuk waktu 
yang sangat singkat. 

Tapi saat aku kembali, [Mitsuha, istirahat di kamar mandi yang lama ~. sembelit?]... Sh, 
diam !! (u, urusai wa!!) [Peningkatan produksi khusus] untuk mempromosikan wilayah itu 
telah dicabut. 



Sementara itu, kepala desa pegunungan yang juga berpartisipasi dalam pembuatan set 
permainan, telah sepenuhnya menghentikan semuanya dan melanjutkan persiapan 
pembuatan kertas dan perburuan. 

Di daerah pedesaan, desa nelayan dan kota-kota, khususnya untuk wanita dan anak-anak, 
itu adalah pendapatan tunai yang dapat membantu, dan hiburan lainnya dirilis dan set 
permainan dibuat. Nah, Anda bisa melakukan banyak hal. 

Tapi jangan berlebihan !. 

Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mereka yang memiliki disabilitas dapat terus 
membuat game piece, tetapi mereka yang memiliki bisnis inti dan mereka yang memiliki 
hal lain untuk dilakukan dilarang membuat !. Anak-anak dan orang tua, dipaksa dengan 
batasan waktu. Jika tidak, semua orang akan terus membuatnya, sampai mereka runtuh !! 

Mereka akan mengatakan hal-hal seperti, [Aku tidak membantu gadis Kuil Putri, atau ini 
adalah kesempatan untuk menghasilkan uang]. 

Saya pikir itu masalah, jadi saya mengurangi harga beli setelah peningkatan kapasitas 
produksi. Selama sistem, kami memutuskan bahwa itu adalah tarif khusus, karena ini 
hanya keadaan darurat. 

Oh, sulit untuk menetapkan jumlah yang wajar.... Bahkan jika Anda berpikir itu bagus dan 
menaikkannya ke gaji yang lebih tinggi, itu akan sia-sia jika sampai pada kesalahpahaman. 

Saya juga menginstruksikan quality control, agar tidak membuat sesuatu dengan kualitas 
jelek. Selain itu, saya memberikan instruksi untuk memperbanyak jumlah barang mewah 
yang diproduksi untuk kaum bangsawan dan orang kaya. Awalnya saya agak sembrono 
karena kekurangan, tapi mulai sekarang saya akan mengincar penghasilan yang stabil 
tanpa terlalu banyak absurditas. 

Sebelum meninggalkan ibu kota Kerajaan, saya meninjau metode pengoperasian radio 
dengan Sabine. Ya, saya melakukannya... entah bagaimana. 

Keberadaan radio, akan menjadi dukungan penting untuk mencegah [Eh ~, aku datang!] 
Sabine-chan di depan pintu rumahku. Saya akan bersabar, saat berbicara dengan Anda. 
Akan bersedia bertahan dalam pembicaraan, dengan Anda. 

Selain itu, kontak biasa bukanlah untuk menarik perhatian Sabine-chan. Juga, tujuannya 
adalah untuk menggantikan [Naruko] sehingga bisa segera ditangani ketika krisis 
mendekati Kerajaan seperti sebelumnya, atau sesuatu terjadi pada Sabine-chan atau toko. 
(TN: Klep kayu {Naruko}, bukan ninja dalam bentuk ero.) Sekarang, Dengan ini, saya tidak 
harus pergi ke sana dan memeriksa status kerajaan setiap saat. 

Saya tidak punya masalah untuk sampai ke sana, tapi tidak bagus untuk dilihat terlalu 
sering. 



Iris: 「... Apakah kamu?」 

Eh? ...... 

Iris: 「Hei, ... Apakah kamu mendengarkan dengan baik, Mitsuha!」 

Uwa a ~, Iris-sama memelototiku... menakutkan, Iris-sama benar-benar menakutkan.... 

Garis air 10 detik, jalan darat 10 hari, sehingga mencapai wilayah Viscountess Yamano. 

Ini bukan Kerajaan Yamatai ?, begitu? (TN: Tomb Raider reboot) 

Oh, ngomong-ngomong, [Himi-ko] dan [Hime-miko] agak mirip.... Ah, Lupakan saja, 
Lupakan !! 

TIDAK .. Saya tidak akan mendominasi negara, juga tidak merencanakannya! 

Sebenarnya saya belum sampai di tempat suci, Iris-sama tidak mengijinkan saya turun di 
persimpangan jalan. 

Yah ~, itu benar ~. Bahkan jika saya mengatakan bahwa saya akan berjalan pulang dari 
sana, tidak ada alasan untuk memberikan izin, tidak juga. 

Itulah mengapa saya tinggal di perkebunan keluarga Bozes. Sudah lama ~. 

Eh..., lebih baik aku menenangkan diri, kan? Kami sudah bersama selama 10 hari! ..Baik! 

Eh.... Othello? 

Saya kira saya telah berbuat cukup banyak untuk mati di penginapan! (宿 で 死 ぬ ほ ど や 

っ た で し ょ う が！) Sampai fajar, saya akan pincang di gerbong sampai hari berikutnya! 

Maka kau dan aku akan menjadi pelayannya! (な ら ば 私 と 、 っ て 、 あ な た 執事 で し 

ょ う が！) Tolong kerja, Stefan-san! 

Mōu ~, membawa Othello dalam jumlah besar ke wilayah Boze, akan menyebabkan 
penurunan tajam pada volume produksi di wilayahku! 

Ini bukan teori konspirasi Tetris, bukan? (TN: https://en.wikipedia.org/wiki/Tetris_effect ) 
=========================== 

Tiga hari setelah itu kami akhirnya dibebaskan dan kami diantar kembali ke wilayah saya. 

Oh ya, saya harus menghubungi Sabine-chan! 

Jika ada kecelakaan, tidak jarang jadwal diperpanjang untuk beberapa hari, tetapi [ada 
kecelakaan] itu sendiri, adalah alasan yang cukup untuk khawatir. 



Ini bukan waktunya untuk kontak biasa, tapi mungkin dia menunggu, jadi mengapa tidak 
mencoba meneleponnya sekali? 

Nyalakan radio, periksa frekuensi, sesuaikan kesesuaian, dan sebagainya. 

Frekuensi operasi adalah 3. Pita 5 MHz. Di malam hari, frekuensi yang disebut [Sanhan 
malam] ini, juga tidak terkalahkan di siang hari! 

Mitsuha: [Skakmat Raja Tujuh, Skakmat Raja Tujuh, ini Benteng Putih, Atas] 

Ya, ini dia. 

Raja Tujuh, karena dia adalah yang ketujuh dalam keluarga kerajaan, Sabine-chan. 

Rouhen-kun kau lebih muda, tapi yang ini mengikuti cara peringkat keluarga Singa, dengan 
prioritas laki-laki. (ル ー へ ン 君 の 方 が 年下 だ け ど 、 こ こ は ラ イ オ ン 一家 の 序

列 の 付 け 方 に 倣 っ て 、 男 の 子 優先 で。) [King-to-King] berarti peleton ke-2 dari K-

Company. Mungkin, tanda panggil batalion adalah [Skakmat]. 

Ada banyak orang yang mengingat "Benteng Putih" sebagai "Batu Putih", tetapi itu adalah 
kesalahan terjemahan. Di musim ke-5 dari serial TV, itu diubah menjadi [Benteng Putih]. 
(TN: Maaf, saya tidak dapat menemukan "serial TV".) Karena batalyon tersebut adalah 
[skakmat], diharapkan tanda panggil pasukan yang bersangkutan terkait dengan catur. 

Sabine: 『Oneesama, kamu baik-baik saja?』 

Tanggapan Sabine-chan, akhirnya masuk. 

Hei, aku menunggu selamanya.... Seorang anak laki-laki, telah menunggu kursi. 

Apakah Anda ingin bermitra sebentar? 

Saya mencoba menenangkan Sabine-chan, yang mencoba untuk terus berbicara selamanya, 
dan akhirnya selesai dalam waktu sekitar 30 menit. Mulai sekarang, yang menjadi 
pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kontak biasa sampai itu 
diakhiri. 

Oh, hal-hal yang berhubungan dengan radio, bersama dengan sistem pembangkit listrik, 
saya akan mengambil semuanya jika saya perlu menghilang. Bahkan jika Anda tidak 
mampu membelinya, ini adalah teknologi berlebihan yang akan segera menjadi tidak dapat 
digunakan dan kemudian terkubur dalam sejarah. Satu-satunya hal yang perlu 
dikhawatirkan adalah hal itu dapat menyebabkan sakit perut yang parah bagi arkeolog 
masa depan. 

(TN: Saya tidak tahu mengapa orang Jepang terus mengacu pada sakit perut daripada sakit 
kepala.) ============================== 



Nah, sekarang saatnya menipu domestik! 

Tidak, ketika saya di Kerajaan, saya kembali dan memberi banyak perintah, tetapi setelah 
semua itu, saya khawatir bahwa saya akan meningkatkan hal-hal penting sambil berpura-
pura menjadi [di kerajaan setiap saat] .. Anda tahu .. 

Baiklah, mari kita lanjutkan sekarang juga! 

Pertama-tama, ke tempat Randy-san. 

Mitsuha: 「Bagaimana kabarmu?」 

Randy: 「Ah, Tuanku...」 

Randy-san adalah seorang kenalan sejak saya menjadi seorang raja, jadi tidak seperti 
teman lama saya di bumi, agak sulit ketika dia berbicara dengan saya.... 

Mitsuha: 「Apa status produksinya?」 

Randy: 「Ya, saya mencoba membuat alat tangkap berulang kali, tetapi saya pikir tidak 

apa-apa. Namun, sepeda....... 」 

Ya, sulit bukan. 

Untuk saat ini, saya pikir saya akan mendapatkan prototipe dari struktur sederhana yang 
tidak memiliki transmisi, tetapi saya harus bekerja sedikit lebih keras dengan kekuatan 
suku cadang dan perakitan yang akurat.... 

Saat ini saya mengajarkan tentang kandungan karbon dan kayu bakar untuk membuat baja 
berkualitas tinggi.... 

Karena velg depan berukuran besar, tidak perlu melewati bagian berbahaya yang sulit 
untuk dinaiki, jadi dari awal sudah familiar dengan jenis ban, dan ban tersebut dibungkus 
dengan sesuatu yang terbuat dari besi. 

Jenis tabung masih jauh di depan. Awalnya, saya pikir itu akan dibungkus dengan bulu 
tetapi itu tidak efisien, tetapi jika slime bisa digunakan, alih-alih karet... 

Prototipe bertujuan untuk berjalan dengan rantai, karena tidak ada kemajuan dengan 
menendang tanah pada saat ini. Tetapi pada tahun 1879 ketika mekanisme untuk memutar 
roda belakang dengan rantai ditemukan, ukuran roda depan dan roda belakang sama, 
nenek moyang asli sepeda ditemukan pada tahun 1885, jadi sekarang pada level kita 
sekarang, adalah sulitkah mencapai teknologi itu?.... 

Baiklah ~, mari santai saja. 



Menurut saya akan lebih menantang bagi Randy-san untuk melanjutkan penelitiannya 
dengan tujuan yang tinggi, karena akan membosankan jika hanya memproduksi kebutuhan 
sehari-hari. 

Oh saya lupa. 

Saya harus memperkenalkan ketiga orang yang berdiri di belakang saya ini. 

Mitsuha: 「Ngomong-ngomong, Randy-san, anak-anak ini adalah anak-anak yang aku cari 

di ibu kota Kerajaan. Loyuk-kun 11 tahun, Manon-chan, 10 tahun, dan adik Loyuk-kun 
Nelly-chan, 9 tahun. Murid Randy-san hanya Loyuk-kun dan Manon-chan... Nelly-chan akan 
menjadi juru masak magang. Saya akan datang ke sini dari waktu ke waktu, jadi saya ingin 
merekomendasikan mereka bersama. Tolong rawat mereka. 」 

「「 「Tolong, jaga kami！」 」」 ("Yoroshikuonegaishimasu!" ') 

Randy: 「A? a ~ a .. ya... 」 

Tiga suara terdengar, dan Randy menjawab, meskipun dia agak terhuyung. 

Yah, dia tidak pandai berkomunikasi, saya pikir dia tidak setuju dengan orang lain, tetapi 
saya bertanya-tanya apakah dia tidak baik dengan anak-anak. 

Semua orang melihat alat pancing yang dibuat oleh Randy. 

Ya, kail pancing, terpasang dengan benar ke tali pancing dan pemberat, dan sepertinya ada 
cukup kekuatan. 

Harpoon dan [Yasu], juga oke. (銛 や ヤ ス も ＯＫ。) 

Namun, saya ingin menambahkan karet ke Yasu. Jika Anda melepaskannya dengan 
kekuatan karet yang menempel di ujung belakang gagang, akan lebih nyaman karena dapat 
mengejutkan mangsanya karena tidak ada gerakan cadangan dari lengannya. 

...... Slime? Apakah Anda menggunakan slime sebagai pengganti karet? 

Nah, itu akan meningkatkan peluang.... 

Loyuk-kun dan Manon-chan, ada apa dengan mata berbinar? 

Apa itu membuatmu bersemangat? 

Apakah Anda menemukan sesuatu? 

Apa? Penemuan hebat? 

... Ah, kamu baru saja membayangkan makan ikan yang enak?... Benarkah ~ ?. 



Dan ngomong-ngomong, tidak mudah untuk menghasilkan ide yang inovatif, Anda tahu. 

Mereka berkata bahwa mereka akan datang besok dan seterusnya, dan meninggalkan 
bengkel. 

3 orang diizinkan untuk tinggal dengan tempat tinggal pelayan di rumah Viscount, dan 
kecuali Nelly-chan yang disuruh istirahat, staf lainnya sedang bekerja. 

Sulit untuk memisahkan saudara kandung, dan menurut saya Randy-san tidak memiliki 
kemampuan untuk mendukung kehidupan sehari-hari anak-anak hanya dengan bimbingan 
teknis. 

Jika terjadi kesalahan, saya kira mereka akan mendukung anak-anak.... 

Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan Randy-san merawat anak-anak sendirian. 

Saya akan menjaganya dengan baik. 

Namun, calon [Colette-chan dan teman-teman] atau semacamnya, akan meningkat.... 

Dan kemudian ... harinya akan tiba, ketika semua anak jenius, di seluruh kerajaan direkrut 
[dibajak] oleh Viscountess ... Suatu hari nanti memang ... 



Chapter 60 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 60 Setelah anak-anak kembali 
ke kediaman Viscountess Yamano, perhentian berikutnya adalah desa nelayan. 

Saya memahami bahwa penangkapan ikan dan jaring ikan berjalan dengan baik, tetapi 
kami mengalami beberapa masalah dengan produksi garam. 

Faktanya, penduduk desa datang untuk mengatakan bahwa itu cukup sulit, tetapi saya 
percaya bahwa [metode produksi garam aliran bawah] sangat menghemat tenaga kerja 
dibandingkan dengan metode sebelumnya. 

Karena situasinya agak aneh, saya menyelidiki berbagai hal, memang, itu jauh lebih sulit 
daripada yang saya kira. Upaya memompa air laut berkali-kali lebih sulit, namun 
dibandingkan dengan cara sebelumnya, tentu tidak perlu mengaduk pasir garam dan 
mencucinya di air laut. Tidak mungkin menggunakan pasang surut seperti metode pantai.... 

Apa keuntungan dari [tipe aliran bawah], tanpa adanya pompa? 

Itu sebabnya saya memikirkan rencana perbaikan. 

Namanya adalah [roda air kaki] !! (TN: coba ucapkan di doraemon vioce) 

Ini bukan kekuatan air yang mengalir, tetapi turbin air yang memompa yang digerakkan 
dan dikemudikan manusia seolah-olah berjalan (Seperti hamster) di atas roda kayu kincir 
air. 

Karena dapat terus menerus memompa air hanya dengan berjalan kaki, maka dapat 
dengan mudah dilakukan bahkan oleh wanita dan anak-anak. Anda bahkan bisa 
melakukannya sambil menggendong bayi di punggung Anda. Selanjutnya, berat badan akan 
bertambah pada bayi dan dalam hal ini efisiensi akan meningkat ....... 

Oh, jadi, orang-orang yang bobotnya terlalu ringan akan menjadi penghalang. Saya melihat. 

Baiklah, saya pikir itu akan menjadi karya wanita dan anak-anak, atau mendesainnya untuk 
mereka yang memiliki bobot yang ringan sejak awal.... Ini akan menjadi penghasilan 
tambahan yang baik bagi wanita dan anak-anak, dan juga bisa menjadi pengganti olah raga 
orang tua, itu sempurna. 

Ayo kita buat, proyek pertama dari 3 orang di bengkel mereka... Akan bermanfaat jika 
mereka menjadi teman, karena 3 orang akan bekerja sama dan itu akan menjadi pekerjaan 
yang bagus. 

Setelah memastikan tempat yang tampaknya bagus, saya akan memberikannya kepada 
Randy dan yang lainnya, dan mencoba (-ge-fun-ge fun) melakukan outsourcing materi. (TN: 



tidak tahu tentang ini 良 さ そ う な 場所 を 確認 し て 、 あ と は ラ ン デ ィ さ ん 達 に 

丸 投 げ 、 げ ふ ん げ ふ ん 、 業務 委託 し よ う。) 

Setelah itu, apa lagi? Untuk terkait rumput laut, item kering baru baik-baik saja, tampaknya. 

======================= 

Selanjutnya hentikan desa pertanian....... 

Nah, setelah desa nelayan, Yamamura juga meningkatkan pendapatan tunai, jadi kali ini 
hanya desa pertanian yang tersisa.... Jika kalian tidak memberikan support, yang ini tidak 
akan berdiri sendiri, cukup merepotkan.... 

Karena pertanian adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk 
pekerjaan tahunan, kelanjutan dari upaya yang mantap adalah penting, sehingga hasilnya 
tidak akan langsung terlihat.... 

Saya tidak punya pilihan, selain mencoba hal-hal yang saya pelajari dari internet. 

Rasanya manis. 

Di sebagian besar benda dari dunia lain seperti rasa manis, dianggap sebagai barang 
mewah dan cukup mahal. Dan juga, gula yang berasal dari negara lain harganya cukup 
mahal. 

Jadi, buat saja gula? 

Tidak, tidak ada tebu dan tidak ada gula bit, dan kalaupun ada, jika kita mulai 
membudidayakan sekarang, akan memakan banyak waktu untuk panen. Ada juga masalah 
waktu tanam, dan juga berapa banyak yang diperiksa di jaring, akan selalu ada 
kemungkinan kegagalan budidaya yang tidak terduga. Bahkan jika Anda memulainya 
sekarang, Anda masih harus melakukan percobaan kecil....... 

Jadi, Peternakan Lebah? 

Itu rintangan yang sangat tinggi....... 

Tanpa pakaian pelindung, amatir yang hanya melihat buku dan jaring untuk mendapatkan 
informasi, tidak akan bisa menangani permainan yang begitu rumit. 

Saya terlalu takut....... Itu benar! 

Lebah madu pada dasarnya tidak agresif, tetapi ketika diprovokasi, mereka menyengat. 
Dan lebah madu, bisa menyebabkan. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko orang. 



Selain itu, madu dijual di Kerajaan, tapi harganya sangat mahal. Sulit untuk bersaing 
dengan jalur penjualan yang ada, untuk mendapatkan sedikit madu, bagaimanapun jika kita 
bisa menghasilkan banyak gula maka itu akan cocok. 

...... Bagaimanapun juga, itu harus berada di tempat yang nyaman, kan? Mizuame (Water 
candy), terbuat dari tepung kentang. 

Tidak, saya mencari maple dan berpikir tentang jus maple dan sirup maple, tapi itu adalah 
wilayah pedesaan pegunungan. Jika Anda membiarkan orang pedesaan bekerja di 
pegunungan, itu pasti akan menjadi masalah.... 

Itulah mengapa mari kita mulai bereksperimen dengan nasi, kentang, jagung, dan malt. 

Ada juga cara untuk menjualnya ke daerah lain di sekitar kerajaan, kecuali jika dirasa 
terlalu mahal. Karena wilayah pedesaan yang sama, orang-orang terdekat tidak akan 
mampu membeli barang-barang mewah di ibukota kerajaan. 

Tetapi bagaimana jika Anda mendapatkan barang mewah yang relatif murah dan 
sederhana, yang bisa mendapatkan kepuasan yang wajar di wilayah terdekat? 

Ya, ada peluang bagus untuk menjual. 

====================== 

Dan perhentian berikutnya, desa pegunungan. 

(Mōu), Ini bukan tentang papan permainan, sepotong atau batu. 

Apakah Anda benar berburu sebagai bisnis utama atau memotong kayu? 

Produksi jamur shiitake dan pengolahannya menjadi jamur shiitake yang dikeringkan 
juga... yah itu baru dijemur saja. 

Saya rasa lebih baik tidak membicarakan tentang sirup maple. Terlalu sulit untuk memulai 
semuanya sekaligus. Untuk kali ini, saya hanya akan menyelidiki apakah ada pohon maple, 
dan kemudian memikirkannya ketika penjualan papan permainan turun. Dan ada juga 
kompetisi dengan mizuame (permen air) desa pertanian... 

Oh, rencana pembuatan kertas saat ini dihentikan! .. 

Apa jadinya jika Anda begitu antusias dengan bisnis ini, dan mengabaikan riset pembuatan 
kertas yang akan menjadi salah satu industri utama di masa depan! 

Nah, apakah Anda puas hanya dengan membuat papan permainan kecil saja? 



Namun, akan segera ada produk palsu, jadi saya bertanya-tanya berapa banyak bagian 
yang dapat disimpan, hanya dengan merek produksi wilayah Yamano dan partisipasi dalam 
turnamen.... 

Saya ingin tahu apakah lebih baik mengamankan sambil menghasilkan uang. (稼 げ る う 

ち に 稼 い だ 方 が 良 い の か な。) 

Baiklah, mari kita pertahankan sampai turnamen !. Karena setelah itu akan dimakan oleh 
barang palsu, mungkinkah yang lain?... .. 

Yah ~, kurasa aku telah melakukan terlalu banyak hal sekaligus... 

Tapi, tidak baik bahwa beberapa desa menjadi lebih baik dari yang lain, harus 
dikembangkan secara merata.... 

Nah, hanya desa yang berkembang, bagaimana dengan kotanya, kotanya! 

Restoran, bar, toko makanan, penginapan, ruang makan, dll, meningkat penjualannya, 
tetapi ada juga bisnis lain seperti toko roti, logistik, dan orang-orang yang bekerja di kota 
....... Benar bukan? 

Juga, berbagai pengrajin dan pengrajin terampil membuat shogi mewah......, 

Eh, apa, bidak tiga dimensi ini! 

Ini hampir seperti bidak catur !. 

Setiap bagian didefinisikan dengan baik... 

Semua orang melakukan pekerjaan dengan baik. Kemungkinan akan dijual lebih tinggi 
kepada bangsawan. 

===================== 

Nah, hal terakhir dalam daftar itu adalah Tentara tuan feodal. 

Untuk saat ini, saya adalah komandan umum. 

Komandan lapangannya adalah William-san. 

Mitsuha 「Bagaimana perasaanmu, William-san.」 

William 「Ya, yah, ini sedikit tempayan. ...」 

Tentara memiliki tombak dan pedang pendek. 



Lagi pula, jangkauan senjata yang panjang bagus untuk pemula. Jika itu adalah fungsi 
tunggal, Anda dapat menggunakannya dengan baik meskipun tingkat keahliannya rendah. 
Anda bisa membuat tombak bergema, atau tusukan yang tepat, dengan gerakan pinggang 
yang tepat. 

Karena pertahanan lebih diprioritaskan daripada serangan, saya tidak berpikir ada orang 
yang akan mengamuk ke arah musuh sendirian. Tapi, tidak hanya tombak, tetapi juga 
pedang pendek diberikan jika tombak yang ditusuk tidak keluar atau didekati oleh musuh 
kecil dan cepat. 

Busur silang, masih.... 

Tidak, itu adalah senjata yang sudah ada sejak lama di Bumi, dan mekanismenya 
sederhana, jadi saya berpikir untuk memperkenalkannya, tetapi ketika saya memberikan 
panah otomatis, semua orang tertarik padanya lebih dari sekedar tombak atau pedang 
pendek, dan saya khawatir mereka tidak akan masuk ke pelatihan dasar, dan saya khawatir 
itu akan menjadi kesalahan. Selain itu, perlu waktu untuk memproduksi secara massal....... 

Panah, setelah semua pelatihan itu, sekarang siap menjadi bagian dari seorang prajurit. 

Tombak dan pedang pendek dapat dibeli dari negara ini. 

Sulit untuk membangun lusinan senjata yang luar biasa, dan Anda tidak bisa lega kecuali 
senjata-senjata itu aslinya dibuat oleh pengrajin khusus. 

Uang yang digunakan untuk membeli ini, berasal dari anggaran wilayah. Ketika mantan 
Tuan pergi, saya tidak menggunakan semua uang di wilayah itu, tetapi hanya aset pribadi 
mantan keluarga Baron. Karena jika tidak, wilayah itu akan bangkrut, kerajaan tampaknya 
mengawasi dengan cermat. 

Tetap saja, dia tampaknya telah menghasilkan banyak anggaran sebagai individu.... 

Meski pelatihan semua wajib militer belum dilakukan, beberapa orang tampak bermotivasi 
tinggi dan bertalenta, sehingga mereka terdaftar sebagai calon prajurit tetap. 

4 mantan tentara bayaran termasuk Sven-san, juga bekerja keras. Terutama ahli tombak 
Zepp-san, dia bekerja sebagai instruktur. 

Saya tidak mencolok dalam acara terkait, sejauh ini... sampai sekarang. Yah, kuharap dia 
bisa menunjukkanmu sepupu. (ま ぁ 、 い い と こ 見 せ て 彼女 が で き る と い い ね。) 

Oh, mari kita rencanakan contoh untuk Sven-san dan William-san. 

Ya, itu disebut rencana [cheat senjata dalam keadaan darurat]. 



Secara khusus, 5 orang akan dilatih tentang cara menembak sub-senapan mesin jika terjadi 
keadaan darurat. Tidak ada perawatan atau apa pun, cukup melepas kunci pengaman, 
menembak, dan mengganti magasin. Tentu saja, hanya untuk [darurat mutlak]... 

Sebagai persiapan atas ketidakhadiran saya, senjata dan amunisi yang telah disimpan 
hanya akan digunakan, ketika 3 dari 4 orang pembantu terpercaya saya. Butler Anton, Staf 
Umum Miriam, Komandan Lord William dan Colette (tidak ada gelar untuk saat ini), 
memberikan izin mereka. (TN: tidak tahu siapa yang ke-4) Ketika saya di sini, saya akan 
membawanya dari kamar yang saya sewa di pangkalan taring serigala. 

Oh, saya minta sub machine gun, karena saya tidak mau memilih senjata yang sangat kuat 
yang mungkin bisa lepas dari tangan saya dan juga senjata dan amunisi yang kecil dan 
ringan serta mudah untuk ditangani. 

Ini disebut senapan mesin sub, tapi itu hanya sub, jadi kekuatannya jauh lebih lemah dari 
senapan mesin yang sebenarnya. Karena pelurunya sama dengan pistol (9mm). 

Seperti peluru senapan ukuran penuh atau peluru senapan serbu di antara peluru senapan 
ukuran penuh dan peluru pistol, ada proyektil kecil di dalam kotak selongsong yang besar, 
dan Bentuk peluru tidak dibuat untuk jarak jauh. . 

Pokoknya itu menyemburkan banyak peluru dari jarak dekat, dan dikatakan itu tidak 
relevan untuk penembak jitu atau semacamnya. Bahkan dari fakta bahwa ada sesuatu yang 
disebut [pistol semprot], jelas bahwa itu adalah senjata yang sama sekali berbeda dari yang 
semacam itu. 

Baiklah, untuk saat ini, mari kita perlahan-lahan membahas aspek ini. 

Untuk hal-hal baru mari kita pegang dulu untuk saat ini, melakukan apa yang sedang Anda 
lakukan, atau setelah profit Anda menurun dan kemudian Anda membutuhkan kartu truf 
untuk tangan Anda berikutnya. 

Karena merepotkan untuk mengubah banyak hal begitu tiba-tiba. 

...... Entah bagaimana, aku merasa ini sudah terlambat. 

Ya, tidak apa-apa, jangan pikirkan itu! 

.... Cobalah untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. 

Terutama untuk ketenangan pikiran. 

Untuk saat ini, insiden besar tidak akan terjadi, jadi santai saja. (TN: Sebuah bendera telah 
dikibarkan) 

Pada musim sosial berikutnya, saya ingin membawa pembuatan kertas dan jagung ke tahap 
berikutnya... 



Ada suatu masa ketika saya berpikir, hal seperti itu. 

Meskipun saya memilih wilayah yang tidak berhubungan dengan perbatasan agar tidak 
terjebak dalam perselisihan, saya kira itu datang dari belakang ... ... 

Sedikit penggoda.... 

Nah bendera telah dikibarkan, Persiapan dan pelatihan telah dilakukan .. Jadi yang tersisa 
adalah targetnya... Siapkan lampion untuk kalian... Inggris datang !! 



Chapter 61 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 61 Pembantu: 「Mitsuha-sama, 

ini serius!」 

Di malam hari, saat memeriksa dokumen sambil minum teh dengan santai di kantor, 
seorang pelayan dari Desa Pegunungan, Paulette masuk dengan ekspresi pucat. 

Oh, saya bilang [malam] itu kedengarannya seperti malam hari, tapi saya menyebutnya 
sekitar jam 15-18. (TN: 3-6 sore akan disebut sore, yang di luar masih cerah.) Saya 
mempelajari ramalan cuaca di bawah pengaruh ibu saya, dan definisi ramalan cuaca 
meresap. 

Itu Paulette, dia seperti selalu membuat keributan besar, jadi jangan terlalu bersemangat 
dan dengan tenang menunggu kelanjutan dari kata-katanya. 

Paulette: 「Seseorang dari desa nelayan memberi tahu kami !, di laut,... di laut,... sebuah 

kapal! 」 

Tidak, itu normal untuk memiliki kapal di laut. Jika ada kapal di gunung, maka saya akan 
terkejut. 

Paulette: 「Dan bagaimanapun, silakan keluar dan lihatlah! 」 

Entah kenapa, kali ini sepertinya sangat serius, jadi aku keluar dan pergi keluar dan 
melihat ke laut ....... 

(U wa ~ a), memang ada kapal di laut. 

... 3 kapal layar kayu. Saya tidak tahu detailnya hanya dengan melihat ukuran kapalnya, tapi 
saya pikir mungkin 200 sampai 300 ton. 

Pastinya, Columbus menaiki kapal yang hanya seberat 100 ton dan Golden Hind yang 
ditunggangi Francis Drake yang seharusnya adalah kapal galleon dengan berat sekitar 300 
ton, jadi itu.... 

Tampaknya aspek kapal besar, tidak terlalu dikenal orang-orang di bagian negara ini. 

... .Kapal yang sangat besar, aku bertanya-tanya. 

Mitsuha: 「Protokol darurat! panggil semua tentara Tuhan! pindahkan! 」 

Atas instruksiku, para budak yang berada di sekitar bergegas keluar sekaligus. 



Setelah saya kembali ke private office dan mengambil teropong, saya amati baik-baik, 
sepertinya tidak ada perahu yang menuju ke darat, mereka berlabuh dan tidak melakukan 
apapun. 

Jaraknya hanya 2 jam dari matahari terbenam, jadi adalah normal untuk menghindari 
memasuki negeri yang tidak dikenal pada malam hari. Mereka akan mendarat besok, ya ... 

Maukah Anda mengangkat jangkar dan pergi? 

Nah jika itu masalahnya, mereka akan terus berlayar di malam hari tanpa berlabuh. 

Saya telah mendengar dari Earl dan yang lainnya bahwa, tidak ada yang pernah datang ke 
sini dari kapal lain. Dan juga, [Saya belum pernah melihat kapal seperti itu sebelumnya], di 
tempat pertama. 

Dengan kata lain, ini adalah pelanggan (asing) pertama. 

Akan ada air, persediaan makanan dan keperluan lainnya, jadi diputuskan mereka akan 
mendarat. 

Dan ini [tujuan lain] adalah masalahnya. 

Saya berharap mereka ramah, tetapi mereka yang melakukan perjalanan mencari benua 
lain dengan perahu layar pada tingkat peradaban ini, dikatakan sebagai salah satu sejarah 
bumi ....... 

Penjelajah pemberani melakukan perjalanan berbahaya, dengan imbalan hadiah besar 
untuk sukses dengan bantuan raja. 

Tujuannya adalah untuk menaklukkan tanah yang baru ditemukan, menjarah harta karun, 
dan menangkap budak. 

Dan (genosida) pembantaian penduduk asli dengan rasa menjadi permainan, sekedar 
menghilangkan kebosanan mereka. 

Ya, persis seperti yang dilakukan Columbus di Bumi. 

Seorang pria yang melakukan pertaruhan besar dalam hidup tidak seharusnya menjadi 
orang yang baik dan baik hati, itu akal sehat. 

Oh, Ekspedisi Antartika berbeda. Bukan karena mereka pergi berburu dan mencuri harta 
atau mengambil beberapa budak, juga bukan berjudi untuk mendapatkan uang. 

Namun, panjang garis pantai di sini jauh lebih panjang daripada di tempat lain, jadi 
mengapa repot-repot tinggal di lepas pantai? ... Alasannya sederhana. 



Desa nelayan Earl, juga setara dengan perpustakaan kami. (伯爵 領 の 漁村 も シ ョ ボ さ 

で は う ち と 同等。) Apalagi desa tersebut tidak bisa dilihat dari laut lepas karena 

merupakan sebuah teluk. Ibukotanya jauh ke pedalaman sehingga Anda tidak bisa 
melihatnya sama sekali. 

Di sisi lain, desa nelayan dan kota-kota yang tidak terlalu jauh dari pantai, dan bangunan-
bangunan yang ditinggikan semuanya terlihat dari laut lepas. Anda juga dapat melihat 
rumah Tuhan. Lebih nyaman memiliki tempat di mana manusia bisa hidup daripada tidak 
sama sekali. 

Selain itu, ada banyak alasan mengapa kapal datang menyusuri pantai dari seberang 
wilayah Bozes, saya akan mengamati mereka saat mereka akan langsung menuju ke darat, 
atau saat mendarat. 

Haruskah saya mengirim pesan ke Earl? 

Dalam kasus terburuk, itu perlu dilakukan tanpa konsekuensi. Itu buruk untuk melihat 
semuanya. 

Namun, 1 hari untuk pesan yang akan datang, setengah hari untuk Earl mempersiapkan 
para prajurit, dan 1 hari lagi yang akan datang. 

Dalam kasus terburuk, setelah akhir? 

Selain itu, saya lebih kesulitan menangani musuh yang saya tangkap, bahkan jika saya 
menangkap lebih dari setengah tahanan, jumlah total warga kami adalah ....... 

Oke, berurusan dengan para tahanan, kami akan melemparkannya ke Earl! 

Dan kemudian Jika pembicaraan berjalan dengan damai, kita akan melemparkannya ke 
Earl! 

Jika Anda berbicara tentang perdagangan atau hubungan diplomatik antar negara, Anda 
hanya dapat menyerahkannya kepada Earl Bozes dan penduduk lain yang merupakan 
bangsawan berpengaruh dengan wilayah yang menghadap ke laut. 

Jadi, sebelum menulis surat ke Earl, mari laporkan dulu ke Raja. 

Tidak, kami mungkin berperang melawan kapal lain, jadi saya harus melaporkannya 
kepada raja dan mendapatkan izin untuk melakukannya. Jika Anda menanganinya dengan 
buruk, itu bisa menjadi perang dengan negara lain. 

Untuk sekali ini, dia adalah anggota bangsawan kerajaan, bahkan sekarang.... 

Mitsuha: 「Skakmat Raja Tujuh, Skakmat Raja Tujuh, ini Benteng Putih, Atas」 

Sabine: 『Ya ampun, Hari ini terlalu pagi. Apa yang terjadi, Mitsuha-neesama? 』 



Seperti biasa, respon dari Sabine-chan langsung dibalas. 

Setiap hari, seberapa pagi Anda menunggu di depan radio? 

Mitsuha: 「Ini darurat. Buka amplop ke-5 yang kuberikan padamu. 」 

Sabine: 『Eh... Saya mengerti, mohon tunggu sebentar.』 

Sabine-chan adalah gadis yang cerdas. Meskipun dia suka bermain atau lucu seperti 
biasanya, tetapi ketika pihak lain serius, dia akan bermain dengan baik. 

Setelah sekitar 30 detik, suara Sabine-chan mengalir lagi dari pengeras suara radio. 

Sabine: 『Onesama, ini....』 

Mitsuha: 「Ya, saya akan mencabut batasan penggunaan mantra komunikasi ujung-jauh. 

Segera berikan kepada Raja. Dia mungkin sedang rapat, atau mungkin dengan tamu, tapi 
saya tidak peduli, ini darurat. 」 

Sabine: 『Dimengerti, serahkan padaku!』 

Sabine-chan sepertinya bergegas keluar dari kamar. 

Mungkin Raja akan segera datang ke kamar Sabine-chan. 

Nah, sudah waktunya untuk konspirasi... setelah sekian lama. 

Raja: 『Ah, ah ~, apakah ini baik-baik saja?』 

Sabine: 『Ya, lepaskan jari Anda dari itu.』 (TN: Dia mungkin memblokir mikrofon.) Suara 

Raja dan Sabine-chan keluar dari pengeras suara. 

Itu memang sangat cepat. Bukankah begitu? itu sangat cepat. 

Mitsuha: 「Yang Mulia, ini darurat. Apakah ada orang lain bersamamu? 」 

Raja: 『Oh, Oh, suara Mitsuha dari dalam kotak! apakah Anda benar-benar berada di 

wilayah Viscount Yamano? bagaimana kita bisa mendengar suara Mitsuha dari wilayah 
Viscount Yamano? 』 

Oh, baiklah ~, biasanya sulit untuk mempercayainya. 

Tapi bukan itu intinya sekarang. 

Mitsuha: 「Yang Mulia, saya sedang terburu-buru, jadi saya akan langsung mengejar. 

Pertama-tama, tolong beri tahu saya anggota yang ada di sana bersamamu sekarang 」 



Raja: 『Oh, Aku, Sabine, Perdana Menteri Zall, Marquis Icebringer, dan Putra Mahkota 

Lionel』 

Ya, kondisi bahwa raja dan beberapa orang, yang menurut raja dapat dia percayai 
sepenuhnya dan rahasianya dapat disimpan, sudah jelas. Sekarang, ke subjek utama. 
Sekarang, potong ke Chase. 

Mitsuha: 「Ada 3 kapal besar yang berlabuh di lepas pantai wilayah kita. itu mungkin 

datang dari negara yang jauh. Dari pengalaman lama negara asal saya, mereka akan 
mengklaim tanah yang mereka temukan sebagai wilayah mereka sendiri, lalu mengambil 
harta karun dan membawa kembali budak bersama mereka, saya mungkin salah, tetapi jika 
mereka adalah orang-orang seperti itu, bolehkah saya memusnahkan mereka? 」 

Hah?... (Are?) 

Tidak ada jawaban? 

Raja: 『... Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kekuatan musuh? 』 

Mereka akhirnya menjawab. 

Mitsuha: 「Tidak, belum diputuskan cuaca atau belum mereka musuh ... yah, saya tidak 

terlalu akurat tapi saya kira, sekitar 200 orang per kapal, total sekitar 600 orang 3 kapal 
digabungkan ......」 

Saya tidak terlalu tahu, tapi menurut saya mungkin setidaknya 70 orang per kapal, bahkan 
paling banyak hingga 200 orang, tidak dapat dipungkiri bahwa kisaran ekspektasi 
meningkat, karena tidak mungkin untuk memprediksi apakah jumlah orang kecil atau 
besar, karena penekanan pada ekspedisi kekuatan tanpa pengisian bahan bakar. 

Raja: 『Apakah Anda mengharapkan mereka untuk dipersenjatai ?. Apa pendapat Anda 

tentang kekuatan tempur Anda saat ini, dibandingkan dengan negara asal mitsuha? 』 

Oh itu benar!... 

Ini akan menjadi gambar penuh, dengan mengacu pada Bumi....... 

Mitsuha: 「Karena Anda memiliki citra yang sangat baik tentang apa yang kami mampu, 

tetapi itu tidak mahakuasa dibandingkan dengan negara asal saya. Jadi tolong dengarkan, 
hanya saja ada kemungkinan seperti itu. 」 

Raja: 『Saya mengerti, tolong beri tahu saya.』 

Mitsuha: 「Pertama-tama, mengingat waktu peradaban dan ukuran kapal yang akan 

berangkat untuk mengembangkan rute pengiriman baru dengan 3 kapal, saya pikir ada 
meriam dan senjata. Meriam adalah senjata yang akan meluncurkan sebongkah besi, dan 



mungkin akan terbang hanya sekitar satu mil. Saya pikir hanya desa nelayan di pantai yang 
akan dicapai. Pistolnya, yah, itu tiruan dari instrumen suci negara asalku, tapi kekuatannya 
hanya sekitar 1/100, dan butuh banyak waktu dan usaha untuk setiap tembakan. 」 

Raja: 『Tapi kamu tidak bisa menang dengan pedang?』 

Mitsuha: 「Tidak, jika hanya beberapa ratus orang yang datang ke darat, keuntungan dari 

tanah itu adalah milikku. Penyergapan, serangan mendadak, serangan malam, Anda bisa 
melakukan apa saja. Tidak peduli berapa banyak senjata yang Anda miliki, tidak ada yang 
dapat Anda lakukan jika Anda ditembak oleh anak panah sekaligus dari naungan pohon 
atau dari atas tebing, atau jika Anda diserang oleh api. Itu juga bagus untuk membakar 
persediaan makanan dan meracuni air. 」 

Hah?... (Are?) 

Mengapa Anda tidak membalas lagi? 



Chapter 62 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 62 Sebagai hasil konsultasi 
dengan Raja, saya didelegasikan dengan otoritas penuh. 

Tidak, mengapa, mengapa dia mendelegasikan otoritas penuh negara ke [New Sprout 
Viscount]? 

Nah, jika Raja mengatakan itu, [Tidak ada orang yang bisa memahami situasi, hubungan 
kekuasaan dan karakteristik mereka, lebih dari Mitsuha], itu benar. 

Tetapi, karena tidak mungkin melakukan begitu banyak tindakan yang tidak masuk akal 
dan egois, saya berkonsultasi tentang kebijakan umum, dengan korespondensi setiap 
situasi dengan berbagai variasi sebagai diagram alur. 

... Tapi ternyata itu menjadi kebijakan yang cukup radikal. 

Nah ~, jika Anda menemukan bahwa target lawan Anda adalah invasi, Anda tidak perlu 
memaafkan mereka. 

Mari berharap ini tentang tujuan damai. 

Tapi kemungkinan itu tipis. 

Tampaknya Marquis Icebringer, akan meninggalkan ibukota besok untuk memimpin 
pasukan, tapi lebih baik jika semua orang tiba dalam 4 hari tanpa kavaleri berat dengan 
menunggang kuda.... 

========================= 

Nah, selanjutnya adalah mempersiapkan pasukan kita, tentara Tuhan. 

Bukankah sudah waktunya semua orang berkumpul? 

Mitsuha: 「Tuan-tuan, ini PERANG.」 (TN: Tanya Von Degurechaff LOL) Tidak, ini hanya 

persiapan untuk bertempur. 

Tentara Tuhan berkumpul, 5 perwira dan 36 tentara, total 41 orang. 

Mereka yang tidak bisa dipanggil tidak dikumpulkan. Itu hanya orang-orang yang saat ini 
bertugas. 

Ini bukanlah situasi yang membutuhkan kekuatan penuh dari Tentara Penguasa. 

Mitsuha: 「Seperti yang Anda lihat, ada kapal dari negara lain, yang berlabuh di lepas 

pantai. Mungkin akan mendarat besok pagi, jika itu adalah utusan yang ramah maka itu 



bagus, tetapi jika tujuannya adalah untuk memaksa invasi atau menuntut sesuatu yang 
keterlaluan, maka penggunaan kekuatan mematikan diizinkan. Raja juga telah memberi 
kami izin untuk melakukannya. Namun, bahkan dalam kasus itu, Anda tidak boleh 
mencoba-coba dengannya. Pastikan untuk membiarkan musuh melakukan gerakan 
pertama. Kami akan menjadikan mereka orang-orang jahat sehingga kami dapat 
memainkan peran pertahanan diri. Apakah kita jelas! 」 

Semua orang mengangguk dalam diam. 

Pentingnya perang tidak hanya dalam kekuatan militer, tetapi juga dalam opini publik, 
keadilan, dan daya tarik bagi negara lain dan diajarkan selama latihan. 

Mitsuha: 「Jangan serang sampai saya memberikan perintah. Jika saya berada dalam 

situasi di mana saya tidak bisa memberi perintah, ikuti instruksi dari Komandan Mayor 
William-san. Sampai perintah dikeluarkan, itu hanya akan ada sebagai efek ancaman 
bahwa ada juga kekuatan militer di tempat ini, dan ini akan membuat keadaan menjadi 
tenang. Jangan kaget, jangan panik, jangan tampilkan penampilan aneh apa pun. Apakah 
kita jelas! 」 

Tentara Tuan: 「「 「「 Oh! 」」 」」 

Kali ini, saya mendapat jawaban. 

Ya. (Umu.) 

Mitsuha: 「Baiklah, saya akan memberhentikan Anda untuk hari ini. Berkumpul lagi di sini 

besok pagi, sebelum matahari terbit. Dibubarkan!" 

Semua prajurit yang terpencar, memiliki wajah yang terlihat sedikit cemas, tapi agak 
bersemangat pada saat bersamaan. 

Aku ingin tahu apakah mereka takut ...... 

Yah ~, aku tidak benar-benar berencana membunuh semua orang. 

Kemudian, setelah itu, ayo selesaikan pertemuan dengan petugas yang tersisa, William-san 
dan 4 mantan tentara bayaran, kembali. 

============================ 

Pagi selanjutnya. 

Saya bangun 2 jam sebelum matahari terbit. 

Karena tuan tidak boleh terlihat dengan mata mengantuk, ketika tentara berkumpul. 

1 jam kemudian, sebagian besar tentara telah berkumpul, semua orang cukup termotivasi. 



Tidak, karena matahari terbit, saya melihat banyak waktu luang dan berkata. (い や 、 日 

の 出 前 、 と い う の も 、 か な り の 余裕 を 見 て 言 っ た ん だ け ど な ぁ。) Musuh 

tidak akan pergi begitu awal. 

... Saya juga telah memutuskan untuk menyebut mereka [musuh]. 

Apa lagi yang harus saya sebut orang-orang itu? 

Aku bertanya-tanya apakah mereka [laki-laki] atau bukan. 

Sepertinya mayoritas tentara datang ke sini tanpa makan, jadi mari kita buat sesuatu dan 
makan untuk saat ini. 

Koki dan magang Nelly-chan, sudah bangun dan mulai membuat sarapan, jadi mari kita 
minta mereka membuat lebih banyak. 

Nelly-chan, terpana oleh jumlah makanan yang tiba-tiba bertambah lebih dari dua kali 
lipat. 

Tidak, tidak perlu makanan yang layak! Mintalah bantuan pelayan! 

Kalaupun tidak ada lauk, cukup ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam perut, dan juga 
minuman hangat. Tentu saja, saya akan makan hal yang sama. (TN: pertarungan boodle! ) 
Di medan perang, para perwira juga memakan makanan yang sama dengan para prajurit. 
Ini adalah hal yang sangat penting. 

========================= 

Bersamaan dengan matahari terbit, saya perintahkan masyarakat di desa nelayan untuk 
mengungsi ke kota. 

Ini sudah diumumkan kemarin, agar evakuasi berjalan lancar. 

Sekalipun tidak mudah melarikan diri dari wilayah dengan barang-barang rumah tangga, 
tidak ada kebingungan karena ringan. Apapun hasil negosiasi, kami mungkin bisa 
menyuruh mereka kembali pada siang hari. 

Sekitar dua jam setelah matahari terbit. 

Melihat melalui teropong, ada beberapa gerakan di kapal. 

Munculnya bongkar muat perahu pendek dan beberapa lubang terbuka di sisi selebar. 

Ya, ini meriam kapal, apakah masih memuat... 

Kemungkinan besar mereka akan mengancam oposisi pertama kali dengan tembakan 
kanon, sebelum memberikan utusan untuk negosiasi. Yah, aku sudah mengharapkannya. 



Bagaimanapun, biarkan aku tetap berhubungan. 

Berbagi informasi itu penting. Ini adalah hal-hal dalam keadaan darurat. Meskipun ada 
yang harus saya lakukan, saya berharap kesepakatan itu tidak akan ditunda sebanyak 
mungkin. 

Mitsuha: [Skakmat Raja Satu, Skakmat Raja Satu, ini Benteng Putih, Ganti.] 

Sabine: 『Oneesama, bagaimana kabarmu?』 

Meski aku memanggil Raja, Sabine-chan menjawab. Anda adalah Raja Tujuh, Anda tahu ....... 

Mitsuha: 「Dimana Raja?」 

Raja: 『Saya di sini. Kami semua di sini. 』 

Oh, aku ingin tahu apakah kamar Sabine-chan menjadi seperti ruang perang.... 

Mitsuha: 「Mereka pindah. Mereka menurunkan perahu kecil untuk mendarat. Dan mereka 

masih memuat meriam. Sekitar 20 gerbang di satu sisi, menonjol ke arah ini, kemungkinan 
besar akan mengintimidasi kita. 」 

Raja: 『Oh, seperti yang kami harapkan, ya.... Baiklah, seperti yang kita diskusikan kemarin, 

saya meminta dari Anda. Jangan memaksakan diri! Kapal akan kembali ke negara asalnya 
setelah beberapa saat, jadi saya rasa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk 
pendudukan. Bahkan jika Anda mengizinkan pekerjaan sementara, Anda dapat 
mengambilnya kembali segera. 』 

Itu tidak bisa diterima. 

Saat kapal yang pernah menduduki wilayah itu kembali. [Saatnya mengambil makanan dan 
harta, dan banyak budak.] Dan mereka akan menang karena mereka menang. 

-- Harta? Dari siapa? 

-- Budak? Siapa yang Anda bicarakan? 

Maafkan aku tapi! 

Mitsuha: 「Saya tidak akan berlebihan, tetapi saya tidak akan berdiri dan tidak melakukan 

apa-apa. Kami tidak memiliki siapa pun untuk ditawarkan untuk perbudakan. 」 

Sekali lagi, tidak ada jawaban.... 

Saya ingin tahu apakah dia berkonsultasi sesuatu dengan semua orang. 

Baiklah ~ kalau begitu, saya hanya akan melanjutkan siaran dari sini. 



Mitsuha: 「Yang Mulia, mulai sekarang, tolong panggil saya dengan nama kode, dan bukan 

dengan nama asli saya. Baik saat berkomunikasi, maupun saat berbicara di sana. Dengan 
begitu, mereka tidak akan tahu dengan siapa Anda berbicara, meskipun ada seseorang yang 
mendengarkan di dekat Anda. 

Raja: 『O..baik, jadi aku harus memanggilmu apa?』 

Dalam benak saya, DVD dengan gambar hitam putih yang saya tonton bersama kakak saya, 
hidup kembali. 

Kisah orang tua pahit yang berjuang di medan perang untuk tanah air. 

Saya mendengar orang yang memainkan peran utama, meninggal karena kecelakaan 
helikopter, selama pembuatan film adegan perang di film. 

Semua orang bilang itu kecelakaan, tapi menurutku tidak. 

Pria itu terbunuh di medan perang. 

Dia berjuang untuk negaranya dan melakukan kematian yang brutal, di Medan Perangnya 
sendiri. 

Saya akan menyebut diri saya nama ini, untuk menunjukkan niat saya untuk melindungi 
negara ini dengan memanggil nama [putri petir] saya, dan nama peran karya klasik orang 
itu. 

Mitsuha: 「...... Sersan ... Tolong panggil aku Sersan Guntur.」 

Kalau begitu, serahkan pengoperasian radio kepada Butler Anton, dan keluar. 

Tata tatattata ~ ( Lagu perang epik SFX ) 



Chapter 63 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 63 Halo teman-teman Saya 
sibuk membuat TOC, jadi saya tidak bisa mengupdate lebih awal, jika Anda belum 
melihatnya silakan lihat. Pokoknya bab ini agak menyedihkan karena ada korban 
(pengorbanan), dan dia tidak bisa menghindari kematian yang penting itu ... 

baiklah, saya harap Anda menikmati eksploitasi loli licik ... 

Persenjataan kali ini, hanya PPS Walther di salah satu ketiak dan pahaku. Saya memiliki 
banyak penjaga, tetapi untuk berperan sebagai wanita bangsawan, akan buruk jika 
peralatan saya terbuka. 

Selain itu, ada kemungkinan tinggi untuk mendapatkan serangan, jika Anda mencoba 
menggunakan senjata. Mungkin sudah sangat ketinggalan zaman, tapi perlu diperhatikan 
dengan seksama, karena lawan mungkin punya senjata, mungkin mereka juga punya pistol. 

Seperti misalnya, tipe flintlock atau matchlock. 

Meskipun saya akan mengatasi celah tersebut, saya tidak memberikan pertimbangan apa 
pun untuk keamanan. 

Selain itu saya berbekal, 2 IC perekam, di bagian dada. 

Tidak, bukti itu penting. 

Untuk pelestarian bukti lainnya, seperti kasus debut Adelaide, saya mengajarkan metode 
perekaman video dan gambar diam kepada para pelayan. Kami berencana untuk 
menembak dari bayang-bayang para prajurit, agar tidak menonjol. 

Karena mencurigakan, jika terlalu dekat, akan merepotkan jika kita diserang, karena 
mereka mengira kita memiliki senjata di tempat. 

Namun akhir-akhir ini pembesaran dan kecerahannya luar biasa, sehingga Anda dapat 
mengambil gambar yang bagus tanpa masalah, mungkin. 

Dan juga, menempel di pundak saya, radio tipe praktis VHF. 

Ya, kembali ke mansion, Butler Anton saya akan menekan tombol kirim dari mesin tetap HF 
dan mesin tetap VHF saling berhadapan. 

Ini tidak terlihat seperti senjata, jadi tidak akan menyebabkan kewaspadaan atau bahaya 
bagi mereka. 

========================= 



Ketika saya keluar dari kediaman Viscount, semua orang sudah berkumpul. 

Perahu kecil mereka meninggalkan kapal dan langsung menuju ke arah kami. Total 3 
perahu, 1 per kapal. Dan sekitar 20 orang per perahu. 

Sekitar setengah dari mereka adalah pendayung, tetapi tentu saja, mereka juga personel 
tempur. 

Sebanyak 60 orang, ya.... 

Nah, karena itu mendarat di tempat yang tidak dikenal, di mana Anda tidak dapat 
memahami kata-katanya, itu adalah jumlah orang yang masuk akal, bukan ?. 

Ini kekuatan yang cukup, dan jumlah orang itu tidak akan menghalangi navigasi kapal, 
bahkan jika mereka tersesat. 

Sebagian besar pengetahuan saya tentang peradaban tingkat ini, seperti kapal layar, 
senjata di atas kapal, dan cara berpikir orang, berasal dari seri [horn-blower] yang saya 
baca ketika saya masih SMP, novel tentang bajak laut, petualangan laut, dan sebagainya. 

Semuanya hanyalah spekulasi dari deskripsi karya-karya yang bersifat fiksi. 

Karena itulah kemungkinan terjadinya kesalahan cukup tinggi, tapi tidak apa-apa, karena 
ada kemampuan transfer. 

...Mungkin. 

============================ 

Sekarang, ayo pergi ke pantai. 

Jika kalian memiliki sikap yang baik, maka saya akan mengundang Anda ke rumah 
Viscount. 

Tetapi jika sikap Anda buruk, maka ini akan menjadi akhir perjalanan Anda. 

Satu-satunya desa nelayan di Wilayah Yamano, adalah pantai berpasir. 

Tuan Feodal muda dengan tangan disilangkan, Viscount yang baik hati, Mitsuha Von 
Yamano. 

36 tentara berbaris di belakang, para petugas berdiri di kedua sisi, para pelayan dan 
personel yang sedang syuting, bersembunyi di bawah bayang-bayang kerumunan. 

Terlepas dari penentangannya yang kuat, Mitsuha menempatkan Wakil Komandannya 
Wiilliam di belakang, alasannya adalah 『Bagaimana jika dua teratas berdiri berdampingan 



dan mereka tiba-tiba diserang dan keduanya dikalahkan?』 Dan sayangnya William tidak 

bisa menyangkal Mitsuha. sudut pandang. 

Willem itu menggelengkan kepalanya dengan kata-kata Mitsuha, 『Jika tubuhku tampak 

kabur, maka kamu tidak perlu khawatir tentang serangan lainnya, jangan khawatir.』 (そ 

の ヴ ィ レ ム は 、 『も し 私 の 身体が ブ レ て 見 え た ら 、 そ の 後 は 向 こ う の 攻 

撃 は 気 に し な く て い い か ら 、 早 ま ら な い で ね 』と の ツ ハ の 言葉 、 、 、 、 

の 言葉 、 、 、 の 言葉 に 

3 perahu secara bertahap mendekati pantai. 

Jika Anda melihat lebih dekat dengan teropong... .. 

Seperti yang saya duga, mereka memiliki pistol, dan pedang tergantung di pinggang. 

Pistol itu mungkin adalah [senapan berlubang halus prefabrikasi], atau umumnya dikenal 
sebagai senapan. Senapannya tidak diukir (tidak ada riffling), pelurunya berbentuk bola 
dan merupakan perangkat loading rod, apakah itu match lock atau flintlock ....... 

Rupanya, komandan ada di kapal terakhir. Ini bukan komandan armada... 

Yah, itu normal. 

Prajurit dapat dilatih dengan relatif mudah, tetapi dibutuhkan waktu dan uang untuk 
melatih seorang komandan, dan hanya ada sedikit orang yang baik. 

Namun, ketika mengatakan bahwa komandan semuanya adalah orang baik, bukan itu 
masalahnya, di sini. 

Ini dunia yang kejam.... 

Selain itu, jika Anda mengikuti contoh Bumi, komandannya mungkin bukan prajurit biasa. 
Bisa jadi pelaut atau pedagang yang baru saja dijemput raja dan diberi uang, kapal, awak 
kapal, dan sebagainya. Bahkan bagi penghuninya, mereka mungkin seorang prajurit desa, 
seorang pelaut yang dipekerjakan dengan uang, orang biasa yang direkrut secara paksa 
atau seorang tahanan ....... 

Rupanya, tampaknya detail ini dapat dikonfirmasi dari sisi lain, dan mereka memiliki 
ekspresi lega yang halus, bahwa saya tidak memiliki senjata. Dan mereka tampak sedikit 
terkejut bahwa akulah pemimpinnya. 

========================= 

Akhirnya perahu ke-1 dan ke-2 mendarat di pantai berpasir dan orang-orangnya 
melompat, dan setelah tentara membuat tembok di depan, perahu ke-3 ditarik ke atas. 



Kemudian salah satu prajurit yang menaiki perahu ke-3 melompat dengan cepat dan 
membantu komandan turun sebagai batu loncatan. 

Pria yang tampaknya adalah komandan berjalan ke arahku sementara tentaranya 
melindungi sayap kiri dan kanannya, dan kemudian mengatakannya dengan senyum bodoh 
di wajahnya. 

Komandan Musuh: 「Ho ho, apakah kamu menyambut kami, gadis kecil, dia masih sedikit 

muda, tapi lebih baik daripada disambut oleh kakeknya. Bukankah kamu gadis kecil yang 
lucu. 」(TN: Pedo terlihat.) Whoa, apakah dia pikir saya tidak mengerti bahasanya? 

Mitsuha: 「Saya cukup kecewa karena ini bukan pemuda yang keren.」 

Komandan Musuh: 「Apa ......！」 

Wajah pria itu, dengan cepat menjadi merah. Apakah dia marah atau berpikir bahwa saya 
tidak akan mengerti kata-kata yang dia ucapkan dan dia kesal dengan kata-kata yang saya 
ucapkan.... 

Komandan Musuh: 「The..., kata-kata negara kita...?」 

Mitsuha: 「Ya, bukankah seharusnya mereka yang memimpin tentara, akan mempelajari 

kata-kata asing untuk bersiap jika terjadi hal seperti ini?」 

Komandan Musuh: 「Anda, Anda memimpin tentara?」 

Oh baiklah, saya sudah melewati itu dampaknya besar, tetapi wilayah saya disebut tanah 
yang belum berkembang, oleh orang ini.... 

Mitsuha: 「Ya, saya adalah Viscount, yang didelegasikan dengan otoritas penuh urusan 

militer dan negosiasi luar negeri, dan saya didelegasikan dengan administrasi dan 
pertahanan Kerajaan ini oleh Raja. Jadi, saya akan meminta Anda, sebagai perwakilan 
negara ini. Apa alasan membobol negara kita, tanpa pemberitahuan sebelumnya dan tanpa 
izin? Saya menuntut penjelasan segera. 」 

Komandan Musuh; "Ah? Apa yang kamu bicarakan? Kami telah menemukan ini adalah 
benua, jadi ini milik saya, penduduk asli berada di bawah kendali saya mulai sekarang. 
Pertama-tama, serahkan harta karun, serta persediaan makanan dan air! 」 

Oh, aku tahu, dia tipe itu. 

Sepertinya dia kesal sebentar, tapi dia mengira aku hanyalah seorang anak kecil dan 
sekarang aku diremehkan oleh pria ini. Anda mengatakan bahwa ini bukan keadaan yang 
tepat. 



Meskipun dia mencoba mendapatkan harta karun dan budak dengan menduduki tanah 
yang belum berkembang, dia berpikir bahwa tidak mungkin merampok negara jika itu 
adalah negosiasi formal dan sebagainya, jadi merampoknya dari awal, ceritanya tidak akan 
tetap dikirim ke negara asal. 

Mungkin, mereka mengira kami tidak punya senjata dan meriam, tapi mereka punya, jadi 
mereka berpikir untuk mengancam kami ....... 

Mitsuha: 「Apakah itu berarti, Anda menyerang negara kami? Apakah Anda keberatan jika 

saya menganggap ini sebagai deklarasi perang? Apakah itu pernyataan yang dibuat oleh 
Anda dan armada Anda, atau apakah itu dibuat oleh seluruh negara, oleh Raja Anda? 」 

Meskipun nada suaraku menarik, aku tidak suka menanggapi dengan acuh tak acuh tanpa 
rasa takut sama sekali, lelaki itu perlahan mulai meninggikan suaranya. 

Komandan Musuh: 「Saya Raja Muda kerajaan Vanel! Kata-kataku adalah kata-kata 

kerajaan! 」 

Ya ya, saya ingin tahu apakah Anda menerima janji, [Jika Anda memenangkan wilayah baru, 
saya akan menjadikan Anda Raja Muda di sana,] seperti Columbus di Bumi. 

Jadi itu sebabnya bukan Raja Muda kerajaan itu sendiri. Orang seperti itu tidak akan 
memimpin tiga kapal dan tidak akan melakukan ekspedisi berbahaya. 

Selain itu, kamu belum mendapatkan wilayah baru, jadi kamu belum menjadi Raja Muda, 
tahu? 

Yah, itu tidak masalah. 

Sebagai perwakilan kerajaan, saya akan dapat mengatakan bahwa [saya telah berperang 
dalam perang invasi melawan negara saya,] jadi saya dapat mencapai tujuan saya. 

Mitsuha: 「Apakah Anda mencoba untuk mendominasi negara kita dengan hanya 3 kapal? 

Itu lucu." 

Pria itu memelototi saya sambil tertawa dari hidungnya, tetapi segera memerintahkan 
salah satu tentara dengan senyum (menyeramkan). 

Komandan Musuh: 「Tembak kambing itu.」 

E e ~, ternak penting saya... .. 

Tapi, yah, mau bagaimana lagi, betapa menyedihkan. 

Maaf, Kambing Nomor 27.... 



Tapi, mengapa saya bisa mengingat kambing dan kuda dengan mudah, dan bukan wajah 
seseorang.... 

Sambil memikirkan hal seperti itu, prajurit yang sedang mengendap-endap itu mengincar 
kambing Nomor 27.... 

Oh, saya mengetahuinya dari baunya dan ketika saya melihat lebih dekat, alat tembaknya 
adalah jenis korek api, pistol korek api yang sama di Jepang. 

Pa ~ an! (Tembakan sfx) 

Dengan suara yang agak keras, Kambing Nomor 27 jatuh ke tanah. (TN: RIP Kambing No. 
27) Pria itu memiliki wajah doya (sombong). 

Saya terlihat tenang dan berkata... 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Musuh: 「「 「「 Eh?... 」」 」」 

Tidak hanya pria seperti komandan, tetapi juga tentara musuh membocorkan suara-suara 
yang terkejut. 

Tidak, saya tidak terkejut dengan suara tembakan lusuh itu, Anda tahu. 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Komandan Musuh: 「Tidak, Anda sudah melihatnya sekarang! Kekuatan senjata ampuh ini 

yang tidak Anda ketahui! 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Komandan Musuh: 「Tidak, jika kamu melawan kami, kamu akan menjadi seperti kambing 

itu. ......」 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Komandan Musuh: 「Tidak, dengarkan saja...」 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Komandan Musuh: 「Dengarkan, maukah !!!」 

Mitsuha: 「Satu kambing, untuk satu koin emas.」 

Saya pikir ceritanya tidak akan maju seperti itu, pria itu dengan enggan mengeluarkan koin 
emas dari dompet, memberikannya kepada saya. 



...... Yosh !, Saya menang! 

Korban: 1 (Kambing No.27) 



Chapter 64 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 64 Lelaki Seperti Komandan: 「

Bagaimana, kekuatan [senjata] kami! Itu adalah senjata yang bisa membunuh lawan dari 
jauh! Jika Anda terkena ini, Anda tidak akan pernah diselamatkan. 」(TN: Tapi apakah itu 

akurat?) Tampaknya 1 keping emas cukup disesalkan, tetapi tampaknya pria itu telah 
memulai ulang, karena percakapan akhirnya berlanjut. 

...... Emas, senang memiliki lebih banyak koin emas di sini, dan saya berharap Anda 
memiliki banyak dan banyak, di kapal. 

Mitsuha: 「Ha ~ a.... Sepertinya ini akan menjadi hari yang berat, seperti hujan lebat. 」 

Oh, itu hanya sekilas saja. 

Itu benar, jika itu korek api, itu masalah di hari hujan lebat. (TN: atau pemuat moncong apa 
pun.) Mitsuha: 「Tampaknya kekuatan peluru Anda kemungkinan besar akan segera jatuh, 

di tempat-tempat di mana rerumputan tinggi tumbuh. Saya merasa sulit untuk berada di 
tempat yang aspek hutannya buruk, dan seterusnya... Selain itu, setelah Anda menembak, 
akan membutuhkan waktu untuk pengambilan gambar berikutnya. 」 

Lelaki seperti Komandan: 「Wai, apa... mengapa...」 

Ah, bukankah kulitmu semakin parah? 

Mungkin dia terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana saya tahu tentang kelemahan senjata 
yang luar biasa itu, yang seharusnya tidak diketahui, tetapi saya bertanya-tanya apakah dia 
juga tahu tentang itu? 

Mitsuha: 「Saya selesai bermain dengan mainan. Sekarang kita telah menyatakan perang, 

kedua negara kita sekarang akan berperang. Apakah kamu siap? 」 

Orang yang Seperti Komandan: 「Wa, tunggu! Saya akan menunjukkan kekuatan luar biasa 

negara kita! Anda harus bersedia tunduk pada negara kami segera, setelah menyaksikan 
ini! 」 

Jika Anda berkata begitu.... 

Guy yang mirip Komandan, sekali lagi memberi tahu prajurit itu sesuatu. 

Kali ini, prajurit yang diinstruksikan sekali lagi kembali ke perahu pendek dan 
mengeluarkan sesuatu dari dalam perahu. Kain merah dan putih... ..Oh, itu sebuah bendera, 
ya. 



Prajurit itu terus mengirimkan sinyal bendera, seperti yang diceritakan oleh orang yang 
mirip komandan. 

Eh berapa, [ranimukete 5 hatsute], dan ini juga hasil terjemahan otomatis ~ ya! (え 、 何 

々 、 ム ラ ニ ム ケ テ ５ ハ ツ ウ テ 、 っ て 、 こ れ も 自動 翻 訳 の 対 象 か ～ い！) 

Tampaknya setelah menunggu beberapa saat, akhirnya siap menembak, ada sinyal yang 
datang dari kapal. 

Baiklah, mari kita lakukan transisi seketika, sesuai dengan momen penembakan. 

[Ban Ban Ban Ban Ban!] (Kanon api SFX) 

Saat ketika suara yang cukup lusuh terdengar, saya bolak-balik ke bumi dalam waktu yang 
sangat singkat, saya bandingkan dengan artileri berat Jepang modern. Sepertinya aku 
kabur sejenak, bagi mereka yang menatapku. 

Namun, mereka terganggu oleh suara tembakan meriam kapal, dan tidak ada yang 
memperhatikan saya. 

Oh, mungkin aku sedang diawasi oleh William-san. 

Itu hanya sesaat, jadi biarpun aku kembali, peluru meriam itu masih terbang. 

Jangan memukul House ~. Jika Anda memukulnya, orang-orang yang tinggal di sana akan 
menangis. 

Yah, memang tidak meledak dengan sendirinya, karena bola besinya hanya akan jatuh, tapi 
sepertinya akan ada lubang besar di atapnya sekalipun dan perabotannya akan sedikit 
pecah. 

Tidak, tidak ada yang harus dipukul, biarkan seperti itu. 

Oh, sekarang rusak! 

......... .. 

............... .. 

Ah ah ah ah aaaaaah! ! 

Itu jatuh ke pabrik pengolahan garam... .Aaah! 

Apa yang akan Anda lakukan jika menabrak rel bagian atau kincir air pijakan! 

[Petit!] (SFX bermunculan sia-sia...) (TN: bukan sosoknya) 

Sekarang, Anda telah melakukannya!.... 



Lelaki Seperti Komandan: 「Fu ha ha ha, bagaimana kabarnya! Kekuatan meriam yang 

dibanggakan negara kita! 」 

Mitsuha: 「Diam! Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menenggelamkan kapal 

musuh, hanya dengan menembakkan meriam itu! 」 

Orang yang Seperti Komandan: 「Eh....?」 

Mengabaikan Lelaki mirip Komandan yang membuka mulutnya, aku mengambil mikrofon 
dari radio tipe praktis VHF. 

Mitsuha: 「Anton, hubungkan saya. Mengirimkan!" 

Anton: 『Dimengerti.』 

Anda sekarang harus meletakkan mikrofon mesin HF di depan pengeras suara mesin 
genggam VHF dan menekan sakelar transmisi. 

Mitsuha: 「Yang Mulia, saya telah menerima dan mencatat, pengumuman invasi dan juga 

deklarasi perang. Selain itu, 1 ekor kambing ditembak mati dengan senjata, 5 tembakan 
dilepaskan dari kapal, dan pabrik pengolahan garam hancur sebagian. Aku akan melakukan 
serangan balik.... Anton, terima! 」 

Raja: 『Saya akan memberikan serangan balik! Tolong hati-hati. Mitsu... Jika terjadi sesuatu 

pada Sersan Thunder, Sabine akan membunuhku. ...... 』 

Baiklah, jika Anda tidak dapat menghubungi saya, saya punya hak pilihan, tetapi ini lebih 
sempurna. 

Fret semua yang Anda inginkan. 

Oh, sebenarnya, saya berpikir untuk menyampaikan semua negosiasi, tetapi ketika saya 
memikirkannya, saya menyadari bahwa tidak ada arti menyampaikannya, karena saya 
berbicara dalam bahasa lain, jadi saya membatalkannya.... Saya benar-benar idiot. 

Lelaki seperti Komandan: 「Apa .., kotak apa itu? Saya mendengar suara-suara.... 」 

Mitsuha: 「Oh, saya berbicara dengan Raja, dari ibu kota Kerajaan. Ketika saya melaporkan 

bahwa saya telah menerima serangan dari penjajah, saya diberi izin untuk melakukan 
serangan balik. 」 

Lelaki seperti Komandan: 「Ap..., tidak mungkin, itu bodoh! Bagaimana Anda bisa 

berbicara dengan seseorang yang sangat jauh! 」 

Mitsuha: 「Eh? Tidak bisakah Anda melakukan hal yang sama di negara Anda sendiri? 」 



Aku menatapnya dengan sedih, aku mengatakan hal seperti itu, sambil terlihat seperti 
penjahat.... 

Mitsuha: 「Baiklah, kami akan menjadikan tentara musuh sebagai tawanan perang, selama 

masa perang.」 

Lelaki seperti Komandan: 「Apa .., apa yang kamu.... Sial, Tembak! Bunuh tentara musuh 

dan tangkap gadis kecil ini! 」 

Tentara musuh sedang terburu-buru mencoba menembak dengan pistol, tetapi tidak ada 
tembakan, tidak ada satu pun tembakan. 

Ya, saya mengambil bubuk mesiu dari dalam pistol Anda, kembali ke Bumi sebelumnya 
dalam transisi. 

Lelaki seperti Komandan: 「Apa yang kamu lakukan! ... Aargh, Gunakan pedangmu! 」 

Menyingkirkan senjatanya, mereka buru-buru mencabut pedangnya, tapi bilahnya hanya 
beberapa sentimeter dari gagang sampai ujungnya. 

Ya, saya mengambil sekitar satu sentimeter, dan membawanya kembali ke Bumi, beberapa 
saat yang lalu dalam transisi. Saya pikir jika saya ambil semuanya, akan diketahui beratnya, 
jadi saya hanya mengambil sebagian saja. Karena itulah sebagian besar bilahnya tetap 
berada di sarungnya. (TN: singkatnya dia memotong pedang di dekat pegangannya.) 
Tentara musuh tertegun dengan meraih pedang dengan pisau kecil. 

Juga, orang yang mirip Komandan itu, sedang membuat mulutnya keluar [pakupaku]. 
(membuka dan menutup seperti ikan.) Mitsuha: 「(Apakah ~ re?) Tidak mungkin, 

semuanya, kamu baru saja datang ke benua ini tanpa menerima berkah dari dewi?」 

Ketika saya menunjukkan wajah terkejut mengatakan kalimat yang sepertinya memiliki 
makna yang dalam, semua orang, semua orang kesal. 

Ada banyak pelaut yang religius. 

Mitsuha: 「Selain itu, Anda menunjukkan mainan itu kepada kami beberapa waktu yang 

lalu, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertarung dengan benda 
seperti itu? Sven-san dan teman-temannya, tolong datang ke sini. 」 

4 mantan tentara bayaran dipanggil ke depan. Apa yang mereka bawa di tangan mereka, 
adalah senapan mesin ringan yang agak kuno. (TN: M1921 Thompson atau mungkin 
senapan mesin ringan Tipe 100 Jepang .) Mitsuha: 「Coba pukul itu.」 

Keempat senapan mesin ringan mengarah ke pohon kecil, seperti yang telah saya 
instruksikan. 



Papa papa papa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa (smg gunshot SFX) 

Serpihan kayu berserakan, asap mengepul. 

Orang yang Seperti Komandan: 「Apa .. ap... ..」 (Na, na .........) 

Tentara musuh bahkan tidak bisa menyuarakan keheranan mereka. 

Lelaki seperti Komandan: 「Jika, jika saya... tidak kembali, pemboman akan dimulai! Ketika 

pemboman dimulai, ini ...... 」 

Mitsuha: 「Oh, kamu masih mengatakan sesuatu seperti itu.... Kalau begitu, mari kita 

hancurkan kapal. 」 

Aku tersenyum pada para pelaut yang membatu dengan wajah tercengang, dan langsung 
mengalihkan pandanganku ke ketiga kapal tersebut. 

[Hi ~ yun] (konsentrasi SFX) (ひ ゅ ん) 

Saya mengambil salah satu dari tiga kapal, kembali ke Bumi. 

[Namun, manusia tertinggal!] 

Oke selanjutnya ...... .. 

================== 

Dan kemudian 3 kapal tiba-tiba menghilang. 

Tiba-tiba, para prajurit mulai jatuh dari udara ke laut. 

...Telanjang. 

Telanjang adalah gairah. 

Kalau pakai seragam militer, baju zirah, dan sebagainya, bisa-bisa kamu tenggelam tanpa 
sampai di pantai berpasir, itu jasa besar dari saya lho. 

Mereka yang kurang beruntung berada di suatu tempat di bawah air, bisa saja tertabrak air 
laut yang mendorong kapal ke angkasa tempat ia menghilang, dan mungkin sayang, tapi 
tidak mungkin untuk tidak terlewatkan. (TN: Fisika siapa?) Secara harfiah, hanya bisa 
dikatakan bahwa itu hanya [nasib buruk]. 

================== 

Kembali ke pantai berpasir, Guy yang mirip Komandan sedang merangkak di atas pasir. 



Tentara musuh hanya menatap kosong ke area dimana kapal itu berada. 

Saya memastikan bahwa tentara musuh yang jatuh ke laut sedang berenang menuju pantai, 
dan saya menginstruksikan anak buah saya untuk mengikat 60 orang itu dengan tali, di 
pantai berpasir untuk sementara waktu. 

Tidak, saya mempersiapkannya dengan benar dan membawa talinya. 

Prajurit musuh benar-benar patah hati, jadi tidak ada tanda-tanda perlawanan juga. 

Kami melakukan demonstrasi senapan mesin ringan, untuk tujuan itu. Saya pikir orang 
yang direkrut, seperti tentara biasa, akan mematuhi instruksi kami mulai sekarang tanpa 
keengganan, atau melawan kami. 

Mereka mengira bahwa masyarakat lokal yang lebih rendah, tetapi ternyata penduduk 
setempat memiliki teknologi yang jauh lebih baik dari diri mereka sendiri, dan akan sangat 
mengejutkan bahwa mereka adalah orang-orang biadab. 

Juga, aku butuh tali dan tangan tambahan untuk mengamankan tentara musuh yang 
berenang satu demi satu. Kita harus mengirim pesan ke kota, tapi serahkan saja pada Sven-
san dan teman-temannya. 

Jika Anda seorang eksekutif, Anda harus menyadarinya dan harus menghadapinya sendiri. 

..Eh? bagaimana dengan saya, anda bertanya? Saya mengimbanginya dengan membayar, 
untuk mempermudah, Anda tahu. 

Nanti, mari kita serahkan pada tentara Earl Bozes dan Marquis Icebringer, untuk 
menangani orang-orang ini. Dengan jumlah tawanan perang yang begitu banyak, makanan 
saja sudah cukup merepotkan! 

Prajurit musuh di atas air memiliki sudut pandang yang rendah, dan mereka tidak akan 
terlihat jika Anda terlalu jauh. Tetapi jika Anda tidak segera mengumpulkannya, mereka 
akan hanyut dan Anda tidak akan dapat menemukannya. 

Oh, saya harus mengambil kembali kapal yang saya pindahkan ke lepas pantai, nanti. 

Ketika transfer terlalu cepat, tentara musuh akan berenang ke kapal dan bukan ke pantai 
berpasir, dan juga ada kemungkinan seseorang bisa mendapatkannya, jika Anda 
meninggalkannya di tempat di mana Anda bisa menyentuhnya juga. lama, karena mau 
bagaimana lagi, ia akan hanyut ke lepas pantai dan hanyut. Karena saya dapat 
mentransfernya ke Bumi dalam bidang penglihatan, itu telah berulang kali ditransfer, dua 
kali. 

Kemudian setelah saya mengumpulkan tentara musuh yang sedang berenang, saya dapat 
mengembalikannya ke posisi semula, dan kemudian, jangkar yang telah menggantung di 
bawah air, akan segera mencapai dasar laut dan mengamankan kapal dengan benar. 



Nah, lalu, apa yang akan dilakukan dengan perlakuan terhadap para narapidana dan kapal, 
dan juga respon terhadap negara asal musuh? 

Oh, tapi pertama-tama, mari laporkan hal ini kepada Raja, untuk saat ini. 

Brutal ...... .. Loli-yahudi itu terlalu buas, terutama saat dia marah... 

Keterampilan teleportasi terlalu cocok untuk dunia ini ... Atau dunia manapun ... 



Chapter 65 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 65 Selamat berlibur! 

Ini agak terlambat lho, karena perayaannya ... Aku terlalu sia-sia untuk menerjemahkan .. 

Saya masih belum memiliki pikiran yang jernih jadi saya mengharapkan kesalahan ... 
tunjukkan saja dan saya akan memperbaikinya nanti, oke. 

dan sebagai pengingat, mohon TIDAK ADA SPOILER. 

Terima kasih. 

sekarang waktunya untuk [Evil Loli], melakukan tindakan paling Jahat. 

Mitsuha: 「...... Itu sebabnya jumlah orang masih belum diketahui, tapi kami menjadikan 

mereka semua sebagai tahanan.」 

Hal pertama yang pertama, laporkan kepada raja melalui radio, dan... 

Sabine: 『Hei, oneesama, kau jadi bodoh lagi! Kekuatan hidup, kekuatan hidup Anda 

apakah itu akan baik-baik saja? 』 

Sabine-chan menyambar mikrofon, meninggalkan Raja dengan mulut terbuka lebar. 

Oh ~, aku membuatmu khawatir.... Tapi kali ini, mau bagaimana lagi. 

Apalagi jika tidak mungkin menang, demi negara diputuskan untuk menyatakan bahwa dia 
kehilangan nyawanya, dia bisa menghilang semudah [pompf] seperti gelembung. 

Mitsuha: 「Sabine-chan, di negaraku, ada pepatah...『 Jika kamu tidak menggunakannya 

sekarang, lalu ketika kamu menggunakannya ?! 』....」 

Sabine: 『Nē-sama ......』 

Ah, itu menjadi suara isak tangis....... 

Raja: 『Maafkan saya Sersan Guntur...』 

Suara Raja juga agak gelap. 

Apakah Anda mengkhawatirkan saya atau khawatir diberitakan oleh Sabine-chan...? 

Mitsuha: 「Tidak perlu meminta maaf, demi negara, saya tidak akan membiarkan orang 

menderita dan mati karena alasan yang begitu bodoh. Selain itu, itu bukan salah Raja. 」 



Raja: 『Namun, lebih baik aku yang harus menjadi orangnya, membayar harga yang mahal 

untuk negara, daripada kamu ...』 

Jika ini terus berlanjut, diskusi tidak akan berlanjut ...... 

Mitsuha: 「Baiklah, tidak apa-apa jika Anda mengisi beberapa dari mereka, kesampingkan 

itu, sekarang mari beralih ke hal-hal yang lebih penting. Musuh benar-benar patah hati, 
dari komandan hingga tentara, jadi saya pikir mereka akan berbicara apa saja jika mereka 
diinterogasi. 

Secara khusus, prajurit berpangkat rendah dan mereka yang direkrut secara paksa, akan 
dengan mudah memberikan semua yang mereka ketahui. Kemungkinan mereka kembali ke 
kampung halaman, sudah tidak ada lagi sehingga kesetiaan mereka kepada negaranya akan 
habis. Juga dengan sudut pandang negara musuh, kapal yang mereka kirim di perairan 
yang belum dipetakan, hanya hilang. Pada akhirnya, mereka akan berkata [Ah, itu tidak 
berguna, ya]. 

Ada banyak kemungkinan penyebab hal ini terjadi, seperti tenggelamnya kapal akibat 
cuaca buruk, hilangnya pasokan air dan makanan karena ketidakmampuan mencapai 
daratan, dan kehancuran total yang tak terduga. Bahkan jika mereka mengirim armada 
untuk menyelidiki kapal-kapal itu, itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Tetapi 
sebaliknya, mereka mungkin datang lagi hanya dalam beberapa tahun. 」 

Raja: 『Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu. ......』 

Mitsuha: 「Ya, itu benar, jangan bicarakan ini sekarang, saya akan membahas ini dengan 

Marquis Icebringer, dan juga, ketika saya bertemu Anda secara langsung di kemudian hari 
...」 

Raja: 『Dimengerti, saya mengandalkan Anda. 』 

Ini menyimpulkan laporan tentatif. 

=========================== 

Setelah itu, kita akan mengamankan tentara musuh, mengembalikan kapal ke posisi semula 
dan melabuhkannya, dan menunggu kedatangan Marquis Icebringer. 

Aku tidak punya pilihan selain menginterogasi mereka dua kali karena bahasanya, karena 
kedatangan Marquis akan terjadi setelah beberapa hari .. Benar-benar merepotkan. Jika 
saya dibiarkan sampai saat itu, akan lebih mudah untuk berbicara pada saat interogasi. 

Oh, petugasnya dipisahkan dan diisolasi dari yang lain. 

Prajurit biasa dan rekrutan juga dibagi menjadi beberapa kelompok. 



Hal ini dilakukan untuk mencegah musyawarah dan pertemuan, dan juga untuk 
menghadapi serangan psikologis, seperti [narapidana lain makan dan minum makanan 
enak dalam kondisi baik karena berbicara dengan patuh,] atau [jika berbeda dengan 
narapidana lain. telah berkata, mereka akan membuang orang-orang yang telah dipastikan 
berbohong.] 

Juga, tentu saja, kami akan memasang alat penyadap dan mesin perekam. 

Oh, kalau dipikir-pikir, kita butuh banyak makanan untuk para narapidana! 

Aku ingin tahu apakah akan ada masalah dengan kehidupan bangsaku ...... 

Dan jika Anda menambahkan tentara Earl dan Marquis 'akan membawa, dengan jumlah 
tahanan, mereka akan melebihi jumlah orang saya! 

Dalam kasus terburuk, barang darurat dan persediaan pribadi tersembunyi Viscountess 
dari Jepang, akan digunakan ....... 

Mau bagaimana lagi, ini [kecelakaan] yang tidak terduga. 

Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat menghentikan orang untuk menjadi mandiri. 

Earl akan tiba lusa, dan Marquis setelah 3 hari. 

========================= 

Ketika saya pergi ke pantai, sebagian besar musuh yang berenang sudah ditangkap. 

Tampaknya sebuah kapal penangkap ikan dikirim untuk menampung mereka yang sedang 
dalam perjalanan atau berenang menjauh dan juga untuk menangkap mereka yang 
berusaha melarikan diri sebagaimana adanya. 

Ya ya, mereka berpikir dan bertindak dengan benar, ya. 

... .Ini buruk, aku tidak memikirkannya. 

Jumlah tawanan perang, 456 orang. 

Ya, itu dalam kisaran yang diharapkan. 

Itu dalam lingkup jarak jelajah tanpa pengisian bahan bakar dan kekuatan pertarungan, 
sejumlah yang mengorbankan dan mempertimbangkan kedua keadaan ....Mungkin. 

Pentingnya menyeimbangkan jumlah pelaut, tong air, dan pemuatan makanan, merupakan 
masalah besar dengan permainan perdagangan, menggunakan armada kapal layar model 
lama. 

Tapi saat ini, armada tak berawak telah hanyut menjadi gelombang... .. 



Secara kasar, ada 150 pelaut per kapal, dan 5-6 petugas, saya rasa. 

Tentu tidak ada bangunan yang bisa menampung narapidana sebanyak itu, jadi kami tidak 
punya pilihan selain memisahkan mereka di beberapa tempat, juga mengikat anggota 
tubuh yang tersisa kemudian meninggalkan mereka di alam terbuka. 

Karena tidak banyak prajurit yang bisa digunakan untuk mengawasi para tahanan, jadi 
merepotkan jika mereka masuk penjara habis-habisan. Ketika tentara Earl tiba, kami 
mampu meningkatkan perawatan, jadi mari bersabar selama 2 hari. 

======================= 

Setelah itu, rombongan yang mendarat, sang komandan sendirian di selnya, namun tiga 
petugas yang berada di kapal kecil masing-masing dikumpulkan bersama dalam sebuah 
penguncian. 

Ini tidak terduga, untuk semua orang seperti saya yang tahu tempat itu dan berpikir bahwa 
tidak ada penjara bawah tanah di tempat seperti itu, kata anton [tetapi ada], sungguh, kami 
tahu !!... .. 

Satu berada di ruang bawah tanah Viscount Residence dan yang lainnya, berada di kota. 

Yang ada di kota digunakan untuk orang-orang yang datang dari tempat lain yang 
melakukan kejahatan, atau orang-orang yang sudah menjadi penjahat sejak awal, atau 
untuk membuat orang menginap ketika mereka terlalu mabuk dan melakukan kekerasan. 

Dan yang ada di ruang bawah tanah mansion... Ya, dalam sejarah yang panjang, ada 
berbagai hal, dan kesempatan untuk digunakan... .. 

Komandan ada di basement mansion dan 3 petugas berada di penjara kota. 

60 tentara berkumpul di taman mansion.... Terikat. 

[Grup pendaratan] ini, tidak diizinkan untuk melakukan kontak dengan tawanan perang 
lainnya. 

[Kelompok renang], kecuali para perwira, dibagi menjadi tujuh kelompok. Masing-masing 
dijauhkan dari suara orang lain dan ditempatkan di udara terbuka dengan ikatan yang 
sama. 

Para petugas dibagi menjadi beberapa kelompok dan dikurung di sebuah ruangan kosong. 

=========================== 

Malam itu..... 



Dengan kendi dan cangkir di tangan, saya pergi dan mengunjungi sebuah ruangan di mana 
5 petugas yang tinggal di kapalnya dan dibuang ke laut dengan telanjang tanpa mengetahui 
alasannya. 

Wadah dan wadahnya terbuat dari kayu untuk alasan keamanan. 

Di dalam kamar ada 5 orang pria yang duduk di lantai dengan tangan dan kaki terikat, dan 
2 orang penjaga yang duduk di kursi. 

Seorang penjaga yang memperhatikan saya bergegas terburu-buru, tetapi ketika saya 
menyentuh mulut saya dengan jari saya untuk memberi tanda [Diam], dia diam-diam 
kembali ke kursi. Ya, itu hasil dari pendidikan yang layak, itu benar. Mereka tidak tahu apa 
itu sebelumnya, Anda tahu. 

Mitsuha: 「(Ano ~), aku membawakanmu air...」 

Ketika saya mengatakannya dengan tak terelakkan, pria yang duduk di lantai mengangkat 
suara kegembiraan satu demi satu. 

Petugas 1: 「Diselamatkan! Saya belum minum setetes pun sejak sarapan. Tenggorokanku 

sudah kering! 」 

Petugas 2: 「Maaf, saya tidak bisa bergerak, jadi bawa ke sini!」 

Petugas 3: 「...... Nona, kamu mengerti kata-katanya!」 

Dengan kata-kata orang ke-3, petugas lain yang ditahan akhirnya menyadari bahwa kata-
kata itu bisa dimengerti. 

Petugas 1: 「Bagaimana .... Tidak, saya tidak peduli tentang hal seperti itu, kami meminta 

Anda untuk menafsirkan apa yang kami katakan!」 

Mitsuha: 「Ah, aku tahu kamu berasal dari Kerajaan Vanel! Almarhum ayah saya adalah 

seorang pelaut dari kerajaan Vanel, yang pergi ke negara ini dalam kesusahan, menikahi 
ibu saya, dan menetap secara permanen di negara ini. Suatu hari nanti kapal dari ibu 
pertiwi mungkin datang, dan aku mungkin bisa mendengar kata-kata itu lagi ...... 」 

Petugas 3: 「Oh! Sungguh keajaiban! Anda dibimbing kepada kami ... Ayah Anda benar-

benar orang yang layak dihormati, dia benar-benar memikirkan tanah air dan negaranya. 
Dia pasti pelaut yang hebat. ...... 」 

Yup yup, dalam situasi di mana Anda memiliki pengalaman yang luar biasa, tetapi tidak 
dapat berkomunikasi dengan kata-kata, dan tidak tahu situasinya, itu satu-satunya harapan 
cahaya. 

Sekarang ~, bergantung hidupmu padaku! (tersenyum jahat.) 



Mitsuha: 「Kemudian pertama, saya akan menjelaskan situasi saat ini, komandan Anda, 

telah menyatakan dirinya sebagai Raja Muda Kerajaan Vanel, dia menuntut perbudakan ke 
negara ini atas nama Kerajaan Vanel, menembakkan senjata, dan bahkan melakukan 
angkatan laut pemboman, menghancurkan fasilitas penting, dan menyatakan perang 
terhadap negara ini. 

Di sisi lain, Raja negeri ini, memerintahkan untuk melawan dan Anda dengan mudah 
dikalahkan dalam sekejap. Pada tingkat ini, Kerajaan Vanel yang telah menjadi agresor dan 
orang yang menyatakan perang, akan menderita konsekuensi yang sama seperti kapal 
Anda. 」 

Petugas 4: 「Akhir yang sama dengan kapal .........」 

Wajah pria itu menjadi pucat. 

Karena bagi orang-orang ini, kapal mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap oleh 
kekuatan misterius tersebut. 

Petugas 1: 「Itu tidak benar! Pria itu bukan perwakilan negara kita! Ia hanyalah seorang 

pedagang budak yang mengatur armada survei dengan bantuan Raja, pangkat angkatan 
laut yang diberikan kepadanya hanya bersifat sementara, hanya untuk memberikan 
penampilan dan ketertiban sebagai seorang komandan... 

Jika perwakilan negara kita tertipu dan menyebabkan perang dengan negara lain, dia juga 
akan dicopot dari posisinya, dan gelar Komandan, akan jatuh ke tangan Wakil Komandan 
Amoros, yang merupakan perwira berikutnya yang mengambil komando. Biarkan aku 
segera bertemu [Amoros Kaisa]! 」 

Saya tahu itu, saya pikir itu akan menjadi hal seperti itu.... 

Mitsuha: 「Tapi komandan itu bilang dia punya kekuatan penuh .. Kalau begitu jika kamu 

ingin aku membantumu, maukah kamu memberiku petunjuk untuk masuk ke dalam 
Kerajaan Vanel?」 

Petugas 5: 「Kamu, kamu pengkhianat tt !!」 

Mitsuha: 「Saya satu-satunya penerjemah, dan ada banyak orang penting, yang dapat saya 

ajak bicara secara langsung. Jadi, bisakah Anda memberi tahu saya informasi terperinci? 」 

Petugas 1: 「O... kay..., saya mengerti! Tolong jelaskan, kepada orang-orang di atas! 」 

Ya, saya berhasil ~. 

Setelah ini, saya harus pergi ke banyak orang, jadi saya akan gila ~. 



Sekarang aku bertanya-tanya siapa sebenarnya Loli paling Jahat dalam karakter Funa-
sensei. 



Chapter 66 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 66 Selamat Tahun Baru!!! 
(Maju) Saya akan sibuk selama beberapa hari ke depan .. Saya akan melanjutkan 
menerjemahkan setelah Hari Tahun Baru .. 

Juga 3 bab lagi untuk pergi dan busur berikutnya akan dimulai ... 

Selamat Tahun Baru... .. untuk semua... .. 

Saya ingin memiliki tahun baru yang sangat menguntungkan seperti loli-yah... 

Ketika saya berpikir bahwa itu akan menjadi dua hari kemudian, Earl Boze datang 
keesokan harinya, bersama dengan 500 tentara Earl. 

Cepat sekali! Saya pikir utusan itu tiba sekitar malam hari, tetapi bukankah itu hanya 
beberapa jam yang lalu? 

Tidak, yang lebih penting, jika Anda datang terlalu dini, makanannya.... 

Eh, unit utama akan segera tiba? 

Hentikan ! (Yamete !) 

Suruh mereka kembali  ! ! 

Ah, Anda memiliki pasukan lapis baja berat, begitukah ... 

Kami tidak memiliki kemampuan untuk mengatur sejumlah besar tahanan untuk waktu 
yang lama, jadi mengapa kita tidak memindahkan mereka ke wilayah Earl sebagaimana 
adanya, itu pasti lebih mudah seperti itu. 

Tidak? Baiklah kalau begitu.. 

Bahkan jika saya mentransfer mereka ke Ibukota Kerajaan, saya tidak akan pergi ke sana 
dalam waktu dekat, mungkin saya pikir sebagian besar tawanan akan ditinggalkan di sini. 

Karena mereka harus mengajari saya cara mengoperasikan kapal. 

Bagaimana mengoperasikan tiga kapal perang angkatan laut Yamano, kapal perang 
pertama kami. 

Dan sehari setelah Earl Bozes tiba, Marquis Icebringer juga tiba. 

Tidak, 3 hari dari Ibukota terlalu cepat! Apakah Anda baru saja membuat yang tidak 
mungkin, menjadi mungkin?.... 



Eh? ...... Itu bukan bagian dari Tentara Kerajaan, tapi pasukan pribadi Marquis yang dibawa 
masuk? Sebuah Kavaleri sendirian tanpa kekuatan brutal, pawai paksa saat mengisi bahan 
bakar di kota dan desa dalam perjalanan? 

Bukankah para prajurit mencoba menghentikan pawai paksa, apakah mereka benar-benar 
ingin membalas budi ketika saya membantu mempertahankan Ibukota? Apakah begitu....... 

Untuk saat ini, tolong biarkan para prajurit dan kudanya beristirahat. 

Eh .. Musuh? Aku membuat mereka semua menjadi tawanan ....... 

Baiklah ~, tolong jangan kecewa. 

==================== 

Nah, setelah Marquis 'menahan napas, informasi terbaru disinkronkan. 

Informasi tentang negara musuh secara kasar dapat dipahami oleh informasi yang 
didengar dari perwira yang tetap berada di kapal, informasi yang diperoleh dari kelompok 
tentara, dan informasi oleh [Perangkat Penyadapan] dan perekam yang dipasang di ruang 
perwira. 

Mitsuha: 「...... Jadi, tampaknya negara yang disebut Kerajaan Vanel adalah negara laut 

agresif yang sangat biasa.」 

Earl: 「Agresif, apakah itu normal?」 

Mitsuha: 「Ini cukup normal. [Jika mereka lebih lemah dari kita, mereka menjadi koloni, 

dan jika mereka setara, mereka menjadi mitra dagang, jika itu adalah tempat yang belum 
berkembang, maka pemerasan dan perburuan budak.] Itu sangat normal. 」 

「「 ...... 」」 

Marquis dan Earl, terdiam. 

Marquis: 「Jadi, dalam kasus negara kita ini seharusnya menjadi pola kolonial kali ini, 

tetapi tampaknya komandan musuh memperlakukannya sebagai tanah yang belum 
berkembang, dan mencoba untuk membawa kembali harta dan budak untuk kemenangan 
mereka kembali. 」 

Earl: 「Mereka menganggap negara kita sebagai negara yang lemah ...」 

Marquis: 「Negara yang lemah, ya ....」 

「「 ...... 」」 



Marquis dan Earl, terdiam lagi. 

Suasana disini cukup gelap... 

Mitsuha: 「Bahkan jika negaranya lemah dan ukuran negaranya kecil, rakyatnya tidak 

lemah! Itu hanya keberadaan kapal, senjata, dan meriam! 」 

Earl: 「Mereka sangat besar...」 

Dorongan, gagal ....... 

Earl: 「Menurutmu berapa banyak waktu yang kita miliki?」 

Earl menanyakan hal itu kepada saya, tetapi sulit untuk menjawabnya. 

Mitsuha: 「Ya ~ yah, itu setidaknya harus 2-3 tahun paling awal, atau 7 hingga 8 tahun 

paling lambat, Raja mereka akan berkata [sampai saya lupa rasa sakit karena kegagalan, 
baru saya akan mengirimkan armada survei berikutnya ]. Jika kita beruntung, mungkin 10 
tahun.... Sejujurnya saya tidak bisa memprediksinya sama sekali, karena menyangkut 
situasi politik dan situasi keuangan negara, dan juga situasi politik dengan negara 
tetangga... 」 

Baik Earl dan Marquis sedang memikirkannya, dengan kerutan yang dalam terlihat di dahi 
mereka. 

Saya kira saya harus segera menenangkan mereka. 

Mitsuha: 「Tidak masalah! Itu akan baik-baik saja! Pada saat musuh datang lagi, Angkatan 

Laut negara kita akan siap dan siap bertempur! 」 

Earl & Marquis: 「「 Angkatan Laut negara kita? 」」 

Oi, suaramu tumpang tindih. 

Mitsuha: 「E e, kami punya! Ada 3 kapal perang yang berlabuh di lepas pantai. 」 

Earl & Marquis: 「「 Eh ......... 」」 

Sekali lagi, suara Anda tumpang tindih. 

Saya jelaskan bahwa, dari 3 kapal perang yang dimiliki negara, sepertiganya adalah untuk 
saya dan Earl. 

Kami akan membuat rute perdagangan, bersamaan dengan pelatihan dan keuntungan akan 
dibagi menjadi 3. 



Wilayah Bozes akan membangun galangan kapal dan pelabuhan untuk membangun kapal 
perang mereka sendiri. 

Kemudian pengembangan senjata yang lebih kuat dari musuh. 

Sejujurnya, saya tidak ingin mengulurkan tangan membantu untuk kemajuan senjata. Tapi 
kemudian, negara ini akan diserbu. Saat Colette-chan dan Sabine-chan belum dewasa. 

Pada saat itu, perlakuan seperti apa yang akan didapat gadis muda dari para penjajah ....... 

Tidak, tidak, tidak bagus, tidak bagus, tidak bagus! 

Hal seperti itu tidak bisa diterima !! 

Selain itu, jika Anda tidak memiliki senjata, Anda akan bertarung dengan pedang dan jika 
Anda tidak memiliki pedang, Anda akan bertarung dengan tongkat. Ini bukan seperti 
pertempuran dan jumlah korban akan berkurang jika senjatanya hilang. 

Sudah ada senjata dan meriam di dunia ini. Saya tidak membawanya ke sini secara pribadi. 

Saya tidak bermaksud untuk bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi setelah saya 
mati, tetapi saya ingin melindungi mereka yang penting bagi saya selama saya masih hidup. 

Earl & Marquis: 「「 Eh... .. 」」 

Kalian berdua, suaramu terus tumpang tindih. Seperti yang diharapkan, Anda adalah teman 
baik. 

Earl: 「Saya memiliki hak untuk.... Apa kau yakin tentang ini?" 

Marquis: 「Maukah Anda membiarkan saya menggigitnya juga?」 (「私 に も ひ と く ち 

噛 ま せ て 貰 え ん か？」) Ah, saya tidak mengerti kali ini. 

Seperti yang diharapkan dari Marquis, seorang bangsawan tingkat tinggi, orang yang baik 
dan juga tak tergoyahkan, ya. 

Mitsuha: 「Kemudian, di sisi Kerajaan ini, [kami berada dalam posisi untuk memimpin 

kekuatan penuh angkatan laut], jika kami meminta itu, kemungkinan besar akan disetujui. 
Harap lakukan semuanya sesuai kenyamanan Anda. 」 

Marquis: 「Tolong serahkan padaku!」 

Ya, sulit untuk bertanggung jawab atas bangsawan aneh untuk uang dan konsesi. Dengan 
ini, saya merasa lega jika itu adalah Marquis Icebringer, kepercayaan Raja juga kuat, dan 
peringkatnya cukup tinggi. 



Mitsuha 「Mungkin kapal itu adalah kelas dua baris atau kurang, saya tidak akan 

mengirimkan kapal baru dalam pertaruhan berbahaya, jadi kapal yang dibangun harus dua 
langkah lebih tinggi atau lebih. Silakan serahkan desain cetak biru kepada pembuat kapal, 
saya pikir ada pembuat kapal atau kru perbaikan di dalam tawanan perang, jadi saya akan 
mencarinya. Jika tidak, kita harus puas hanya dengan pembuat kapal negara kita... 」 

Untuk mengantisipasi masalah yang ada di depan, Earl mengencangkan wajahnya dan 
mengangguk. 

Tidak, itu akan berkembang pesat sebagai pelabuhan militer mulai sekarang, itu adalah 
kelahiran daerah konsumsi besar. 

Tidak mungkin aku melewatkannya. 

Selain itu, saya menerima persetujuan untuk berbagai hal dari Earl. 

Seperti pembangunan jalan yang menghubungkan kami dengan wilayah Boze. 

Ini adalah hari berjalan kaki dengan jalan saat ini, tetapi jika Anda mengatur dan menarik 
mobil belakang dengan sepeda yang belum sempurna.... 

Itu tidak akan membawa Anda ke Ibukota Kerajaan dalam waktu 24 jam, tetapi dapat 
membawa Anda ke wilayah pegunungan dalam beberapa jam. Jika sulit membuat rantai, 
ada juga metode belt-driven dengan menggunakan slime sebagai karet atau menggunakan 
kulit atau metode shaft-driven , maka Randy-san bisa membangunnya. 

Juga izin menggunakan kapal kecil untuk berdagang yang menghubungkan desa nelayan 
kita dengan pelabuhan yang akan dibangun di wilayah Bozes. 

Jadi sebelum membangun kapal besar, mari kita membangun kapal layar kecil 
berkecepatan tinggi atas nama latihan. 

Mengapa tidak membangun pelabuhan militer di wilayah saya sendiri, Anda bertanya? 

Tidak, tidak, pertama-tama, populasinya terlalu kecil, tidak bisa mendukung pembangunan 
yang akan melonjak. 

Selain itu, saya tidak ingin melihat banyak orang kasar masuk. 

Saya tidak ingin mendapat banyak keuntungan. (TN: Hah? Itu aneh.) 

Jika Anda bisa hidup santai dengan teman-teman yang baik, tanpa mengkhawatirkan usia 
tua, jika Anda bisa makan makanan enak setiap hari, maka tidak apa-apa. 

Jika Anda kehilangan waktu luang atau kehidupan yang menyenangkan dengan imbalan 
uang yang tidak Anda butuhkan, maka itu sama sekali tidak ada gunanya. 



Jadi, semua hal seperti, berurusan dengan orang-orang kasar, kemerosotan keamanan, 
kerusakan lingkungan dan sebagainya, semuanya diberikan kepada Earl! Karena wilayah 
Earl besar dan populasinya besar, Anda harus berpikir tentang meningkatkan kehidupan 
orang-orang dengan mengalihkan uang yang Anda hasilkan di pelabuhan militer ke daerah 
lain, bukan begitu? ~ Earl-sama. 

Hei, Anda harus menerima beberapa kerugian dari waktu ke waktu, Anda tahu? 

Fufufu... 

Mitsuha: 「Oh, benar, bawa beberapa tahanan bersamamu, Earl-sama! Marquis-sama! 

Karena kita tidak memiliki gedung yang cukup besar untuk menampung mereka, beberapa 
di antaranya bahkan diekspos terbuka di lapangan.... Selain tentara biasa, seorang pelaut 
adalah orang penting yang dapat mengajari Anda cara berlayar. 」 

Pada akhirnya, grup pendarat termasuk komandan akan dibawa oleh Marquis kembali ke 
kerajaan dan yang lainnya akan dibawa oleh Earl kembali ke wilayah Bozes. Karena 
kelompok pendarat melihat kemampuan saya dan senapan mesin ringan, itu bagus bahwa 
saya tidak mencampur mereka dengan tahanan lain. Karena perlu bagi komandan untuk 
bertanggung jawab atas perang, dia akan dibawa ke kerajaan pergi ke bawah tanah, tapi 
tetap saja, aku bertanya-tanya.... 

Ah, secara resmi, masih berperang dengan Kerajaan Vanel, bahkan jika orang-orang 
Kerajaan Vanel tidak mengetahui fakta ini sama sekali. 

Setiap hari dia mengulangi bahwa dia tidak dapat memahami kata-katanya, saya harus 
kembali ke Ibukota, sebelum mereka dituduh secara sepihak dengan kata-kata yang tidak 
diketahui. 

Hari-hari mereka akan sepi. 

Tapi begitulah keadaan yang dipaksakan oleh si idiot, jadi itu merugikan diri sendiri. 

=========================== 

Setelah itu, kami pergi ke kapal yang berlabuh dengan perahu nelayan bersama Earl dan 
Marquis untuk menyelidiki berbagai dokumen, buku harian, peta laut, dll., Dan memastikan 
posisi dan ukuran Kerajaan Vanel, pengaturan negara tetangganya, dan beberapa hal-hal 
lain. 

Isi brankas juga dihapus dengan menggunakan transisi, sementara keduanya melihat ke 
ruangan lain. 

Ya, ada begitu banyak koin emas. (Beruntung! ♥) 



Ini akan cukup untuk membayar gaji para awak kapal, atau membeli persediaan di 
pelabuhan panggilan . 

Terima kasih, saya akan menerimanya. 

Saya berharap ada lebih banyak emas lagi yang bisa ditemukan. 

Namu namu. (Berdoa kepada para dewa ..) (な む な む。) 



Chapter 67 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 67 Selamat Tahun Baru!!!!!! 

Karena ini tahun baru saya mencoba beberapa format baru, saya menempatkan pemikiran 
batin Mitsuha dalam huruf miring untuk memisahkannya dari narasi. 

Beri tahu saya umpan balik Anda di bagian komentar di bawah. 

Jadi tanpa basa-basi di sini adalah Loli Ceroboh. 

Marquis Icebringer dan Earl Bozes kembali ke wilayah mereka, bersama dengan tawanan 
perang. 

Namun tidak seperti perjalanan mereka ke sini, perjalanan pulang sangat lama karena ada 
narapidana yang berjalan kaki. Jika Earl memulai perjalanannya dari pagi hari, dia dapat 
mencapai wilayahnya saat malam tiba, tetapi dalam kasus Marquis... 

Yah..., Ini hanya mengerikan ...... 

Oh, Anda bisa menyerahkan tahanan kepada bawahan Anda, sehingga Anda bisa cepat 
kembali? Apakah begitu?! 

Tapi tampaknya Marquis telah berangkat tepat waktu. 

Oh, sebenarnya, invasi selanjutnya dari Kerajaan Vanel tidak terlalu menakutkan, selama 
aku masih hidup. 

Pertama-tama, ini tidak akan menjadi serangan mendadak. Dalam kasus ini, akan menjadi 
tujuan investigasi beberapa kapal. Artinya, jika sang panglima bukanlah orang asing. 

Bagaimanapun, karena tidak jelas apakah alasan hilangnya armada itu karena bencana 
yang tidak terduga, kehancuran oleh kapal musuh atau kekurangan air dan makanan. 

Dan juga, beberapa bulan sebelum armada ekspedisi kembali ke rumah dan melapor ke 
negara itu. 

Kali ini beberapa bulan untuk mengirim utusan negara dan beberapa bulan untuk kembali. 

Ada sedikit ruang untuk membicarakan perbudakan atau perkelahian. 

Jika armada tidak diketahui karena [kecelakaan yang tidak menguntungkan], akan ada 
pembicaraan seperti, [Misi diplomatik? Kamu tidak datang, kan? Aku ingin tahu apakah dia 
tertekan oleh badai atau semacamnya .. Sayang sekali .......] 

Ya, sesuatu seperti itu .. 



Kemudian kita bahkan bisa memiliki lebih banyak waktu. 

Jarak adalah penghalang terbesar, ya. 

Seperti kali ini, [Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pihak lain,] sebagai cara untuk 
menyadari kerugian secara jelas. 

Setelah itu, meskipun untuk bertarung, masih banyak metode seperti: [Pengeboman 
Metastasis.] 

Saat kapal musuh siap menembak, lintasan meriam akan dialihkan ke sisi lain kapal musuh. 

Kemudian, ulangi. (Repiito.) 

[Bom Selam.] 

Mentransfer bola meriam ke langit di atas kapal musuh dan membiarkannya jatuh. (alias. 
Bola Meriam Hujan) Bola meriam, bersinar merah, dapat menyebabkan kebakaran di 
dalam kapal. 

Juga, alih-alih bola meriam, gunakan toples pot, beri minyak, tutupi dengan kain, nyalakan 
api. (Koktail Molotov Awal.) Itu hanya perahu layar yang besar, jadi layarnya, dan 
lambungnya akan terbakar. 

[Tenggelamnya Yang Misterius.] 

Bawalah air laut dalam jumlah besar secara terus menerus langsung ke dasar kapal untuk 
melihat [berapa lama bisa bertahan]. 

Atau ambil sebagian besar bagian bawah kapal untuk melihat [berapa lama bisa bertahan]. 

Ada banyak cara untuk melakukan ini, tapi baiklah... 

Sebagai sarana pamungkas, ada juga cara untuk meminta suatu negara di suatu tempat di 
bumi, untuk mengirimkan kapal kecil yang memuat Minigun . (atau Vulcan .) Jika Anda 
memberinya mayat goblin atau orc, Anda akan menerima pelayaran yang menyenangkan 
selama beberapa jam. 

Tidak, itu seharusnya menjadi pilihan terakhir dan terakhir. 

.............................. .. 

Satu-satunya masalah adalah, jika saya tidak ada di sana... 

Setelah tampilan yang menakjubkan; kematian, luka parah, penyakit serius, dan 
sebagainya, tidak dapat dialihkan. 

Kalau begitu, bangun kapal perang baru dan siapkan senjata yang lebih unggul dari musuh? 



Tapi kemudian, mungkin terlalu dini untuk artileri dengan peluru peledak. Musuh saat ini 
berada di senjata dan meriam lubang halus dengan amunisi bola. 

Saya kira pistolnya adalah senapan Minié . Ini adalah senjata berkinerja tinggi yang 
menggunakan peluru berbentuk kerucut-silinder, juga memiliki riffling untuk akurasi yang 
lebih baik, sangat berbeda dari pendahulunya. 

Ya, senjata pemuatan sungsang masih terlalu dini. 

Ini adalah bentuk jaring dengan utas, [Semua Mohon Bantuan! The Chronicles of the 
Viscount's Territorial Management.] 

Ini sangat tidak adil... Karena ini perang sungguhan, kisah tentang membunuh orang. 

Aku takut tertarik padanya, tapi sebaliknya juga menakutkan bahwa seorang maniak 
perang akan membuat saran yang bagus untuk menyerang. 

Coba pikirkan apa yang bisa dilakukan pembunuhan di dunia ini. Karena di sini, tidak 
melanggar hukum. Jika tidak, Anda hanya akan dibunuh. 

Saya juga membunuh orang di dunia ini. Tidak peduli berapa banyak saya membaca banyak 
novel rebus, atau berapa banyak saya menonton banyak drama perang, tidak pernah 
sepanjang hidup saya, saya berharap bahwa saya akan benar-benar membunuh orang. 

Tapi inilah dunia yang dia masuki. Definisi pertahanan yang sah ditafsirkan secara luas 
dibandingkan dengan bumi, dunia yang sah. 

Jadi dalam pengertian ini, seolah-olah untuk memfitnah punggung tangan seorang 
penganiaya, saya akan membalas pencuri yang menyerang mereka. (だ か ら こ こ で は 、 

痴 漢 の 手 の 甲 を 抓 る よ う な 感 覚 で 、 襲 っ て く る 盗賊 を 返 り 討 ち に す る。) 

Tapi itu karena dia ada di dunia ini, dia tidak bermaksud memberi orang yang tinggal di 
bumi, inspirasi atau fantasi untuk membunuh orang. 

Dia mengundang semua orang untuk berbicara tentang membantu orang lain dan 
meningkatkan perekonomian. 

Sisi gelapku sudah cukup bagiku. (TN: Darth Loli LOL) ======================== 

Mitsuha: 「Saya ingin membangun pelabuhan.」 

「「 「「 Eh?... 」」 」」 

Dengan kata-kata saya yang tiba-tiba, orang-orang di desa nelayan membuat wajah 
terkejut. 

Kepala Desa: 「Ano ~, Mitsuha-sama, apa maksudmu ......」 



Wajah kepala desa terlihat gelisah. 

Mitsuha: 「Tidak, saya ingin menyimpan kapal yang berlabuh di lepas pantai sampai 

pelabuhan di wilayah Bozes selesai, dan saya membutuhkan tempat tambat untuk kapal 
yang akan melakukan perjalanan pulang pergi dari sini dan pelabuhan Bos wilayah, itulah 
mengapa saya ingin membangunnya. Ah, pembangunan bukanlah peran layanan gratis, 
saya akan membayarnya dengan benar dan sebagian besar pembangunan akan dilakukan 
di sini, jadi semua orang hanya akan dapat membantu persiapan tahap akhir. Juga, saya 
ingin bertanya apakah akan nyaman bagi semua orang jika saya membangun dermaga dan 
di mana ...... 」 

Penduduk desa tiba-tiba memiliki mata berbinar. 

Ini uang tunai, Anda tahu. 

Saya bertanya-tanya apakah dok harus menjadi dermaga apung. Nyaman karena 
perbedaan ketinggian kapal dan dermaga tidak berubah terus-menerus terlepas dari 
pasang surut. Dan juga, berkurangnya kerusakan lingkungan karena tidak membutuhkan 
tempat pembuangan sampah. 

Desa pegunungan juga akan senang bisa bekerja selain bermain papan permainan. 

Meski katanya akan banyak uang, bagi yang laki-laki, menurut saya pekerjaan yang dibagi-
bagi itu akan membosankan. 

========================== 

Larut malam setelah beberapa hari. 

Saya diam-diam datang ke tepi pantai, saya berdiri di tempat berbatu agak jauh dari pantai 
berpasir. 

Kondisi medan dan dasar laut telah dikonfirmasi. 

[Transfer!] Aku mengeluarkan banyak batu dari dasar laut. 

Lalu saya kembali dengan [transfer]. Guna memposisikan batuan yang terbawa dari dasar 
laut membentuk breakwater. 

[Transfer!] Hubungkan bagian garis pantai yang tidak rata. 

Lalu saya kembali dengan [transfer]. Menempatkan bebatuan di lokasi pemecah 
gelombang. 

[Transfer!] Buat jalan ke desa yang cukup lebar menggunakan batu dan singkirkan yang 
besar dari jalan. 



========================== 

Keesokan harinya, warga desa nelayan membuat keributan besar. 

Karena dalam semalam, tiba-tiba kita punya pemecah gelombang, dataran datar yang luas, 
dan jalan berbatu menuju desa. 

Tapi, yah, semua orang tahu siapa yang melakukannya, jadi setelah semua orang 
mengabdikan doa mereka untuk Viscount's Mansion, mereka mulai bekerja seperti biasa. 

Ya, semua orang terbiasa, jadi sepertinya. Bahkan jika Anda tidak mengetahui kondisi dasar 
laut yang berlubang. 

Aku akan mengotak-atik jalan menuju wilayah Bozes malam ini. 

Haruskah saya membiarkannya datar, atau mengayun lurus ke depan ~. 

Saya tidak akan membuat terowongan, saya khawatir terowongan itu akan tiba-tiba 
runtuh. 

Ah, kau ingin menyerahkan segalanya padaku dan membuatnya menjadi lembah ~... .. 

========================== 

Earl: 「Mitsuha a ~ a !!」 

5 hari kemudian Earl Bozes datang. 

Mitsuha: 「Apa yang salah, kamu sepertinya kehabisan nafas ......」 

Earl: 「Apa artinya ini! Setelah menerima laporan dari bawahan, saya datang ke sini tapi... 

」 

Earl terengah-engah. Apa yang kamu lakukan? 

Earl: 「Jalan apa itu! Kapan Anda memulai konstruksi! 」 

Ah....... 

Mitsuha: 「Saya pikir volume lalu lintas akan meningkat mulai sekarang, jadi jalan harus 

dirawat dengan baik ......」 

Earl: 「Jadi, bagaimana Anda melakukannya? Tidak mungkin......" 

Mitsuha: 「Ya, sedikit kekuatan hidup .......」 

Earl: 「Dasar bodoh! Argh! 」 



Hai ~ yaa, Earl, benar-benar marah ....... 

Mitsuha: 「Tapi, saya hanya ingin memperbaiki jalan raya dan jalan akan tetap ada meski 

saya mati, jadi tidak ada yang akan bermasalah jika saya tiba-tiba menghilang ...」 

............................ 

Pashi n! (tampar ke wajah sfx) 

Dia menampar pipiku. 

Itu menyakitkan. (Itai.) 

Serius aku ditampar ....... 

Earl: 「Kamu, apakah kamu tidak peduli dengan dirimu sendiri lagi! Kamu, kamu, kamu 

benar-benar idiot !！ 」(ōbakamono ga !!) Dia seharusnya menjaga jalan dengan baik. 

Tapi, di wilayah ini, tidak ada tenaga kerja yang melakukan konstruksi sebanyak itu. Tidak 
ada uang untuk mempekerjakan orang dari wilayah lain, tidak ada produksi atau 
akomodasi dan fasilitas yang dapat mendukung banyak pekerja. Bahkan jika dia terus 
melakukannya sedikit demi sedikit, semuanya berjalan dengan baik. Jika itu masalahnya, 
dia hanya akan melakukannya sekaligus dan kemudian menghilang. 

Karena banyak orang akan berkunjung mulai sekarang, jika Anda tidak melakukannya 
sebelumnya, akan menjadi keributan besar jika jalan diperluas dalam semalam. Selain itu, 
itu tidak akan menjadi topik sekarang karena kebingungan yang dibuat oleh invasi. 

Jadi, kemampuan saya akan sedikit terekspos, tetapi saya harus menjaganya sekarang. 

Saya tidak menyesal dengan penilaian itu. 

Namun......... 

................... 

Mitsuha: 「Pergi, jadilah d'da zai ~ i ~ .........」 (Maafkan aku .. dengan suara menangis.) Aku 

menangis... Aku menangis sekuat tenaga ....... 

Bukan karena pipiku sakit. 

Karena saya marah. 

Karena saya dimarahi. 

Gyū ū ~ (membenamkan wajahnya ke dada Earl sambil menangis.) Bergabunglah dengan 
Dark Side, kita mendapatkan Teleport-Loli di sini... .. 
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melakukannya lagi! ~! 

Aku menempel pada Earl dan menangis! ~ 

Dan terus menangis dan menangis! ~ 

Saya sangat malu sehingga saya tidak bisa menunjukkan wajah saya lagi! 

Segera setelah saya menghentikan beban saya, saya harus memikirkan alasan lain. 

Pastinya, saya telah menggunakan istilah [pengurangan gaya hidup] sampai sekarang, tapi 
saya tidak mengatakan [umur akan pendek] tidak sekali pun. Kemudian, [Mengurangi 
kekuatan hidup tidak berarti umur saya akan berkurang, itu hal yang sama sekali berbeda.] 
Atau [Karena saya termasuk dalam klan yang hidup lebih lama, itu tidak benar-benar 
mempengaruhi umur saya meskipun sedikit berkurang.] Sesuatu seperti itu..... 

Tidak, kalau begitu, aku merasa masalah lain akan muncul .. Akan merepotkan untuk 
dikejar untuk mengungkap rahasia awet muda dan umur panjang, atau menyebarkan 
desas-desus bahwa jika kamu meminum darahku, kamu akan diremajakan. 

Bahkan lebih merepotkan jika mereka memaksaku menggunakan cuaca teleportasi yang 
aku suka atau tidak. 

Nah, saya ingin tahu apa yang dikatakan Earl tentang kekuatan pertumbuhan. 
Bagaimanapun, jika saya tidak tumbuh lagi, mereka akan menemukan saya. Masa 
pertumbuhan saya berakhir pada usia 17 tahun, saya kira.... 

Masalahnya adalah saya benar-benar berusia 18 tahun... 

... Tidak, tidak baik bahwa usia saya adalah satu-satunya hal yang tumbuh, rasanya sedih. 
Aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri... .. 

========================= 

Earl pergi, dia menuju ke wilayah Alexis. 

Aku ingin tahu apakah dia ingin Alexis juga menggigit perencanaan Angkatan Laut. 

Yah, karena itu adalah wilayah Viscount sejak awal, jumlah penduduknya lebih banyak, 
tidak seperti tempat kami yang dulunya adalah wilayah Baron. Kalau melewati teritori 
saya, tidak jauh dari wilayah Earl Bozes, jadi sumber TKI yang baik, dan juga menghadap ke 
laut, makanya nyaman untuk melibatkannya nanti. 



Meskipun saya merasa ada keluhan datang dari suatu tempat ketika saya terlalu banyak 
memilih tempat teman saya, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk wilayah yang 
tidak menghadap laut, dan karena pantai itu jauh dari kerajaan yang bisa disebut pedesaan, 
mau bagaimana lagi karena aku bahkan tidak melihatnya. 

Bangsawan lain di sekitarnya sedang mengurus semua masalah mereka sendiri, tetapi 
karena Earl Boze yang merupakan satu-satunya bangsawan tinggi di dekat laut, aristokrat 
di sekitarnya tidak akan bangkit melawan Earl, dan wilayah sekitarnya berharap sepotong 
Ekonomi Angkatan Laut. 

[Perang adalah awal dari ekonomi.] -Mitsuha 

...... Jaga jarak dari keributan, kemerosotan keamanan, kerusakan lingkungan dan ambil 
sedikit tempat yang enak. 

Yang bisa hidup dengan baik di tempat itu hanya saya dan warga saya. Sungguh 
memalukan meminta lebih dari itu dan mengundang benih ketidakbahagiaan. (そ れ 以上 

を 求 め て 、 却 っ て 不幸 の 種 を 招 き 寄 せ る の は 御 免 だ よ。) Hei, aku tidak 

sedang membangun agama baru. 

[Dia yang percaya padanya akan diselamatkan. ......... Ikuti langkahnya] (TN: Bagian dari {} 
dan {} mungkin) Saya berkata, ini sedikit berbeda. 

======================== 

Menurut informasi Sabine-chan, Kingdom tampaknya sedang dalam keributan besar. 

Tidak perlu lagi menyembunyikan krisis yang akan terjadi dari warga, oleh karena itu 
penting untuk mengalokasikan anggaran dan personel untuk pembentukan angkatan laut 
mulai sekarang dan perlu melakukan segala upaya untuk mempublikasikan, untuk 
mempersiapkan warga. dengan adanya musuh besar. 

Untuk penilaian kebenaran, pengungkapan publik akan menjadi hal yang wajar. 

Masalahnya adalah bahwa ada desas-desus bahwa [Princess Shrine Maiden of Thunder 
memusnahkan armada besar musuh dan merebut tiga Kapal Perang Super-Mega musuh 
secara utuh.] 

Katakan, apa sih [Super-Mega Battleship] itu? 

Ah.. 

============================= 

Dan anak-anak panti asuhan itu menjual barang-barang mencurigakan dengan harga tinggi. 



[Boneka Putri Kuil Maiden-sama, diisi dengan rambut Gadis Kuil Putri-sama] kata mereka 
....... 

Sebelum ini, ketika saya pergi diam-diam untuk mengisi kembali jagung dan kantong 
kertas, saya ditanya, [Bolehkah saya membuat boneka kayu dari Princess Shrine Maiden-
sama dan menjualnya?], Jadi saya memberi mereka izin. Dan kemudian, {Princess Shrine 
Maiden-sama, rambutmu tumbuh sedikit lebih panjang, tolong izinkan aku memotongnya 
untukmu!] Aku sangat terkesan dengan kualitas layanannya. 

Aah, orang-orang itu, a  a  a   ~! (A, aitsu-ra a  a  a ~~~!) Anda benar-benar melakukannya, 
a ~ a! ! 

Semua orang memutuskan untuk percaya bahwa, mereka berjualan di warung yang secara 
langsung dimiliki oleh Putri Kuil Putri. Faktanya, itu bukanlah kebohongan. 

Sialan, saya benar-benar kalah dalam hal bakat bisnis! 

Ketika ini terjadi, boneka saya di wilayah kita, tidak, ini bertujuan untuk membuat tempat 
kita dikenal sebagai tempat yang inovatif dan membuat figur, atau lukisan. 

Lalu, permadani, berpelukan... 

Saya tidak menginginkannya  a  a  a ~! ! (iyada a  a  a ~~!!) Ha  a ha  a ha ~ a ...... 

Baiklah, mari kita lupakan saja. 

Jadi, bagaimanapun, sepertinya demam Princess Shrine Maiden lagi. 

Sepertinya merepotkan untuk kembali ke Ibukota ...... 

============================= 

Pez: 「Mitsuha-sama, tolong jual saya item, apa saja!」 

Mitsuha: 「U wa ~ a, siapa kamu lagi, Pez-san yang tidak sepertimu.」 

Pez: 「Pokoknya, apapun itu! Entah batu atau sepotong kayu! sekarang, produk dari 

wilayah Yamano, tidak peduli seberapa gumpal itu, itu masih sangat berharga! 」 

Mitsuha: 「Saya tidak ingin bisnis seperti itu! Kembali ke kewarasanmu, Pez-san !! 」 

Dan tiba-tiba, Pez-san menatap rambutku. 

Yo-Kamu, tahukah kamu tentang hal itu..., tentang boneka kayu itu! 

... Beri aku istirahat, mo ~ u. 



Menurut cerita Pez-san, Kerajaan telah mengumpulkan pekerja kayu, pandai besi, pekerja 
logam, dll., Dan tampaknya telah berangkat menuju wilayah Boze. Kapal-kapal tersebut 
masih lepas pantai, tapi kami persiapkan tempat tinggal sementara mereka di wilayah 
Bozes. Saya minta maaf karena kami tidak mampu melakukan itu ...... 

Setidaknya, saya akan membangun dermaga apung agar Anda lebih mudah untuk survei. 
Sebuah dermaga tempat kapal dapat dibawa ke wilayah Boze akan dibuat dan sepertinya 
tidak lama lagi kamu akan mempelajari suatu skill, hanya untuk berkeliling dengan kapal di 
sana. Kita perlu meningkatkan produksi tanaman yang cepat tumbuh. 

Ah, haruskah kita menariknya dengan perahu nelayan? Kemudian, tunggu sampai 
pelabuhan selesai. 

... Bisakah kamu menariknya? Bawalah semua milik kami dan perahu nelayan Bozes. 

Tampaknya Pez-san telah menyalip grup-grup lain dalam perjalanan, karena dia ingin 
memberi contoh dengan melakukan pengiriman ekspres langsung. 

Tentu saja, tidak semua dari mereka akan tinggal di wilayah Boze, tetapi beberapa dari 
mereka akan kembali ke ibu kota Kingdom dan melanjutkan penelitian mereka, sementara 
yang lain akan tinggal dan terus menganalisis teknologi kapal. Nampaknya pembangunan 
kapal masih jauh. 

Sebanyak itu diharapkan .. 

Tidak hanya kayu sebagai material kapal, berbagai permasalahan juga terdapat seperti 
teknologi waterproofing, teknologi pembuatan bagian lengkung, teknologi untuk menjaga 
kekuatan, antara lain. 

Tidak peduli berapa banyak cetak biru dan model yang saya persiapkan, bagaimana saya 
dapat mulai membuatnya dalam produksi? 

Pertama-tama, sebelum kapal, Anda harus membangun galangan kapal. 

Ketika saya memikirkannya, saya bertanya-tanya apakah benar-benar tidak mungkin untuk 
tiba-tiba membangun kapal besar. 

Reproduksi setia Kapal Penangkap ...... Tapi kemudian tidak bisa bersaing dengan kapal 
baru di sana. 

Saya akan membuang ukurannya dan membuat kapal baru, kapal yang berorientasi pada 
kecepatan. Dengan membuat artileri jarak jauh, ia dapat menyerang dari jarak jauh di luar 
jangkauan serangan musuh dan dengan demikian membuatnya lebih mudah untuk 
melarikan diri. 

Jika kecil dan cepat, akan sulit untuk terkena peluru musuh, dan dengan taktik di luar 
jangkauan itu akan berhasil dengan baik. Jika musuh besar dan lambat. 



3 kapal perang? Tidak, tidak, itu gagal. Jangan memaksakan senjata besar di kapal kecil, 
buat senjata kecil jarak jauh. Untuk melakukan itu, saya membutuhkan senapan yang 
menembakkan tulang belakang dari tembakan sungguhan, tapi saya ingin tahu apakah saya 
bisa melakukannya, dengan teknologi saat ini di sini.... 

Jika tidak berguna, pikirkan cara lain, atau minta bantuan dari orang-orang di Bumi... Saya 
tidak merasa nyaman tentang itu.... 

Ngomong-ngomong, saya bertanya-tanya apakah China belum pernah menggunakan roket 
kembang api di zaman kuno. 

(Apakah ~?) Anda dapat memanggang layar dengan itu... .. Katakan, bukankah itu terbang 
lebih dari 2 kilometer jauhnya? 

Roda mirip senjata yang bergerak maju sambil memutar air dengan dorongan kembang api 
roket... Ini agak mirip Panjandrum . 

Rasanya seperti sedang menuju kapalku sendiri, (botsu). (orz sfx) 

Konstruksi kapal, selain kapal kayu, dan pengetahuan saya tentang kapal, metode 
konstruksi baja atau blok adalah... 

Tidak bagus bukan .. Yah ~.... 

Jika sambungan kayunya dan perawatan kedap airnya bagus tetapi kebocoran airnya 
parah, apakah Anda masih akan memasang roda-kaki di bagian bawah kapal untuk 
memompa air lambung kapal setiap saat... 

Tunggu, kapal kayu biasanya tidak punya kincir air! Baik? 

Ah, perahu roda dayung itu ...... Sudah kubilang itu berbeda! 

Ha, Ini terlihat mirip? .., Ini sama sekali berbeda dari kincir air !! 

Tidak bagus, ide tidak keluar. Saya lelah, mungkin.... 

Jangan terburu-buru, kita masih punya waktu. 

Saya yakin para ahli di dunia ini akan memberi saya ide yang lebih baik. Saya akan 
melakukan sebanyak yang saya bisa untuk mendukungnya. 

Anda tidak perlu membawa semuanya.... Mungkin. 

======================== 

Besok, saya akan pergi ke wilayah Bozes dan berbicara dengan para tahanan. 

Saya khawatir mereka tidak bisa bicara, dan akan ada tuntutan juga. 



Selain itu, dia lupa mencari pembuat kapal dan lainnya. dia harus mencari tahu apakah ada 
teknisi lain yang mungkin berguna. Seseorang yang dapat menunjukkan kepada mereka 
tentang cara mengoperasikan kapal dan senjata. 

Selain komandan itu, kru lainnya tidak terlalu buruk sebagai pribadi. Hanya menjadi bagian 
dari negara musuh, orang itu sendiri bukanlah penjahat. Mereka hanyalah orang-orang 
biasa yang memilih menjadi tentara dan pelaut sebagai profesi mereka. Tidak ada alasan 
atau kebutuhan untuk memberi mereka rasa sakit. 

Oh, apakah ada penjahat yang siap untuk amnesti?.... 

Yah, itu tidak seperti dia melakukan kejahatan di negara kita, mari kita berhenti di situ. 
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Dermaga apung telah selesai dibangun, dan sekarang 3 kapal yang ditangkap sedang dalam 
perjalanan menuju dermaga. 

Dan, teknisi yang sering keluar-masuk. 

Di antara mereka, ada Kunz-san dari toko pertukangan dan pengolahan kayu, yang saya 
minta untuk renovasi toko saya di ibukota. 

Jika Anda memikirkannya, tidak ada alasan untuk tidak datang. 

Kunz-san, yang rakus akan pengetahuan teknologi baru, sangat baik dalam menangani 
teknologi luar negeri, bahkan di wilayah saya. 

Tentu saja, Dia akan datang ....... 

=================== 

Ada akomodasi sementara di pelabuhan, di mana Anda juga bisa makan dengan sedikit 
biaya. Memasak dilakukan oleh warga kami, tetapi bahan-bahannya juga dibawa dari Earl 
of Bozes, jadi kami mengambilnya dengan harga murah. Earl berencana untuk mendapat 
untung setelah ini, jadi saya akan memberikannya sebagai layanan. 

Beberapa dari mereka adalah mantan tawanan perang yang juga berasal dari wilayah Boze 
dan membeli penjelasan dan keluar. (元 捕 虜 だ っ た 者 の 一部 も 、 ボ ー ゼ ス 領 か ら 

や っ て 来 て 、 説明 役 を 買 っ て 出 て く れ て い る。) 

Ketika saya tidak ada, mereka tidak mengerti banyak kata, tetapi tampaknya mereka 
mampu berkomunikasi sampai batas tertentu, karena mereka mencoba mempelajari kata-
kata dengan sangat serius dan juga dengan menunjukkan gerakan demi gerakan. 

Sebaliknya, beberapa teknisi juga mengingat beberapa kata namun tetap menyebutnya 
dengan kata yang berbeda. 

Ya, teknisi tidak memiliki pikiran yang lebih luas ....... 

================ 

Ada 6 Pembuat Kapal, 2 di setiap kapal, satu meninggal karena sakit sebelum mencapai 
negara ini, dan satu lagi meninggal karena dia berada di dasar kapal ketika kapal-kapal itu 
menghilang, dan kemudian semua dari empat Pembuat Kapal yang tersisa berharap untuk 
diasingkan dan naturalisasi ke negara kita. 



Selain itu, kecuali mereka yang sebagian besar bertugas sebagai tentara, banyak juga orang 
yang memilih bekerja sebagai orang biasa dan mendapat bayaran yang cukup lumayan 
serta memilih untuk hidup normal, daripada menjadi tawanan dan hidup tanpa prospek 
untuk pulang kampung. 

[Jika saya masih hidup pada saat itu, saya akan mengumpulkan fakta dan bukti, pergi ke sisi 
lain dunia dan menampar wajah mereka, [yang mengobarkan perang], tetapi jika tidak, 
maka ada kemungkinan saya ' akan diterima begitu saja, tidak diragukan lagi.] 

Mungkin ada kekhawatiran bahwa [kapal semacam itu tidak datang], dalam hal ini, 
kemungkinan untuk pulang adalah nol. 

Dalam hal ini, akan lebih baik melakukan naturalisasi di negara ini dan berbaur dengan 
masyarakat. 

Meskipun Anda berpikir demikian, ada beberapa hal yang tidak dapat Anda lepaskan. 

Aku bahkan tidak tahu seperti apa rasanya. 

Saya membuat kamus sederhana dan semua orang berusaha sekuat tenaga untuk 
mempelajari bahasa negara ini. Rupanya, mereka tampaknya berpikir bahwa mereka lebih 
mungkin hidup bahagia di negara ini daripada di negara asal mereka. 

Meskipun mungkin sulit bagi mereka yang meninggalkan keluarga dan kekasih mereka, 
diketahui dengan baik bahwa mereka semua telah meninggal, jika mereka tidak menaruh 
perasaan hangat pada saat itu, mereka tidak akan menyadari bahwa impresi negara kita 
tidak. sangat buruk. 

Semua orang tahu bahwa mereka tiba-tiba didorong dan dibombardir secara sepihak. 

Akan sangat membantu, jika orang yang benar-benar mengoperasikan kapal ada di pihak 
saya. Hal-hal seperti navigasi dan taktik, dapat dipelajari di berbagai buku, tetapi layar 
sebenarnya dan operasi langsung, Anda tidak akan dapat mempelajari dan mengalaminya 
hanya dengan membaca buku. 

Beberapa petugas juga menawarkan kerja sama mereka. 

Yah, saya tahu bahwa negara kita tidak memiliki kapal yang layak atau meriam kecuali 
untuk [perlindungan dewi], jadi tidak ada invasi balik, pertahanan juga bergantung pada 
[perlindungan dewi] dan saya pikir jika Anda menyarankan perang laut, itu mungkin akan 
diberhentikan oleh negara. 

================== 

[Perlindungan Dewi] 

Ya, kali ini settingnya. 



Hukuman dewa dewi, yang diterima oleh mereka yang mencoba merusak benua ini tanpa 
izin dewi. 

Sang dewi melepas awaknya sebagai hukuman dan mengambil kapalnya, yang kemudian 
diberikan kepada negara kita. 

Jika Anda mencoba mengambil kapal dan melarikan diri, kapal akan secara otomatis 
dikembalikan ke dermaga saat Anda meninggalkan benua untuk jarak tertentu. 

Tentunya mereka yang sedang menaiki kapal akan tertinggal di tempat. 

Nah, menurut Anda berapa banyak yang akan mengambil kapal dan melarikan diri setelah 
mendengarkannya? 

Tidak ada pelaut yang tidak tahu rasa takut tertinggal di laut lepas dimana tidak ada 
daratan yang bisa dilihat. 

Selain itu, ini adalah pelayaran super-jarak jauh non-stop pertama, yang hanya dapat 
dicapai dengan pasokan air, makanan, dan jumlah awak yang memadai. Bahkan jika Anda 
mengambil kapal yang belum selesai dengan beberapa awak kapal, kemungkinan untuk 
kembali ke negara asal Anda dengan selamat, tidak ada. 

Dan jika Anda melarikan diri ke negara ini, perawatannya tidak terlalu buruk bagi mereka 
yang telah menawarkan kerja sama mereka dan Anda akan menemukannya, itu jauh lebih 
baik daripada berada di negara asal Anda. 

Orang-orang muda memiliki mata yang berbinar-binar, dengan uang yang cukup, meminta 
pengajaran dari seorang guru. Untuk pelaut peringkat rendah, yang diperlakukan seperti 
orang bodoh oleh petugas, ini adalah kesempatan besar. 

Dengan ini, maukah Anda melarikan diri bersama dan mendengarkan petugas yang 
memperlakukan mereka seperti budak? 

Di antara kami atau mantan perwira mereka, siapa yang akan mereka ikuti? 

Aku bertanya-tanya ... .Apakah ada orang yang rela meninggalkan tempat mereka bisa 
hidup bebas dan bahagia, hanya untuk pergi ke suatu tempat dan menjadi budak? 

Bahkan jika Anda melarikan diri ke negara tetangga, situasinya mungkin akan lebih buruk 
daripada di sini. 

Dengan kata lain, pelaut berpangkat rendah, rekrutmen paksa dan penjahat yang 
mengincar amnesti dapat digunakan. 

Itu dia.... 



Tentu saja, ada alat perekam di dalam ruangan, dan beberapa di antaranya disiapkan untuk 
memata-matai Anda. 

Petugas yang bekerja sama dengan kami ditandai dengan sangat ketat. 

Nah, jika Anda dapat mengingat kata-kata seorang gadis cantik, saya ingin tahu apakah 
Anda benar-benar berencana untuk menaturalisasi dari lubuk hati Anda. 

Karena mereka cukup bagus.... Mereka! 

Sebagai instruktur untuk operasi kapal dan keterampilan manuver, saya akan memberikan 
gaji yang cukup tinggi dan saya tidak akan menghentikan mereka jika mereka ingin turun 
dari kapal, untuk membantu pertanian, perikanan dan kehutanan kami. Karena dia pelaut 
yang kuat, dia akan menjadi menantu yang baik. 

Jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi semua orang rajin menghafal kata-
kata, dan selama waktu luang mereka berbicara dengan wanita di sekitar mereka dan 
melatih kata-kata mereka ...... Apakah itu benar-benar satu-satunya tujuan? 

Oi, pria di sana itu! Anak itu baru berumur sepuluh tahun! 

=================== 

Pekerjaan konstruksi pelabuhan militer terus berlanjut di wilayah Earl Bozes. Bersamaan 
dengan itu, pembangunan galangan kapal juga dilakukan. 

Selain itu, untuk melatih para pelaut telah dibuat fasilitas pelatihan. 

Banyak orang yang pindah, tidak hanya dari wilayah tetangga tetapi juga dari wilayah yang 
jauh, bahkan dari ibu kota, baik diizinkan oleh tuannya atau melarikan diri secara ilegal, 
mereka semua membidik wilayah Bozes. 

Sebagai pekerja konstruksi. 

Merencanakan bisnis untuk untung dengan orang-orang berkumpul. 

Dan sebagai pelaut, atau tentara Angkatan Laut. 

Wilayah Bozes, menerima dukungan penuh dari negara, dengan orang dan dana yang 
mengalir. 

Orang dan dana terus mengalir semakin jauh. 

Makanan. 

Kebutuhan harian. 

Barang-barang mewah. 



Minuman keras. 

Wanita cantik. 

Wilayah Bozes dengan cepat membengkak, dan ketertiban umum memburuk. Setelah 
melihatnya, Earl tampaknya menghabiskan hari-harinya dengan sakit perut yang luar biasa 
....... 

====================== 

Di sisi lain, wilayah Viscountess Yamano baik-baik saja. 

Berkat perahu nelayan dan jala, hasil tangkapan meningkat secara dramatis dan jalan 
menuju wilayah tersebut diperbaiki, sehingga memudahkan pengiriman ikan mentah ke 
wilayah tetangga, dan berbagai produk olahan diangkut ke ibu kota. 

Permen air lebih populer dari yang saya kira, dan karena itu juga dikirim ke ibu kota. 

Saya akan terus membuatnya lebih banyak setiap hari, permen air ini. 

Kami juga akhirnya memanen spesies jagung yang eksplosif. Kami tinggal 
mengeringkannya lalu mengirimkannya ke ibu kota. 

Dengan ini, tidak perlu lagi membelinya dari Jepang, sistem swasembada di dunia ini sudah 
mapan. 

Ah, .... Ketenangan pikiran. 

Sungguh buruk bagi hati bahwa ada orang yang menitipkan mata pencahariannya pada 
bisnis yang tidak bisa bertahan tanpa saya. 

Produksi papan permainan diatur dengan kecepatan saya sendiri, produksi atau produksi 
yang tidak masuk akal sementara sembarangan meninggalkan pekerjaan lain, dilarang. 

Jamur shiitake kering juga sudah selesai dibuat dan hasil uji rasanya sangat bagus. Ini akan 
[secara resmi] dikirim ke ibu kota. 

Dan akhirnya kami berhasil membuat prototipe kertas! 

Masih ada sedikit kesulitan dalam menulis dengan nyaman, namun harus ditingkatkan 
secara bertahap. 

Kami akan terus membuat prototipe untuk sementara waktu, tetapi tujuannya sebaik yang 
bisa kami lihat dengan sangat jelas. 



... Namun, keuntungan menjadikannya sebagai wadah jagung petir, masih terbilang buruk. 
Selain itu, Anda membutuhkan lem untuk membuatnya menjadi tas. Saya ingin tahu apakah 
ada sesuatu yang baik. 

Saya ingin tahu apakah pasta kanji, apakah... 

Randy berkata, [Tidak ada lagi busur panah! Tolong biarkan kami meneliti pembuatan 
senjata], mereka hancur saat memegang bagian panah yang sedang diproduksi, tapi 
sekarang mereka tidak keberatan mempelajari senjata yang kami ambil. 

Namun, ada ketakutan akan kekuatan dalam reproduksi dengan segala cara. Ini soal 
komposisi setrika. 

Sulit untuk membuat senapan, terutama senapan Minié. Ini karena tekanan di dalam laras 
dan waktu bertekanan lebih lama, dan regangan laras, abrasi, kerusakan, dll., Sangat parah. 

Nah, waktunya masih dalam beberapa tahun. Rintangan akan lebih rendah dari kapal dan 
senjata angkatan laut. Teknologi untuk mengukir riffling mungkin sulit, tetapi tidak harus 
revolusioner seperti senapan Minie Bumi. Paling buruk, hanya membuat peluru mini, 
mengurangi jumlah mesiu dan mengurangi ketegangan laras ....... 

Jika Anda membuat hal yang sama, perbedaan kekuatan teknis dan perbedaan kekuatan 
nasional akan keluar, jadi jika Anda dapat mengatasi perbedaan dengan mengadopsi 
metode lanjutan, kekuatan teknis akan meningkat secara bertahap. 

=================== 

Dengan melakukan ini dan itu, masyarakat berhasil meningkatkan pendapatannya, 
pendapatan pajak juga meningkat. 

Kemudian, jika produksi kertas skala penuh dimulai dan hasil reformasi pertanian muncul 
sesuai dengan jumlah panen yang diharapkan, apakah reformasi yang direncanakan sudah 
selesai? 

Jika Anda dapat mengharapkan peningkatan penjualan ke Earl of Bozes maka 1/3 dari 
keuntungan perdagangan akan turun saat kapal layar mulai beroperasi ...... 

Ah, itu penghasilan sebagai tuan feodal atau penghasilan pribadi saya, yang mana? 

... Jika itu adalah hasil dari tindakan defensif sebagai tuan tanah Feodal, itu akan menjadi 
pendapatan wilayah ...... 

Dan, yah, cahaya dan kegelapan bercampur dengan ekonomi angkatan laut dan 
kebingungan besar di Bozes Territory, merayakan yang belum pernah terjadi sebelumnya 
sambil optimis tentang kemenangan besar dari pertempuran pertama, mahkota perayaan, 
bagian paling utara yang berbau harum. uang dan kemakmuran wilayah aristokrat kecil, 
Mitsuha santai dan percaya diri dalam peristiwa yang tidak mungkin, dengan rasa krisis 



dan rasa prajurit sipil, istana kerajaan yang ingin menempatkan Mitsuha untuk diplomasi 
asing dengan pertarungan bersama dengan negara lain, itu adalah kerajaan yang memasuki 
era yang bergejolak. 

====================== 

Sementara itu, pesan dari Earl tiba ...... 

[Di musim sosial berikutnya, saya tidak mampu pergi ke Ibukota Kerajaan, Silakan pergi 
sendiri.] 

Katakan apa?......... 

(Yosh), kereta yang dipesan dari bumi juga sudah selesai, saya akan berlatih sendiri dan 
membiarkannya bergerak sendiri! Tidak, tentu saja, sambil bergerak sebagian besar, saya 
akan menggunakan teleportasi. 

Peran pelatih di Ibukota Kerajaan adalah... dan .......... 

==================== 

Mitsuha: 「Hei! Kalian melakukan itu !！ 」 

Sambil berkata demikian, serangkaian badai sengit ke biang keladi dan dalang! 

Boneka kayu memang bagus, tapi rambutku akan rontok, rambutku! 

Ini akan menjijikkan! ! 

Philip-kun menciut dan menjadi frustrasi, tapi sepertinya dia bukan dalang. 

Ngomong-ngomong, anak ini menyembah saya, jadi saya tidak akan melakukan hal yang 
tidak saleh. 

Itu berarti.......... 

(putar lambat dengan mata bersinar) 

Seorang gadis berusia sekitar 10 tahun yang tiba-tiba mengalihkan pandangannya saat aku 
menatapnya. 

...... Err, itu adalah gadis 9 tahun, yang menggambar desain papan nama di kios. 

........................... 

........................... 

Ini, yooooou! ! 



Setelah dia dihukum umeboshi, dia dilarang menipu saya, dan saya diizinkan untuk 
mengumpulkan 20% dari penjualan. 

Benar-benar anak yang mengerikan ....... 

Lain kali, aku akan memberikan rekomendasi Pez-san! 

Anak seperti itu, saya tidak bisa menyerahkannya ke tangan panti asuhan! 

Namun, boneka kayu itu, laris manis ....... 

Harganya, ini dia! 

Apakah Anda gila, Anda membelinya! ! ! 

Kalau begitu, sosok dan pelukan... ..Aku tidak ingin memikirkannya! 

Ze  eze  e ....... (SFX kehabisan nafas) 

================= 

Mitsuha: 「Jadi, siapa, siapa yang akan menjadi orang yang mengemudikan kereta saya, 

ketika saya pergi ke ibu kota? Tidak ada? 」 

Pertarungan besar untuk merebut kendali telah dimulai ....... 



Chapter 70 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 70 Saya membuat kesalahan di 
bab terakhir... dia di panti asuhan ketika dia meminta personel pelatih ....... 

Ujung-ujungnya, 3 orang termasuk pergantian personel. 

Dua laki-laki dan satu perempuan. 

Biasanya saya tinggal di panti asuhan, dan bila perlu saya akan segera memanggil mereka 
ke toko. 

Bagaimana saya memanggil mereka, Anda bertanya? 

Tidak, mereka menunggu saya memberikan pekerjaan, dan juga dua atau tiga anak selalu 
berkeliaran di toko.... 

Saya telah memberi Anda uang agar Anda bisa melatih diri sendiri sebelum datang ke ibu 
kota. 

Anda juga bisa merawat kudanya, bukan? 

Sutradara memiliki senyuman yang menyeramkan sejak awal, mungkin karena dia 
mendapat untung besar dari boneka ukiran kayu misterius. 

... .Anda adalah ulama yang tidak mementingkan diri sendiri, bukan? 

Anda belum jatuh ke sisi gelap, kan? 

===================== 

Ketika saya kembali ke wilayah itu, saya berpikir sendiri. 

Saya tidak harus pergi ke ibu kota untuk musim sosialisasi yang akan datang ini, karena 
Earl juga tidak pergi. 

Ibukota sedang dalam keributan besar. 

...... Jadi mengapa saya harus pergi? 

Nah, ada berbagai hal yang harus saya lakukan di sana, seperti laporan dan konsultasi 
kepada Raja. 

Miriam: 「Mitsuha-sama, akan ada turnamen papan permainan!」 

Miriam-san menunjukkan. 



............Oh sial 

... ..Aku benar-benar lupa. 

Mitsuha: 「Jadi, menurutmu berapa banyak yang akan bergabung?」 

Miriam: 「Jumlah papan permainan yang dikirim saat ini adalah 30.000, jumlah peserta 

yang diharapkan hampir setara.」 

Mitsuha: 「Eh....?」 

Tiba-tiba... Tiba-tiba, satu set minyak salad. (呆 然 、 サ ラ ダ 油 セ ッ ト。) (TN: 

Referensi?) Mitsuha: 「Whaaat  apakah kamu saaaayy?!」 (Nanji  yasoryaa  a  a !!) Menurut 

tebakan Miriam-san, prediksi jumlah peserta sekitar 87%, sebelum invasi armada Kerajaan 
Vanel. 

Sekarang setelah invasi, meningkat menjadi 98%, atau lebih. 

Miriam: 「Karena, Anda dapat berbicara banyak dengan Princess Shrine Maiden of 

thunder, dan Anda dapat membelai kepalanya? Dan kemudian, jika pemenang menjual 
hadiah [Beberapa jam monopoli] kepada bangsawan atau pedagang besar, tidakkah 
menurut Anda itu akan memberi mereka lusinan atau bahkan ratusan koin emas? Setiap 
orang yang memiliki hak untuk berpartisipasi bertekad untuk menantang diri mereka 
sendiri meskipun itu tidak berguna. 」 

Ini buruk! 

Kerajaan jatuh ke dalam kekacauan! 

===================== 

Pertemuan darurat, harus diadakan. 

Karena saya ingin mendengar pikiran orang biasa, ini adalah pertemuan dimana semua 
pelayan berkumpul. 

Mitsuha: 「...... Jadi, mengenai situasi itu, bisakah seseorang menemukan jalan keluar?」 

「「 「「 ............ 」」 」」 

Semua orang, tercengang. 

Colette: 「Mitsuha, itu menuai apa yang Anda tabur」 

Mitsuha: 「Colette-chan, ritsleting, aku tahu itu! Silakan pikirkan solusinya! 」 



Semua orang tampaknya berpikir sekeras yang mereka bisa, tetapi tampaknya tidak ada 
yang datang dengan rencana yang baik.... 

Noel: 「Ano ~ .......」 

Oh, Noel-chan, yang akan dijual dengan nama [layanan rumah tangga langsung], apakah 
ada rencana bagus yang muncul? 

Noel: 「Ano ~, aku bertanya-tanya apakah lebih baik memikirkannya, orang-orang yang 

tidak berpartisipasi mendapatkan sesuatu juga ......」 

Eh? ...... 

Noel: 「Katakanlah, jika Anda memiliki hak untuk berpartisipasi tetapi Anda tidak 

melakukannya, Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik, atau Anda dapat melakukan 
sesuatu yang baik, dan seterusnya. ......」 

Ge, jenius  tsu  tsu! ! (cium sfx?) 

Mitsuha: 「Itu dia!」 

======================= 

Setelah itu, saya melanjutkan konferensi sebentar, melakukan survei tentang bagaimana 
orang biasa menganggap saya, seberapa besar nilai dan daya tarik yang mereka rasakan 
dalam hal dan layanan seperti apa, dan kemudian beralih ke pertemuan dengan hanya 
untuk para pemimpin. 

Pesertanya adalah Aku, Miriam-san, Colette-chan, dan yang memikirkan hal ini, Noel-chan. 

Miriam: 「Pertama, di meja resepsionis, saya akan membagikan salinan ilustrasi Mitsuha-

sama kepada peserta, bersama dengan potongan bagian dari merek papan permainan. Ini 
menghilangkan banyak registrasi. Setelah itu, setiap lawan akan dipilih dengan tepat, 
kemudian pertandingan akan dimulai dan yang kalah akan memberikan salinannya kepada 
pemenang. Dan selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan, jumlah eksemplar akan 
semakin menumpuk, dan bagi yang menang 4 kali, mereka dapat menukar 16 eksemplar 
ilustrasi yang mereka kumpulkan, dengan gambar berwarna. 」 

Colette: 「Ya, dengan begitu, mereka yang berpikir bahwa mereka tidak cukup baik, akan 

bersedia untuk tidak mendaftarkan diri, daripada kehilangan salinannya. Dan bagi mereka 
yang mendapat gambar berwarna-warni, Mitsuha akan berjabat tangan dengan imbalan 
menginjak [ Hanko ] yang tidak bisa digunakan untuk game, misalnya ....... 」 

Oh, seperti yang diharapkan Colette-chan, pikiranmu tajam! 

Untung saja klasifikasi detail hadiah belum diumumkan, jadi bisa diubah. 



Untuk mempermudah klasifikasi hadiah dalam turnamen, akan lebih baik posisi ke-3 dan 
ke-4 sama, dan posisi ke-5 sampai ke-8 harus sama. 

Jabat tangan akan segera berakhir, jadi kami akan menjualnya dengan murah untuk 
mengurangi jumlah korek api. 

Setelah itu, permintaan untuk meminjamkan perisai dari raja, dia memberi saya banyak 
tentara untuk berpatroli di tempat tersebut, mencegah masalah. 

Haruskah kita menggunakan layanan cetak litograf untuk bahan cetakan dalam jumlah 
besar? 

Ini bukan lisograf, ini litograf. 

Yeah yeah, aku merasa entah bagaimana itu akan menjadi.... 

...... Tolong lakukan sesuatu! ! 

======================= 

Garis besar hadiah telah diputuskan. 

Untuk tempat pertama, jalan-jalan sore, berbelanja dan makan malam sambil menepuk-
nepuk kepalaku. 

Tempat ke-2, jalan-jalan, belanja dan juga menepuk-nepuk kepalaku. 

Juara 3 sampai 4, makan siang sekitar 1 jam. dan menepuk kepalaku. 

Tempat ke-5 sampai ke-8 mencubit pipiku, dan menepuk kepalaku. (TN: Itu pasti sakit) 
Jabat tangan diberikan kepada orang yang membatalkan gambar berwarna (setara dengan 
16 salinan hitam dan putih) dengan Hanko. 

Apa ini..! ! 

Miriam-san, Colette-chan, Noel-chan, kalian bertiga memutuskan ini. 

Katakan, apakah semua orang akan puas dengan itu? 

Apakah ini benar?.... 

Mereka yang membawa 16 gambar berwarna hanya untuk ...... 

Dan kemudian, mereka yang pergi ke sana dan berjuang sampai akhir... .. 

Jadi itu artinya kami akan menendang yang setuju untuk menukar, jadi kami tidak 
mempersiapkan item lagi untuk ditebus, selain dari apa yang kami siapkan. 



Juga, ada beberapa jenis litograf. Saya pikir semuanya sama dan elemen seperti kolektor 
juga diperlukan. 

Karena ada sedikit kesulitan hanya dengan menggunakan gambar, maka dengan 
menggunakan foto, untuk membuat kualitas yang [produk Modoki] tidak bisa dibuat. (TN: 
Mungkin toko.) Mari kita tanyakan kepada manajer tentang kostum dan fotografernya. 

Saya akan menggunakan apa pun yang saya bisa, untuk memotong biaya! 

Nanti, mari kita jual dengan harga tinggi dengan merakit satu set lengkap litograf dengan 
satu cadangan. 

Dan ini, pendapatan pribadi saya, rasanya sangat enak! 



Chapter 71 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 71 Hai teman-teman... Ini aku 
lagi Mengapa saya merasa bahwa novel ini semakin sulit untuk diterjemahkan.... 

Saya menerima gerbong khusus dari Bumi. 

Ringkas, ringan dan kokoh, dibuat dengan Duralumin. 

Duralumin, merupakan perpaduan antara alumunium alloy dan titanium, merupakan salah 
satu material yang digunakan pada pesawat terbang dan cukup terkenal karena awet dan 
ringan. Sempurna untuk digunakan pada auto-body ...... .. 

.... Tapi itu mahal. 

Untuk suspensi, mereka menggunakan [ Independent Suspension System ]. Memiliki 
jumlah suku cadang yang banyak, yang juga membuatnya lebih mahal, tetapi memiliki 
stabilitas kemudi yang baik. Jika rusak, saya akan membawanya kembali ke Bumi dan 
memperbaikinya. Itu adalah sesuatu yang hanya saya gunakan, jadi saya tidak keberatan 
jika tidak dapat diperbaiki di sini. 

Logo yang dirancang oleh gadis dari panti asuhan itu, digambar di kedua sisi gerbong. 

Aku tidak bisa menahannya, kita perlu menghindari para bandit! 

Meskipun ada beberapa cara berpikir untuk mengalahkan bandit dan keselamatan jalan, 
saya tidak ingin melakukannya setiap saat, dan ada bahaya menembak dengan busur dan 
anak panah, atau batu dari atas tebing, jadi saya tidak akan mengambil risiko apa pun 
kecuali jika diperlukan. 

Selain itu, Anda tidak dapat melakukan pekerjaan sukarela seperti itu di wilayah aristokrat 
lainnya. Pemeliharaan jalan di daerah itu, adalah pekerjaan dan tanggung jawab tuan feodal 
di wilayah itu. 

Seperti Pez-san, gerbong pedagang aman di dalam wilayah kita ...... 

Saya merasa kasihan pada orang-orang yang harus berurusan dengan para raja jahat, kaki 
tangan mereka dan juga para bandit. 

======================== 

Sebelum berangkat ke ibu kota Kerajaan, dia berulang kali mengingatkan anggota Rumah 
Viscountess. 

[Ketika pejabat dari wilayah Boze datang, mereka harus memberi tahu mereka bahwa 
Viscountess telah pergi ke Ibukota, dan bersikeras bahwa dia sudah lama pergi.] 



[Jangan biarkan wilayah sekitarnya, untuk melihat-lihat dan mengamati, mereka pasti tidak 
pernah menyadari bahwa dia mencari bahan penghasil uang dan dia juga mengatakan 
bahwa dia tidak akan bisa kembali dari waktu ke waktu, karena dia tidak boleh terlihat di 
wilayahnya sendiri selama turnamen.] 

[Dan jika ada anggota keluarga Bozes yang datang, dia memberi tahu Butler, Anton, untuk 
memberi tahu mereka tentang jadwal waktu Radio yang tetap.] 

[Pastikan untuk check-in dengan radio sebelum kembali dengan transisi, dan tetap 
waspada di jalan raya.] 

Saya harus bisa menipu mereka entah bagaimana. 

Benar-benar, ini pekerjaan yang merepotkan hanya dengan menangani keluarga Bozes.... 

Nah, jika Anda mendapatkannya, itu bagus. 

Earl sendiri telah diberi kesempatan untuk mengalami bolak-balik menggunakan 
teleportasi saya. 

... .Aku sedikit takut jika ketahuan oleh Iris-sama. 

==================== 

Dengan ini, saya berangkat ke ibu kota, mengendarai kereta berperforma tinggi. 

Kusirnya adalah saya, saya tidak memiliki penumpang. 

Tidak, Semua orang sangat menentang gagasan itu... Saya mendorongnya. 

William-san meraih bahuku sambil membuat tawa kering. 

Gerbong tersebut diisi dengan jamur shiitake kering dan biji jagung kering peledak, kertas 
prototipe sebagai sampel produk, dan permen air untuk oleh-oleh ke panti asuhan. 

Karena permen air yang dibawakan Pez-san sedikit lebih mahal, itu bukanlah sesuatu yang 
bisa dibeli dengan mudah oleh anak-anak panti asuhan. Nah, boneka ukiran kayu 
berkontribusi pada akumulasi kekayaan pribadi saya, jadi saya akan memberi Anda sedikit 
layanan. 

Sebelumnya, saya menambahkan beberapa sanksi. 

... Secara harfiah, permen dan tongkat. (...... 文字 通 り 、 ア メ と 鞭 だ ね。) 

Pengoperasian gerbong diajarkan kepada saya oleh mantan tawanan perang yang bisa 
menangani gerbong. Mereka dengan senang hati mengajari saya, karena itu adalah 
perubahan kecepatan. 



Apakah Anda menerima makanan lezat dan wiski sebagai ucapan terima kasih karena telah 
bekerja? 

Kuda-kuda itu dibeli dari Earl. Karena hanya ada sedikit kuda pertanian di wilayah kami. 
Sepertinya Earl memilihnya secara pribadi, kuda putih yang bagus. 

『Seekor kuda putih akan cocok untukmu, Mitsuha』Dia berkata.... 

........Aku malu! 

Namanya, tentu saja, Silver . (shirubā) 

Sekarang ~, ayo kita mulai! 

Mitsuha: 「Hai-yo, Perak!」 

(TJoke: Untung saja kuda Mitsuha tidak membalas, tidak seperti kuda Kaoru.) 
===================== 

Karena jarak antara wilayah dan ibu kota adalah beberapa hari dengan kereta kuda, saya 
dapat memindahkannya ke tempat mana pun di rute. Tapi, mari berjalan normal sebentar. 

Aku harus membiasakan diri dengan gerbong, dan aku ingin berteman dengan Silver. 

Selain itu, saya berencana untuk tinggal di suatu tempat, di kota dalam perjalanan. 

Aku benci rumor seperti [The Viscountess Yamano tidak pernah berhenti di kota manapun] 
menyebar. 

Jika Anda memiliki rekam jejak tinggal di beberapa tempat, Anda dapat berpikir bahwa 
meskipun Anda tidak berhenti setiap saat, mereka akan tetap berkata [Ah kota ini dilewati 
dan dia seharusnya tinggal di kota lain kali ini.] 

Meskipun saya tidak bertemu pelancong lain untuk sementara waktu setelah berangkat, 
tetapi setelah saya bergabung dengan jalan yang menghubungkan wilayah Viscountess dan 
ibu kota, saya bertemu banyak kereta kuda dan pelancong lain dengan berjalan kaki. Lebih 
dari 90% orang bepergian ke wilayah Bozes. 

Yah ~, ini normal. 

Kereta saya agak tidak biasa, menarik banyak perhatian. 

Memang terlihat sedikit tidak biasa, tetapi Anda tidak dapat memahami material dan 
performanya hanya dengan melihatnya. Ringan, kuat, dan nyaman yang hanya 
dimungkinkan dengan menggunakan teknologi modern, Anda tidak akan tahu ini kecuali 
Anda mengendarainya. 



Ini jauh lebih ringan dari yang terlihat, mungkin terlihat bahwa perak dengan mudah 
menarik kereta dengan satu kail, terlihat seperti kuda yang hebat. 

... .Tapi kemudian, itu mungkin karena aku merasa ada mata penasaran yang menatapku 
dan bukan kereta atau Silver. 

================= 

Di malam hari, saya tiba di kota pinggir jalan lain di sepanjang jalan menuju ibu kota. 

Ada industri lain di sini, tetapi tampaknya penginapan di kota adalah yang paling 
diuntungkan dari mereka yang melewati jalan raya. Ini jalan buntu dan tidak ada 
perbatasan yang menghubungkan wilayah lain, sialan. (chikushō) Bahkan sekali ini, karena 
saya seorang bangsawan (wanita), saya tidak pernah berpikir bahwa saya juga bisa 
menginap di penginapan murah, dan ketika saya pergi ke penginapan paling terkemuka, itu 
cukup ramai. Sekelompok orang yang pergi ke wilayah Bozes, itu adalah jenis orang yang 
mampu membeli uang. 

Ketika saya berpikir untuk pergi ke penginapan lain, seorang karyawan yang tampaknya 
berada di posisi yang lebih tinggi mendatangi saya. 

Kepala Penginapan: 「Apa yang kita miliki di sini, selamat datang di penginapan sederhana 

kita. Saya akan menunjukkan Anda ke kamar Anda segera. ...... 」 

(TN: Ada yang punya Ide yang lebih baik selain untuk Kepala Penginapan? ば ん が し ら 番 

頭 さ ん) Apakah ini kepala penginapan atau tuan? Awalnya, saya pikir itu hanya karyawan. 

Sepertinya dia tahu tentangku. 

Yah, itu di sepanjang jalan antara wilayah kita dan ibu kota, jadi kamu punya informasi 
tentang Bangsawan yang mungkin lewat suatu saat, mencari penginapan kelas atas. 

Tapi, meski aku tidak berpakaian seperti bangsawan, aku tetap dikenali. 

Aku ingin tahu apakah ada gambar yang beredar? 

Seperti poster buronan kriminal.... 

Ha ha haaaah... (tertawa kering) 

Jika Anda ditemani oleh gerbong biasa atau delman, kota ini terlalu jauh sebagai perhentian 
pertama untuk penginapan dari wilayah kami. Namun, jika Anda datang dari wilayah Boze 
di seberang, saya bertanya-tanya apakah itu hanya lokasi yang bagus jika Anda mengikuti 
polanya, [ketika Anda berangkat pada siang hari dan kemudian tiba di malam hari dalam 
perjalanan.] 



Mitsuha: 「Gerbongnya diparkir di depan, tolong jaga kudanya ... Tolong rawat dia dengan 

baik.」 

Kepala Pemilik Penginapan: 「Ya, tentu saja! Jadi, hamba dan kusir yang bersamamu .... 」 

Mitsuha: 「Ah, kusirnya adalah aku.」 

Kepala Pemilik Penginapan: 「..Eh?」 

Mitsuha: 「Saya adalah kusir, dan bukan orang lain.」 

Benar-benar tidak terduga, kepala penginapan-san memiliki wajah kosong Namun, kepala 
pemilik penginapan-san adalah profesional, (reboot) pulih dalam hitungan beberapa detik 
dan kemudian dengan cepat mengarahkan orang lain ke kereta kuda dan membimbing 
saya ke kamar saya. 

Ini belum terlalu larut, tapi saya tinggal di sini hari ini karena masih cukup jauh ke kota 
sebelah. Jadi masih ada waktu sebelum makan malam. Saya ingin tahu apakah saya bisa 
mendapatkan air panas dan menyeka tubuh saya. 

Saya tidak bisa begitu saja kembali ke rumah saya di Jepang dan mandi di sana. 

Jadi ketika saya mengambil air panas dan melepas pakaian saya untuk menyeka tubuh saya 
dengan handuk, pintu tiba-tiba terbuka. 

????: 「Putri Shr-」 

Pan pan! (tembakan sfx) 

Bersenjata sangat berguna. 

Tentu saja itulah yang terjadi, jika seorang pria tak dikenal menerobos masuk tanpa 
mengetuk atau izin, ke kamar seorang wanita yang membuka baju. 

Karena saya meletakkan PPS untuk perlindungan di sarung ketiak di atas tempat tidur 
bersama dengan pakaian yang saya lepas, saya mengeluarkan Beretta-92F dari tas yang 
ada di dekatnya dan menggunakannya. 

Karena Beretta-93R besar dan berat, saya hanya membawanya saat kemungkinan 
bertarung tinggi atau saat saya melengkapinya di pinggang sejak awal. 

Tembakan pertama membuat jantung saya melonjak, karena situasinya, saya membidik 
kaki dengan buruk. (１ 発 目 は 下手 に 心 臓 と か に 当 た る と ア レ だ か ら 、 脚 を 狙 

っ た。) Tembakan pertama adalah setengah ayam , karena ditembakkan dari posisi aman 

di mana sedikit tembakan dilepaskan, pelatuknya berat di sisi depan, jadi akurasi 
pukulannya diturunkan oleh tangan kecil saya, jadi saya mencoba untuk bidik bahu kanan 



lawan saya dengan tembakan pertama saya dan tembakan kedua berada pada keadaan di 
mana lead saling berhadapan. (TN: Pakar Senjata Ada?) Pria penyusup: 「Gyā a ~ a!」 

Pria penyusup itu berguling-guling di lantai, berteriak keras. 

Dan sebelum ada yang datang, saya segera melepas seprai dan membungkusnya di sekitar 
tubuh saya. 

Ini bukan bagian bawah tapi salah satu dari lembaran di atas. (selimut tipis) Karyawan: 「

Apa yang terjadi di sini!」 

Para karyawan dan tamu penginapan berkumpul dengan tenang. 

Mitsuha: 「Ketika saya menyeka tubuh saya, seorang pria dengan senjata datang tiba-tiba. 

Tolong panggil tentara secepatnya! 」 

Seorang tamu yang marah menahan seorang pria dan mengambil pedang, dan dengan 
anggun mengatakan bahwa matahari belum turun tetapi masih menyerang seorang gadis 
kecil. Beberapa orang berlari memanggil penjaga kota. 

Kepala Pemilik Penginapan: 「Oh, harap tunggu! Mohon tunggu!" 

Kepala pemilik penginapan itu dengan putus asa datang dengan wajah pucat. 

Kepala Penginapan: 「Orang itu adalah utusan Tuan Feodal! Saya yakinkan Anda, dia 

bukan orang yang mencurigakan! 」 

Uh huh... Apa? 

Mitsuha: 「Tidak ada keraguan! Dia benar-benar mencurigakan! Ketika seorang wanita 

sedang menyeka tubuhnya, tiba-tiba diserang tanpa mengetuk, oleh seorang pria dengan 
senjata! Juga, dia bisa membuka pintu tanpa kunci! Itu membuatnya jadi kriminal, tidakkah 
kau setuju ?! ! 」 

Kepala Penginapan: 「Tidak, tidak, jika dia memanggil dari sisi lain pintu Anda mungkin 

menolak undangan tuan, jadi dia diberitahu bahwa dia harus berbicara dengan Anda secara 
langsung tatap muka dan begitu membuka pintu, dia telah kunci cadangan ...... 」 

Kepala penginapan itu membuat penjelasan dengan wajah biru pucat. 

Namun, itu bukan alasan yang bisa diterima! 

Mitsuha: 「Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa Anda menerima penjelasan dari seorang 

pria dengan senjata dan Anda tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau 
tidak, dan membantu penyerangan dengan menyerahkan kunci kamar wanita tanpa 
izinnya? Apakah Anda mengabaikan perasaan tamu Anda dan memaksa memasuki 



ruangan? Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar tugas Tuan, terlalu cepat untuk 
mengetahui bahwa aku tinggal di sini. Jadi apakah itu berarti pemilik penginapan itu 
mengirimkan informasi tersebut kepada Tuhan? Dengan kata lain, di penginapan ini, Anda 
menyatakan bahwa adalah praktik umum untuk menjual informasi pelanggan dan 
membantu penyerangan dengan menyerahkan kunci kamar wanita kepada pria bersenjata, 
bukan? Dan, dalam tindakan ini, Tuan Feodal juga merupakan kaki tangan ....... 」 

.................. 

Anda akhirnya mengerti arti dari apa yang baru saja Anda lakukan, kepala pemilik 
penginapan-san, karena membiarkan seseorang menyelinap pada gadis tak berdaya. 

Akhirnya penjaga masuk, jadi saya menjelaskan situasinya dan mereka menangkap pria itu. 

Sedangkan untuk peluru, tembakan pertama mengikis paha, dan tembakan kedua melewati 
bahu kanan seperti yang saya inginkan. 

Tidak ada tembakan yang mengenai arteri yang tebal atau organ vital lainnya, sehingga 
nyawanya tidak dalam bahaya dan dapat disembuhkan dengan baik. 

Sepertinya ada beberapa orang yang menunggu di depan penginapan, ada gerbong, kepala 
pelayan dan beberapa orang yang sepertinya penjaga pengawal, mereka membuat 
keributan, tetapi itu bukan urusan saya. 

Mitsuha: 「Baiklah, saya akan memeriksa sekarang.」 

Kepala Pemilik Penginapan: 「Eh....?」 

Mitsuha: 「Itu wajar, Jika Anda tinggal di penginapan yang berbahaya di mana karyawan 

menjual pelanggan mereka, berkemah di luar jauh lebih aman. Dan di masa depan, setiap 
anggota Rumah Tangga Yamano tidak akan pernah tinggal di penginapan ini lagi. 」 

Ngomong-ngomong, barusan, itu terdengar seperti guntur yang bergemuruh ...... 

[Keluarga Viscountess Yamano ......] 

[Putri Kuil Maiden-sama?] 

[Penginapan ini baru saja menjual Putri Kuil Maiden-sama!] 

Percakapan di antara para tamu, menyebar. 

Tamu 1: 「Saya juga akan pergi!」 

Tamu 2: 「Kami juga! Selesaikan tagihan kami sekarang juga! 」 

Tamu 3: 「Kami juga memeriksa, kami mengganti penginapan! 」 



Pemberitahuan check out dinaikkan, satu demi satu. 

Rupanya, semua orang tidak ingin terlibat di penginapan ini. 

Mitsuha: 「Saya akan memberi tahu Yang Mulia kesaksian Anda bahwa pria yang Anda 

bantu masuk ke kamar saya, adalah bawahan Tuhan di sini. Kalau begitu, aku akan pergi. 」 

Kandang berada dalam kekacauan setelah keberangkatan tiba-tiba setelah matahari 
terbenam, tetapi saya dapat pergi lebih dulu karena pelanggan lain mengizinkan saya 
melakukannya. 

Yah, itu bukan masalah besar karena itu hanya kereta kuda kecil. 

Tamu lain pindah ke penginapan lain di kota ini, atau mereka mungkin pindah ke kota 
tetangga... 

Di arah kerajaan yang saya tuju, kota berikutnya agak jauh dari sini, tetapi ke arah menuju 
wilayah Bozes tempat semua orang pergi, ada kota yang relatif dekat. 

Tentu saja saya akan bergerak cepat menggunakan teleportasi saya. 

Pindah setelah matahari terbenam berbahaya bagi pemula seperti saya. 

Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan garis itu.... 

『Jika Anda tidak menggunakannya sekarang, lalu kapan Anda akan menggunakannya ?! 』 

Saya rasa itulah yang dimaksud dengan "Tembak dulu, Pertanyaan nanti" .. 

Mungkin si Penyusup mengincar "Kecelakaan Bahagia" .. 

Demikianlah jatuhnya "Penginapan terkenal" .. 



Chapter 72 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 72 Setelah saya mendapatkan 
jarak yang cukup jauh dari kota, saya segera berteleportasi ke kota berikutnya. 

Pada saat saya memasuki kota, matahari akan terbenam. 

Kali ini, mari kita tinggal di penginapan biasa. 

Ketika saya perlahan-lahan melewati kota, saya melihat papan tanda, itu adalah sebuah 
kedai minum dan penginapan. 

Uh huh, ini memiliki getaran [penginapan] klasik. 

Saya memutuskan pada Anda! (Aku memilihmu!) 

Mitsuha: 「Apakah ada kamar yang tersedia? Juga, bisakah kamu merawat gerbongnya? 」 

Saya bertanya kepada seorang gadis berusia 5 hingga 6 tahun yang tampaknya adalah putri 
pemilik, dan sedang duduk di meja resepsionis, yang terletak di dekat pintu masuk. 

Tidak, jika dia bukan anak perempuan mereka, maka ini merupakan pelanggaran Undang-
Undang Standar Ketenagakerjaan! 

Mungkin, sang pemilik dan istrinya sedang sibuk mempersiapkan makan malam. 

Loli: 「Ya, tidak apa-apa ~. Onii-chaan! 」 

Itu bagus, dia sepertinya adalah putri di sini. 

Seorang anak laki-laki yang setinggi saya, keluar dari belakangnya, setelah dipanggil oleh 
gadis kecil itu. 

Menurutku dia berumur sekitar 11 tahun ....... 

Loli: 「Onii-chan, tolong jaga kereta kudanya.」 

Shōnen: 「Ya tentu.」 

Saya menitipkan keretanya kepada anak laki-laki tersebut, dan kemudian saya menerima 
kunci kamar dari gadis kecil tersebut, kemudian setelah itu saya memutuskan untuk makan 
apa adanya. 

Satu-satunya barang yang saya ambil dari gerbong adalah botol air yang mirip dengan 
termos dan tas kecil dengan beberapa barang pribadi. Saya tetap dalam kondisi baik. 



Dan kemudian saya meminta hidangan daging yang dipesan oleh kebanyakan orang di 
restoran, dan memakannya perlahan.... 

Pelanggan 1: 「... dan air laut terus terkuras, air laut mengering saat kami melihat .........」 

Ohh... (Oya...) 

Saya ingin tahu apakah ada ayah yang menceritakan sebuah cerita kepada anaknya. 

Kisah menguras air laut, mitos pun ada dimana-mana. Mitologi Norse atau semacamnya ...... 

Anda tidak bisa mengeringkannya begitu saja, Anda tahu ....... 

Pelanggan 1: 「Jadi, banyak kapal yang tertinggal di lumpur, terseret oleh air laut...」 

Anak: 「Oooh, jadi Princess Shrine Maiden-sama menangkap kapal perang musuh yang 

super besar!」 

Bu fu  o  o  o ~ ~ tsu! ! (memuntahkan makanannya sfx) Pelanggan 2: 「Itu kotor, nona 

muda. ......」 

Mitsuha: 「Saya, saya minta maaf ....」 

Keluhan datang dari meja sebelah. 

Tidak, maafkan aku. 

...... Namun, tipuan macam apa yang menyebar, apa sih yang kamu katakan !! 

Ketika saya mencoba melanjutkan makan dengan perasaan malu, berusaha 
menyembunyikan wajah merah cerah saya, seorang pemuda masuk. 

Pemuda, yang memakai topi dari pertengahan abad ke-20, mengambil harmonika kecil, 
melambaikan tangan kepada gadis kecil di meja resepsionis, gadis kecil itu menyapanya 
dan kemudian pria itu berjalan maju ke arah penonton. apa adanya. 

Ternyata dia bukan pelanggan. 

Ketika dia berhenti, dia melepas topinya dan meletakkannya terbalik, lalu duduk di bangku 
dan memainkan sesuatu seperti nada polifonik dari harmonika yang ada di tangannya. 

...... Ah, seorang penyair atau musisi, untuk hiburan.... 

Bard: 「Semuanya, tolong dengarkan! Ini adalah cerita ketika Putri Kuil Perawan Petir 

menguras air laut dan menangkap kapal perang super besar milik musuh ....... 」 



Mitsuha: 「Itu adalah yoouuu ~~~ !!」 (Omae ka a  a  a  a ~~ !!) Segera setelah saya 

menyadarinya, saya menemukan diri saya di toko yang sepi, penyair itu tergelincir dari 
kursinya, dan saya berdiri dengan garpu terkepal di tangan saya ......... .。 

Bard: 「Pri, Princess Shrine Maiden-sama ......?」 

Oh, sial, sekarang aku sudah berhasil! (Shi, shimatta a  a ~!) Setelah itu, saya menyiapkan 
Moksibusi yang berat untuk penyair agar tidak menyebarkan tipuan yang keras. (そ の 後 

、 吟 遊 詩人 に は 、 あ ま り 酷 い デ マ を 撒 き 散 ら さ な い よ う コ ッ テ リ お 灸 を 

据 え て お い た) Bagaimanapun, aku akan menyesali ini tapi, 『Saatnya mendapatkan 

uang ......』 jadi aku dengan enggan berbicara dengan bard dan mengaransemen musik 

cerita, tentang waktu peperangan pertahanan mutlak melawan Kerajaan Vanel. 『Senapan 

mesin berat No. 1, 10:00 hingga 14:00, menyapu dalam 5 detik. Tembak! 』Atau 

sederhananya,『 Hancurkan mereka! 』Ubah menjadi seperti itu. 

Di sini, tidak ada yang tahu tentang percakapan dan keadaan zona pertempuran saat itu 
secara detail, jadi itu tidak akan menjadi masalah bagi passion mereka, tapi saya bertanya-
tanya.... 

Nah sambil makan, kita bisa bikin cerita berikut ini. 

Penyair terkesan dengan cerita yang [diceritakan langsung oleh Putri Kuil Maiden-sama 
sendiri], dia mengucapkan terima kasih sambil berlinang air mata, tetapi karena dia 
berkata [Saya ingin mendapatkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa itu adalah 
cerita saya mendengar langsung dari Princess Shrine Maiden-sama] Saya menulisnya 
dengan satu pukulan dan memberinya surat sebagai bukti. 

Seperti yang diharapkan, Anda benar-benar menyukainya. 

Setelah itu, para pelanggan yang mendengarkan cerita saya, membelikan saya minuman 
dan semua orang bersemangat. 

Meskipun saya tidak bermasalah dengan uang, saya senang Anda mentraktir saya minum. 
Saya bisa merasakannya, bahwa mereka menyukai saya. 

Saya menerima tawaran itu dan meminum [sake] yang saya sarankan. 

Mematuhi hukum setempat adalah hal yang wajar, jadi tidak apa-apa! 

Tiba-tiba, saya memperhatikan bahwa putri penginapan itu sedang duduk di pangkuan 
saya, dan dia memutar tubuhnya dengan cara yang geli. 

Aku bertanya-tanya, sudah berapa lama aku membelai kepala anak ini ....... 

Ya, saya tidak menyadarinya untuk sesaat. 



Seperti cerita sirip ekor, dan bengkak. Dan hal yang disebut [The Bard] adalah pekerjaan 
untuk membesarkan cerita dengan sirip ekor, dan jika Anda memberikan sertifikat atau 
sesuatu dengan segel, itulah yang terjadi. (話 と い う も の は, 尾 ヒ レ が 付 い て 膨 ら ん 

で 行 く も の だ と い う こ と を. そ し て, 吟 遊 詩人 と い う も の は, 尾 ヒ レ を 付 け 

て 話 を 膨 ら ま せ る の が 仕事 だ と い う こ と, そ ん な の に 証明書 と か の お 墨 付 

きを 与 え た ら 、 い っ た い ど う い う こ と に な る の か と い う こ と を。) 

Kemudian, itu berubah menjadi cerita asli 『kebenaran dari pertahanan absolut Kerajaan, 

secara langsung diceritakan oleh Putri Kuil Maiden-sama, dan dibuktikan dengan sertifikat 
bertanda tangan Putri Kuil Maiden-sama』 Saya memiliki undangan khusus ke teater, di 

mana saya memiliki kesempatan khusus untuk mengeluarkan jiwa saya dari mulut saya. 

========================== 

Keesokan paginya, saya bangun dan bertemu dengan pagi yang menyegarkan, saya menuju 
lantai pertama untuk sarapan. 

Lalu, karena alasan tertentu hanya sedikit orang yang makan. 

Ah, hari ini, waktu keberangkatan semua orang kemungkinan besar akan terlambat.... 

Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan lancar, saya sampai di Ibu Kota dalam 4 hari 3 
malam. 

Pertama-tama, saya langsung pergi ke panti asuhan. 

Gadis: 「Princess Shrine Maiden-sama, kualitas jagung ini buruk ......」 

Keluar, dasar gadis licik! 

Mitsuha: 「Di sini, adalah produk lokal wilayah Yamano. Mulai sekarang, inilah yang akan 

Anda gunakan. 」 

Philip: 「Eh? Dari sekarang? 」 

Mitsuha: 「Ini adalah produk lokal ibu pertiwi saya. Biaya yang besar jika diangkut dengan 

kapal. Tetapi sebagai kompensasi sampai saya bisa memproduksinya secara lokal di 
wilayah Yamano, saya harus sedikit memaksanya. Mulai sekarang, ini akan menjadi 
keuntungan nyata, jadi lakukan yang terbaik dan jual. Sedangkan untuk tas, akan segera 
diganti setelah datang dari wilayah Yamano, mungkin akan sedikit sulit untuk ditangani ....... 
Dengan ini, bahkan jika kapal dari negara asal saya tidak sampai, tidak ada kekhawatiran 
akan kekurangan jagung dan tas. Mulai sekarang, pedagang Pez-san akan membawanya 
secara teratur. 」 

Philip: 「...... Oke.」 

Seperti yang diharapkan, Anda memahaminya dengan benar dan sepertinya diyakinkan. 



Tapi inilah berita sedihnya.... 

Mitsuha: 「Dan sejak itu, saya dapat mengiklankan jagung ledakan, dan produksi jagung 

ledakan dalam skala penuh yang diproduksi di wilayah kami juga telah dimulai, jadi sudah 
waktunya saya memulai penjualan umum jagung ledakan.」 

「「 「「 Eh ...... !!! 」」 」」 

Philip: 「Tha, itu .......」 

Mitsuha: 「Ya, itu berarti saingan bisnis akan keluar」 

Gadis: 「Sebelumnya, Anda memberi tahu kami bahwa『 Penipuan dilarang! 』」 

Gadis licik itu membuat wajahnya merah padam dan menjadi marah. 

Umm, aku sudah memberitahumu itu ....... 

Mitsuha: 「Saya sudah bilang dari awal, saya jelaskan bahwa tujuan menjual ini di warung, 

adalah untuk mempromosikan makanan khas daerah kami, bukan? Jagung eksplosif yang 
diproduksi di wilayah kami, dapatkah Anda menjual semuanya di kios di sini? 」 

Gadis: 「.........」 

Jadi begitulah... 

Saya memberi tahu gadis cemberut itu bahwa mereka biasanya dapat membeli bahan-
bahan dari karavan Pez-san, jadi dia tidak lagi harus memberi saya bagiannya, tetapi di sisi 
lain, dia berdebat tentang kehilangan nama [toko yang dikelola langsung Viscountess 
Yamano] akan sangat menyakitkan bagi masa depan grup. 

U wa ~ a, aku tidak menganggap itu... 

Sebagai hasil dari diskusi tersebut, mereka tidak dapat menyebutnya sebagai [Toko yang 
Dikelola Langsung Wakil Yamano] mulai sekarang, tetapi mereka tidak harus 
memberitahukan fakta bahwa itu bukan lagi toko yang dikelola secara langsung, rambu-
rambu tersebut dapat terus digunakan sebagai tandai untuk perlindungan dari pembuat 
onar, nama asli jagung petir tidak apa-apa, saya juga berjanji bahwa saya tidak ada 
hubungannya dengan manajemen, jadi semua keuntungan akan masuk ke panti asuhan, dll, 
dan akhirnya anak-anak dengan enggan mengangguk. 

Karena persamaannya adalah jagung petir + warung pinggir jalan panti asuhan = Princess 
Shrine Maiden of Thunder, tertanam di benak orang-orang kota, saya rasa tidak akan 
diperlakukan berbeda dari warung lain, menurut saya. Kecuali jika Anda dapat membuat 
perbedaan besar dalam harga dan hal-hal lain seperti rasa. 



Dan dalam hal harga, ini harus menjadi keuntungan yang sangat besar. 

Bagaimanapun, pembelian datang langsung dari Pez-san, dan semua keuntungan masuk ke 
panti asuhan, yang berarti hampir tidak ada biaya tenaga kerja. 

............ Ah, kompor kaset dan gas, apa yang harus saya lakukan. 

Haruskah saya menjualnya ke panti asuhan atau mengambilnya kembali dan membuat 
mereka menggunakan kayu bakar biasa?.... 

Jika saingannya keluar dan penjualannya mereda, bahkan jika kayu bakar dan arang 
digunakan sebagai bahan bakar tungku, produksi akan tepat waktu, saya pikir ....... 

「Pri, Princess Shrine Maiden-sama, apakah Anda tidak datang ke sini lagi? ...」 

Sayangnya, anak-anak yang lebih kecil akan menangis! 

Mitsuha: 「Itu, itu tidak benar! Karena kualitas jagung petir mungkin turun, jadi saya akan 

datang untuk memeriksanya dari waktu ke waktu! 」 

Entah ada yang seperti itu, entah mengapa anak-anak kecil mulai tenang dan suasana hati 
mereka mulai baik ketika saya memberikan suvenir yang saya siapkan pada permen air itu, 
dan entah bagaimana saya berhasil keluar dari panti asuhan. ! 

Direktur puas dengan pendapatan yang dikelola panti asuhan, akan tetap stabil, mereka 
juga menyerahkan semua pembicaraan mencurigakan kepada anak-anak ...... 

Apa itu tidak masalah bagimu, semuanya ?! ! 
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.. Mereka masih dalam persiapan... 

Ini belum turnamennya... Maaf ya... 

Setelah panti asuhan, saya pergi ke [Paviliun Surga], toko Bernt-san. 

Mitsuha: 「Bernt-san, tolong masak hidangan ini dan iklankan!」 

Bernt: 「Seperti biasa, sangat tiba-tiba, Mitsuha-san ......」 

Bernt-san keluar dari dapur dengan wajah kagum, diikuti oleh putrinya Arena dan juru 
masak Anel. 

Bernt: 「Apa yang kita miliki di sini? Apa ini jamur? Mereka dikeringkan .... 」 

Seperti yang diharapkan dari seorang chef, meskipun Anda tidak tahu apa itu jamur 
shiitake, Anda tahu jamur secara umum. 

Mitsuha: 「Ini sangat enak! Yang terbaik adalah memasukkannya ke dalam air dan 

merebusnya. Air mendidih akan memiliki banyak rasa umami sebagai dashi . Untuk saat ini, 
mari kita rendam dalam air dan gunakan untuk hidangan besok! Aku akan mampir besok! 
」 

Seperti yang saya katakan, mereka merendam jamur shiitake kering dalam jumlah air yang 
cukup, setelah itu mereka kembali bekerja, dan Bernt-san memasang ekspresi kosong saat 
menghadap pelanggan! 

======================= 

Kali ini saya akan kembali ke toko di ibukota, rumah saya. 

Dan ketika saya tiba... 

Sabine: 「Mitsuha-nesama, terlalu lambat!」 

...... Darimana kamu mendapatkan informasi ini, Sabine-chan? 

Sabine: 「Dan di sini saya menunggumu. ayo pergi ke kastil bersama! ..Katakan, apakah 

kereta kuda yang tampak menarik ini, sesuatu yang Anda buat? 」 

Sabine-chan, sambil berkata demikian, dia memasukkan sepeda gunung ke dalam gerbong. 

Anda sangat bersemangat mengendarai pelatih yang tidak biasa, saya mengerti. 



Tidak, saya tidak pernah mendengar ini, Anda ingin saya menemani Anda, begitu? 

Itu terlalu kejam bahwa debut anak dari panti asuhan adalah pergi ke istana kerajaan, jadi 
aku sendiri yang menjadi kusir. 

Sabine-chan duduk di dalam gerbong seperti test ride dan berbicara dengan keras dari 
dalam. 

Sabine: 「Apa ini! Kereta ini luar biasa! Pantatku tidak sakit sama sekali! 」 

Nah, begitu Anda masuk, Anda akan mengerti. 

Sabine: 「Di mana Anda membuat sesuatu seperti ini ....... Oh, apakah saya bahkan harus 

bertanya... 」 

Ya, jangan tanya... .. 

Sabine: 「Hei, Mitsuha-onesama. Lain kali, ayo main Shogi ....... 」 

Mitsuha: 「Siapa yang akan menantang yooouuu  ! ~!」 

Nah, itu pengalaman pahit. Saya harus bekerja dengan pistol sekali, saya harus 
membuatnya sedikit penyok. (一度 ガ ツ ン と や っ て 、 ち ょ っ と へ こ ま せ て や ら 

な き ゃ ダ メ か な。) ============================== 

Di istana kerajaan, hadir anggota biasa, Raja, Perdana Menteri, Marquis Icebringer, 
ditambah beberapa orang seperti, Pangeran Lionel, Menteri Keuangan, dan sebagainya. 

Karena laporan ringkasan di radio dan laporan rinci dari Marquis Icebringer telah selesai, 
tidak perlu membicarakan kejadian-kejadian setelah Marquis pergi. 

Saya menjelaskan situasi setelah itu dan prospek masa depan. 

Mitsuha: 「... Jadi itu sebabnya, sebagian besar mantan tawanan perang bersifat kooperatif. 

Pertama-tama, kami telah diajarkan tentang pengoperasian kapal dan meriam oleh mereka 
dan juga, kami mempelajari mekanisme kapal dan meriam pada saat yang sama, kami 
bertujuan untuk membuatnya sendiri. Karena kita tidak bisa mengejar teknologinya, 
dengan hanya meniru teknologinya kita akan mencoba mengembangkan granat dan juga 
peluru peledak sebagai kartu truf utama. 」 

Dalam penjelasan saya, Raja dan yang lainnya mengangguk dengan tenang. 

Mitsuha: 「Bahkan jika Anda hanya membuat kapal dan senjata, itu hanya melampaui 

sementara. Jika kita menumbuhkan keterampilan ilmiah dan teknis yang lebih mendasar, 
tetapi kita tidak memiliki keterampilan dasar, kita tidak akan dapat berkembang lebih jauh 
dari sana, dan akhirnya kita akan tertinggal. Bagaimanapun, sekarang aku harus mati-



matian mengejar ....... Untuk saat ini, ada metode [Armada Investigasi Hilang Lagi] sebagai 
penimbun waktu, jika kunjungan armada berikutnya lebih awal dari yang saya kira ...... 」 

「「 「Eh?...」 」」 

Semua orang tampak terkejut. 

Mitsuha: 「Tidak, armada berikutnya mungkin juga hilang lagi karena alasan yang tidak 

diketahui. Ada kejadian-kejadian yang tidak menguntungkan seperti [Ada masalah dengan 
air yang diambil dari penduduk yang ramah di darat tempat kami singgah] atau [Ada 
serangan dadakan di kapal pada tengah malam saat kami beristirahat setelah menerima 
sambutan yang hangat] sebagai contoh......" 

「「 「.........」 」」 

Semuanya, sedang berpikir keras... 

[[[Aku tidak ingin mengubah anak ini menjadi musuh. ]]] 

Mitsuha: 「Selain itu, saya mungkin mencoba mendarat di negara lain lain kali. Kebetulan 

saya datang ke sini secara kebetulan. Saya akan memberi tahu Anda setelah kami mendarat 
di benua sesegera mungkin. 」 

Raja: 「Fumu, itu sulit, tetapi tidak ada pilihan selain melakukannya. Nah, saya ingin 

meminta kerjasama Mitsuha... 」 

Marquis: 「Mau bagaimana lagi, aku akan menemanimu untuk membujuk setiap negara.」 

Raja: 「Tolong .. Juga, sulit untuk dikatakan, tetapi tentang tanah air Mitsuha ......」 

Saya mengerti apa yang ingin Raja katakan, tapi itu tidak baik. 

Mitsuha: 「Tidak ada gunanya ... Jaraknya terlalu jauh dan tidak ada manfaat untuk 

membantu. Jaraknya terlalu jauh sebagai mitra dagang dan tidak ada barang untuk 
diperdagangkan. Sebagai sekutu, mereka tidak memiliki kekuatan maupun pengaruh. 
Selain fakta bahwa saya tinggal, negara asal saya tidak menunjukkan minat pada negara ini. 
Di sisi lain, jika aku mati sebelum waktunya, negara ini akan dikenali sebagai [Negara yang 
terlalu banyak mempekerjakan Mitsuha dan membiarkannya mati], dan kemudian ada 
kemungkinan besar mereka akan [Tertarik] dengan cara yang buruk. Lebih baik tidak 
terlibat. 」 

Raja dan Perdana Menteri, menundukkan kepala pada saat bersamaan. 

Mitsuha: 「Ngomong-ngomong, belum diputuskan bahwa ini pasti akan menjadi perang.... 

Tidak, saat ini, secara resmi berada di tengah-tengah perang, tapi itu bisa dianggap sebagai 
[kesalahpahaman yang tidak menguntungkan karena pedagang biasa mencoba menyamar]. 



Namun, itu hanya mungkin ketika negara itu mengakui bahwa kita adalah pesaing yang 
setara, tidak hanya sebagai [Negara lemah yang mudah dikalahkan.] 」 

Setelah selesainya galangan kapal, rumor tentang prototipe pertama, sebuah kapal kecil, 
dan kemudian rencana pembangunan kapal perang resmi, dll., Dibahas dan diajukan, dan 
rumor tersebut diselesaikan. 

Mitsuha: 「Baiklah, Rajaku, sejauh ini aku telah mengumpulkan banyak pinjaman. Saya 

ingin mendapatkannya kembali. 」 

Raja: 「Apa, hal apa?」 

Raja agak takut. 

Mitsuha: 「Sebenarnya, saya ingin Anda meminjamkan saya banyak tentara pada hari 

pertempuran yang menentukan...」 

Raja: 「Eh, apakah itu masalah? Tentu saja kami akan melakukan semua yang kami bisa 

untuk mendukung kru dan pasukan onboard. 」 

Mitsuha: 「Ah, bukan yang itu, ini adalah pertempuran yang menentukan di kerajaan. Di 

sini, untuk turnamen Othello dan Shogi. Sepertinya akan ada terlalu banyak peserta dan itu 
mungkin menjadi serius ...... Oh, maafkan aku tapi, fungsi kerajaan mungkin lumpuh dalam 
2 atau 3 hari. 」 

Raja: 「Eh....?」 

Penjaga keamanan untuk turnamen diamankan dengan aman. 

Dengan ini, saya merasa aman. 

=========================== 

Oh, benar, aku ingat dia sedang dalam perjalanan ke Kerajaan. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberi tahu Raja, saya harus menepati 
janji saya. 

Namun, dia mengatakan bahwa itu hanya pengikut yang melarikan diri dan dia tidak 
berpikir bahwa Tuhan telah mengeluarkan perintah yang salah. 

Yang buruk adalah yang dari penginapan, memberinya kunci. 

Mungkin itu benar-benar hanya keinginan untuk mengundang saya mengobrol. 



Kulitku terasa dingin setelah melakukan kegilaan, aku merasa kasihan pada Tuhan itu, 
bagaimanapun, untuk menerobos masuk ke kamar gadis, siapa pun itu... .. 

Mungkin, dia mungkin mengejarku untuk meminta maaf, tapi aku telah berteleportasi. 

Jika Anda membuat permintaan maaf di kemudian hari, saya akan menerimanya dengan 
senang hati. 

Alasan saya berbicara dengan Raja adalah agar Penguasa tempat itu tidak akan disalahkan 
jika rumor menyebar dari para tamu saat itu dan masuk ke telinga para bangsawan dan 
Raja. Ini bukan tentang dilecehkan. 

Itu adalah wilayah di rute yang menghubungkan kita dengan kerajaan, jadi kita harus 
bergaul dengan mereka entah bagaimana caranya. 

Tapi, merasa sedikit berhati-hati tentang hal ini, akan menguntungkan jika Anda kebobolan 
dalam beberapa negosiasi. Saya mungkin juga meminta perawatan di jalan raya. 

=========================== 

Hari berikutnya. 

Kami menunjukkan berbagai hidangan yang menggunakan jamur shiitake di [Paviliun 
Surga]. 

Bernt-san, mulai mendapat sambutan hangat dari semua orang! 

Dan segera prototipe hidangan jamur Shiitake dimulai. 

Dengan ini, transportasi reguler karavan Pez-san diatur dalam batu. Jika chef restoran lain 
makan di sini, dan mereka tahu jamur shiitake sedang dijual, tidak ada alasan untuk tidak 
membelinya. Jika Anda bisa makan di restoran di semua tempat, ibu rumah tangga Anda 
juga akan membelinya. 

... Jadi, Marcel-san, kepala koki di rumah Adelaide-chan, mengapa Anda ada di sini? .........。 

======================== 

Dan kemudian ke guild tentara bayaran. 

Saya berpikir bahwa saya akan menyewa tentara bayaran miskin dengan saku kosong 
untuk membantu pada hari acara. 

Mitsuha: 「Orang tidak akan berkumpul? Hanya pada hari itu? Kalau begitu, jika saya 

mengubah hari ...... 」 

Resepsionis: 「Orang tidak akan berkumpul pada hari itu.」 



Mitsuha: 「E ~ eh, kenapa!」 

Ketika saya mencoba membuat permintaan, resepsionis mengatakan kepada saya bahwa, 
hari itu akan sulit, jadi saya mengatakan bahwa saya ingin mengubah hari tetapi, karena 
saya pikir itu tidak berguna sama sekali. 

Mengapa hari yang saya tentukan satu demi satu tidak tersedia! 

Resepsionis: 「Itu karena sebagian besar tentara bayaran akan bergabung dengan 

turnamen. Jadi, tidak peduli seberapa banyak Anda mencoba mengubah tanggal, orang 
tidak akan berkumpul pada hari itu. 」 

Begitu, saya yakin! 

Tepat sekali! 

Sial! 

Ha ~ a ......... 

Apa yang saya lakukan.... 

Ok kali ini yang nyata Turnamen Dimulai !! 
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dimulai! 

Keesokan harinya, saya pergi ke panti asuhan, untuk meminta bantuan pada hari acara. 

Tapi... 

Gadis Perencana: 「Fumu, karena hari turnamen berarti, saatnya untung, saya berpikir 

untuk menjual jagung petir dengan kekuatan penuh....」 

Gadis licik mengatakan bahwa, dia berpikir untuk meminjam pot dari tetangganya dan 
menjual jagung petir dengan memproduksinya secara massal. Dilihat dari alur kerjanya, 
total pendapatan yang diharapkan dari panti asuhan akan sangat besar. 

Nah, ini adalah serbuan terakhir sebelum sistem monopoli runtuh. 

Astaga, sungguh gadis ini! 

Aku harus buru-buru Pez-san! ! 

Tetap saja saya akan menerimanya jika dia hanya bertanya, tetapi saya tidak ingin 
mengganggu strategi yang telah dia pikirkan dengan putus asa, jadi saya menyuruhnya 
untuk melakukan yang terbaik dan saya mundur. 

======================== 

「「 「「 Selamat datang kembali, Nyonya. 」」 」」 

Ya, ini yang berikutnya. 

Earl Boze tidak datang ke Ibukota, jadi para pelayan di sini seharusnya tidak terlalu sibuk! 

Mitsuha: 「Bantu aku, Rufus-sa ~ an !!」 

....Kamu menyelamatkanku. 

Seperti yang diharapkan, dari kepala pelayan rumah besar ibu kota, dari Earl Bozes! 

Pada hari turnamen dua hari, meninggalkan penjaga keamanan minimum, para pelayan 
juga akan membantu. 

Selain itu, dikatakan juga bahwa para pelayan akan datang dari rumah Viscount Liners 
melalui koneksi Adelaide-chan atau Marcel-san. 



Itu saja, ketika pahlawan dalam keadaan darurat, rekan-rekan lama akan datang dari 
mana-mana, itu benar! 

Alri ~ ght, ayo lakukan  itu! (Yo  oshi, yaru zo ~ o!) 

========================== 

Pada hari turnamen, kami mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah dengan istana kerajaan 
dan acara lainnya, dan kemudian berbagai hal lainnya disetujui dan mengakar di setiap 
bagian, dan diputuskan dua minggu kemudian. Karena mungkin saja ada orang yang datang 
dari jauh, jadi harus mencari waktu luang. 

Saya segera membuat poster pengumuman, dan selebaran agar dapat didistribusikan, 
untuk secara akurat menyampaikannya ke kota-kota lain. 

Baik gambar monokrom maupun full color, sudah selesai dibuat. 

Saya bisa mencetaknya kapan saja. 

Setelah itu... uhh, tidak ada lagi, kan? 

Tugas kasarnya adalah, resepsi hari itu dan tata cara pertukaran foto. Penjaga keamanan 
dilempar ke tentara raja, dan meracuni ...  batuk-batuk , memenangkan pertempuran tidak 
merepotkan, karena pada hari pertama Anda dapat mencari lawan dan menantang mereka 
... Izin tidak diperlukan. (警備 は 王 様 の 兵士 に 丸 投 げ だ し 、 蠱毒 ... げ ふ ん げ ふ ん 

、 勝 ち 抜 き 戦 は 、 初 日 は 各自 で 相 手 を の し て 勝 手。 勝 進 ん で 貰 進 進 ん 貰 

で 進 ん で 貰 で 進 ん で tentang bagian keracunan, apakah itu pelesetan? tidak tahu.) 

Sekarang di hari kedua, akan ada lebih sedikit yang selamat, dan kami dapat menangani 
manajemen, sehingga kami dapat membuat panggung untuk turnamen dengan baik. 

Mereka yang selamat dari keracunan sampai akhir, bisa makan makanan enak bersamaku. 
(こ の 蠱毒 で 最後 ま で 生 き 残 っ た 者 が 、 私 と 美味 し い 料理 を 食 べ る こ と が 

出来 る。) Memang, guru yang beracun ....... Tidak, tidak. 

Turnamen tersebut akan digelar selama dua hari. 

Othello akan memiliki total 15 babak, 8 babak pada hari pertama dan 7 babak pada hari 
kedua. Dengan ini, kami dapat menangani hingga 32768 orang. Sebenarnya akan lebih kecil 
dari ini, tapi meskipun dibelah dua hanya akan berkurang di babak pertama, jadi tidak akan 
banyak berubah dari segi waktu. 

Namun, karena terlalu menakutkan jika lebih dari 16.000 pertandingan akan dimainkan 
pada waktu yang sama di kota untuk putaran pertama, saya ingin mengurangi angka itu 
sebanyak mungkin, inilah tujuan dari [sketsa rencana]. Kita harus merespon dengan cepat 
dan fleksibel, ketika jumlah orang tidak mencukupi. 



Saya kira butuh lebih banyak waktu untuk mencari lawan, daripada waktu permainan.... 

Di hari kedua, jumlah orang akan berkurang drastis, jadi saya bisa mengelolanya sendiri, 
tapi hari pertama tidak mungkin, sama sekali. Entah bagaimana, mari bekerja keras sendiri. 

Untuk saat ini, saya berencana untuk menyalakan lampu malam di alun-alun. 

Untuk shogi jumlah kompetitornya masih sedikit, sehingga hari ke-1 akan menjadi 4 babak, 
dan pada hari ke-2 menjadi 3 babak. 

Jumlah korek api memang kecil, tapi butuh waktu lebih lama dari pada Othello. 

Saya pikir itu akan berjalan lancar. Karena tidak ada kebiasaan berpikir panjang di sini. 

Oh, hadiah diberikan secara terpisah untuk pemenang Othello dan Shogi. Itu artinya ada 
dua set dari posisi 1 hingga 8. 

Dengan kata lain, saya harus pergi makan malam dua kali, jalan-jalan, makan siang 4 kali, 
pipi saya diremas 8 kali, dan panas saya ditepuk 16 kali. 

...... Kepalaku, aku tidak akan botak, kan? 

Kemudian saya pergi ke rumah Bozes dan Liner untuk menjelaskan prosedur dan tindakan 
pencegahan untuk hari itu, sambil memastikan apakah ada perubahan dalam jadwal setiap 
bagian, hari-hari terus berjalan. 

========================= 

Sabine: 「Semuanya ~! Anda ingin menepuk kepala Mitsuha-oneesama  ! ! 」 

「「 「「 「Oh oh ~~ !! 」」 」」 」 

.... Sayangnya, saya salah menilai pemilihan presenter. 

Aku menahan kepalaku dengan suara Sabine-chan, meluap dari pengeras suara yang 
terpasang di pohon terbesar di alun-alun. 

Tidak, pada awalnya saya akan melakukannya. Tapi kemudian, Sabine-chan 
menghentikanku, [Oneesama yang merupakan hadiah seharusnya tidak melakukan tugas 
seperti itu! Hadiahnya harus bertindak seperti satu, jadi jadilah hadiah yang bagus dan 
berdiri di sana, buat postur yang luar biasa!] Katanya. 

Saya akan melakukannya, saya dengan enggan berkata.... 

Setelah itu, Sabine-chan, yang membaca naskah dengan baik, dengan serius menyatakan 
dengan suara keras di akhir. 



『Biarkan turnamen papan permainan pertama... Mulai  ! ! 』 

Tidak, saya tidak berencana untuk melakukan turnamen kedua, tapi sekali lagi, saya 
mungkin. 

Para peserta turnamen mulai bergerak mencari lawan mereka sekaligus. 

Sebagian orang langsung menantang orang yang ada di dekatnya, sebagian lagi lari sejauh 
mungkin mencari lawan yang sekuat mungkin, seperti anak-anak. 

...... Menantang anak kecil seperti Sabine-chan, tapi tetap saja itu bagus! 

Resepsi itu dipertimbangkan kembali dan dimulai lima hari lalu. 

Untuk mendistribusikan salinan gambar monokrom, sebagai tiket partisipasi, alih-alih 
mencukur bagian tertentu dari lambang keluarga Yamano yang terpasang di papan 
permainan. 

Tidak mungkin saya bisa melakukan ini pada pagi hari, jika Anda memikirkannya. 

Bahkan jika Anda melakukannya dengan 30 orang dari korps maid, tetap 1000 untuk satu 
orang. 

Ini akan memakan waktu berjam-jam .......... 

Jadi saya memutuskan untuk mempertimbangkan kembali dan melakukannya sebelumnya. 

Yah, itu benar. 

Saat permainan dimulai, saya mendapat waktu luang untuk sementara. 

Karena kebingungan terjadi ketika mereka melihat-lihat, kekacauan terjadi dan peserta 
tidak dapat berkonsentrasi pada permainan, jadi Sabine-chan mengumumkan bahwa 
[dilarang untuk melihat sekeliling], dan orang lain juga setuju dengan itu, jadi saya tidak 
bisa pindah dari sini, kursi penyelenggara... Atau haruskah saya menyebutnya platform 
hadiah (boneka). 

======================= 

Karena saya tidak punya pekerjaan, saya akan berpikir. 

Sudah hampir setahun, sejak saya pertama kali datang ke dunia ini. 

Jumlah orang yang telah meninggal, mereka yang telah saya hutangkan, dan mereka yang 
telah berhutang budi kepada saya, secara bertahap meningkat, dan sekarang dunia ini telah 
menjadi tempat saya. 



Kembali ke Bumi, hanya ada perawatan rumah dan bukti kehadiran saya. Saya hanya pergi 
ke sana untuk membeli beberapa barang. Teman-teman saya pergi ke kota untuk kuliah 
dan mencari pekerjaan. 

Sekarang, seperti yang dijelaskan ke negara-negara di Bumi, tetapi saya bertanya-tanya 
apakah saya bisa menjadi orang ini? 

Tapi itu juga berarti, membuang rumah yang ditinggalkan orang tuaku ....... 

Dan jika saya benar-benar tidak menua, saya tidak akan bisa tinggal di Jepang. Tidak 
mungkin untuk menutupi / menyamarkan bahkan dengan riasan wajah yang menua 
selama sepuluh tahun. 

Ketika saatnya tiba, akan diputuskan untuk membuang rumah orang tuaku dan pindah ke 
luar negeri ....... 

Saya masih bisa berhubungan dengan teman-teman saya melalui email, dan setelah sekitar 
20 tahun, saya bisa berpura-pura menjadi putri saya untuk melihat dan melihat apa yang 
dilakukan orang lain. 

『Wow, dia terlihat seperti (Mini) Mitsuha!』 Atau semacamnya ....... 

Mari kita minta kapten untuk mempersiapkan beberapa kewarganegaraan dari beberapa 
negara. Untuk alasan itu, saya bertanya-tanya apakah akan ada banyak negara yang 
toleran.... Di suatu tempat Anda dapat dengan mudah membeli kewarganegaraan atau 
bahkan gelar doktor, dengan uang. 

Lalu, yuk siapkan sejumlah rumah aman di seluruh dunia dan persiapkan banyak identitas 
dan kebangsaan agar apapun bisa dilakukan. 

[Pada suatu waktu, seorang putri dari dunia berbeda, ditarik oleh darah elf.] 

[Di lain waktu, seorang gadis biasa, dengan banyak koleksi senjata, tinggal di kota, di suatu 
tempat di negara bernama Swiss.] 

[Dan terkadang, seorang pahlawan wanita yang secara pribadi memiliki pulau tak 
berpenghuni, di negara tropis dan mengawasi dunia di markas rahasianya.] 

Tapi, pada kenyataannya... .fufufu ~~! ! 

Sabine: 「Oneesama, waktu khayalan Anda, apakah Anda masih berlangsung sebentar?」 

Sh, Diam !！ 



Chapter 75 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 75 Apa yang akan terjadi 
terjadilah..... 

Bagi yang mengira tahu pemenangnya adalah.... Anda akan terkejut !!! 

Dan kekacauan terus berlanjut ............ 

Sabine: 「Oneesama, seseorang mencarimu.」 

Seorang pria berusia agak 30 tahun, berdiri di samping Sabine. 

Yumboro 「Senang bertemu Anda untuk pertama kalinya, nama saya, Baron Yumboro dari 

College of Arms.」 (TN: ada yang punya nama yang lebih baik? ユ ン ブ ロ yunburo) 

Mitsuha: 「...... ..College of Arms?」 (...... 紋章 院？) 

Untuk apa? Saya tidak punya ide. 

Yumboro: 「Ya, karena nona saya tidak bisa datang untuk mendaftarkan pembuatan 

lambang, yang digunakan oleh Rumah Tangga Viscount Yamano, sebagai bentuk terima 
kasih kepada Putri Kuil Perawan Petir, kali ini saya ditugaskan ke sini untuk melakukan 
prosedur . Jadi saya laporkan... 」 

Mitsuha: 「Ah, terima kasih banyak untuk itu. Terima kasih untuk masalahmu. 

Sabine-chan, bawakan gambar berwarna, dan juga cap untuk pembatalan. 」 

Sabine: 「Dimengerti!」 

Sabine-chan berlari menuju meja resepsionis. 

...... Tapi puncaknya? Apa yang dia bicarakan? 

Mitsuha: 「Umm, lambang...」 

Yumboro: 「Oh, seharusnya aku memberikan ini padamu dulu. Ini adalah sertifikat 

pendaftaran. 」 

Saat aku mengatakan itu, Baron menyerahkan beberapa perkamen dengan pola yang 
digambar ....... 

Ah ya, itu... 

Seorang gadis dari panti asuhan, dengan kode nama [Gadis Perencana], melukis desain 
tersebut. 



Ini untuk pencegahan bandit. 

Apakah ini menjadi lambang resmi Viscount Yamano House? 

Selama keturunan Keluarga Yamano bertahan? 

...... .Gakkushi. (orz sfx) 

Baron Yumboro dari College of Arms, sangat senang melihat set gambar dan gambar yang 
dibawa Sabine-chan, lalu dia membungkuk berkali-kali, pipinya merah padam saat menuju 
ke belakang. 

Ada versi dalam gambar seperti, versi gaun pengantin, versi pakaian pelayan, dan 
sebagainya. Ya, itu karena seseorang. 

Mereka yang menang 8 kali dan mereka yang tidak dapat menemukan lawan, 
diperintahkan untuk datang ke depan markas, tetapi [potsupotsu] dan orang-orang mulai 
berdatangan sekitar malam hari. (８ 回 勝 っ た 者 、 対 戦 相 手 が 見 つ か ら な い 者 は 

本部 前 に 来 る よ う 指示 し て あ っ た が 、 夕 方 頃 か ら ポ ポ ポ ツ と ポ と ポ と

mungkin?) Tampaknya yang sebelumnya, sudah menang delapan kali. Mereka memeriksa 
namanya dan menuliskannya di tabel turnamen untuk hari berikutnya. 

Bagi mereka yang tidak setuju satu sama lain dan menjadi ragu-ragu, saya menunjuk 
seseorang selain diri saya sendiri di markas, untuk mencocokkan jumlah kemenangan, jadi 
mereka bertarung. 

Oh, seorang pelayan muda dari keluarga Viscount Liner, yang dinominasikan oleh seorang 
pemuda sekarang, adalah orang yang mendapatkan satu dari 600 set pertama yang 
tersedia. Tapi dia sangat kuat ....... 

Fufufu, Anda terjebak dalam jebakan! (Dia jebakan ?!) 

Dia mengira dia adalah seorang gadis muda dan menominasikannya, [Sabine-chan, tidak 
bisa dikalahkan], lho! Aku memakai Sabine-chan dalam seragam maid, untuk mengambil 
keuntungan dari pria yang tidak menaruh curiga! 

Fu wa ha ha ha ha! 

Oh, untuk berterima kasih kepada para pelayan yang menyerah untuk membantu, mereka 
seharusnya diberi hadiah yang sama, sebagai juara kelima hingga kedelapan. 

Sungguh, kepalaku tidak botak... ah, biarpun botak, aku akan sembuh total, aku lupa! 

Saya merasa lega .......... 

Iris: 「Saya menang empat kali di Shogi. Apakah pendaftarannya di sini? 」 



Kenapa kamu disini, Iris-sama .......... 

Eh, saya sangat sibuk, saya hanya fokus pada Earl, saya lupa sisa Boze, apakah Anda 
meninggalkan Earl, begitu...? 

Karena Earl memintaku untuk tidak mengambil kesempatan ini dari rakyat jelata, apakah 
mayoritas peserta aristokrat datang untuk pertandingan Shogi? 

Alexis dan Theodore sama-sama berpartisipasi dalam Shogi, Beatrice berpartisipasi dalam 
Othello, tetapi mereka sudah musnah. 

Namu namu. (Berdoa kepada para dewa ..) 

Saya akan memberi Anda gambar berwarna yang memiliki cap pembatalan nanti. Itu 
menjadi hadiah, gambar yang sepenuhnya berwarna. 

Setelah cukup lama sejak matahari terbenam, pertempuran hari itu akhirnya berakhir. 

Tapi, pertempuran kita akan datang! 

Saya harus menyelesaikan tabel turnamen untuk besok, dan saya harus membereskan 
berbagai urusan lain-lain. 

Namun, dari gambar monokrom pertama tidak digunakan untuk ditukar dengan gambar 
berwarna, tidak ada yang mau berjabat tangan dengan cap yang sudah tidak berlaku. Saya 
harus membuat seseorang kehilangan permainan sebagai gantinya. (Yaitu Sabine-chan ..) 
Mereka yang menang empat kali percaya pada kekuatan mereka dan mengincar puncak. Ya, 
menurutku ambisinya luar biasa. 

Oke, mari kita jual fotonya nanti. 

Jika ada orang yang membatalkan, [Eh, Jika saya bisa membelinya nanti, saya seharusnya 
tidak kehilangan permainan!] Meskipun keluhan mungkin muncul, tidak ada yang memilih 
cara untuk membatalkan dan menyimpannya sebagai gantinya. 

Kalau begitu, gambar-gambar yang diwarnai, itu sederhana [gambar yang menggantikan 16 
gambar monokrom, karena merepotkan menambah jumlah salinan monokrom], ya itu saja. 
Mereka tidak akan komplain jika nanti saya jual. 

Atau lebih tepatnya, saya tidak mendengarkan keluhan. 

Ini bagus untuk aset pribadi saya, tetapi tidak untuk anggaran wilayah. 

Oh ya, saya melarang penjualan atau pemberian hak hadiah kepada orang lain. Hadiah itu 
bukanlah hal semacam itu. 

============================ 



Dan kemudian, hari kedua datang, hari terakhir turnamen. 

Dibandingkan dengan 30.000 pemain kemarin, seharusnya hanya ada 136 pemain hari ini, 
baik Othello dan Shogi digabungkan, tetapi jumlah pemain hampir sama dengan hari 
pertama. 

Apakah semua pecundang kemarin menjadi penonton...? 

Meski ada begitu banyak orang, tidak akan terlihat seperti itu ....... 

Udara panas berputar-putar di sekitar kerumunan, dan darah panas mengalir di mata para 
pemain. 

Aku tidur nyenyak tadi malam, tapi kalian.... 

Pertandingan semakin memanas. Khususnya di semifinal Shogi, setelah pertarungan yang 
sangat dekat, Iris-sama dikalahkan oleh Perdana Menteri dan tempat menjadi kacau karena 
aksi kekerasan (mode mengamuk) dari Iris-sama, melempar potongan Shogi ke Perdana 
Menteri. 

Di pertandingan final, Perdana Menteri adalah pemenangnya dan Count dari... Entah 
dimana saya tidak tahu. 

Karena tidak jarang Othello mengalami pembalikan besar dalam beberapa gerakan 
terakhir, semua orang terus mengawasi permainan sampai akhir. 

Dengan demikian, pertarungan besar di Kingdom selama dua hari akhirnya berakhir, aku 
akhirnya terbungkus dalam rasa lega seperti seorang siswa sekolah dasar yang 
menyelesaikan PR liburan musim panas, di awal upacara dan di penutupan. 

Ini akhirnya berakhir ~. 

Aman, ini sudah berakhir ~. 

Sial.... Saya tidak akan merencanakan turnamen konyol lagi! 

======================== 

Beberapa hari telah berlalu sejak turnamen berakhir, ibukota mendapatkan kembali 
ketenangannya yang biasa. 

Perlakuan saya di Kerajaan tidak banyak berubah karena saya khawatir. 

Apakah karena saya awalnya adalah pahlawan yang menyelamatkannya? 

Bahkan jika air panas 90 derajat ditambahkan ke air panas 90 derajat lainnya, tetap saja 
terasa seperti air panas 90 derajat bukan? Ini sedikit berbeda ....... 



Bagaimanapun, dalam hal menghadapi negara penjajah, berbagai kebijakan dan bisnis baru 
telah diluncurkan, Kerajaan sedang booming dalam perang ekonomi, tetapi tidak ada rasa 
krisis. 

Saya ingin tahu apakah saya akan berhasil melakukan sesuatu lagi. 

Itu tidak baik. 

Tetapi untuk orang normal yang hidup dengan perasaan krisis setiap hari, saya bertanya-
tanya apakah itu sesuatu yang Anda katakan dengan tampilan yang mempesona. Lalu, 
apakah lebih baik hidup bahagia tanpa mengkhawatirkan apapun? (ketidaktahuan adalah 
kebahagiaan?) Haruskah saya menyerahkan kekhawatiran kepada Raja dan Bangsawan? 

[ Noblesse Oblige ], kewajiban para mulia? 

Untuk cannonballs, pecahan peluru yang ditujukan ke orang atau layar, di dek adalah 
peledak jenis squib sekering berjangka waktu , dan granat yang diarahkan ke lambung 
adalah bom pipa . 

Mari kita tekankan kecepatan dan kekuatan pertahanan kapal daripada ukurannya. 

Apakah Anda ingin mendapatkan gambar desain dan model di tangan dan mengurangi [ 
Cutty Sark ] atau [ Thermopylae (clipper) ] kecepatan tinggi untuk memasang papan 
pelindung? 

Atau apakah Anda ingin salinan mati dari kapal murah yang mudah ditiru, didorong hanya 
dengan keunggulan amunisi dan pelat baja? 

Tidak, tidak, saya tidak akan memutuskan segalanya. Bahkan jika pilihan diperlihatkan, 
apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan serangan, apakah itu kapal besar dengan 
biaya kinerja atau kapal kecil yang mudah dibangun dan fleksibel, keputusan itu harus 
diserahkan kepada para pihak. 

Tidak ada, saya tidak perlu melakukan semuanya. 

Ini hanya kebetulan aku di sini sekarang. 

[Saat itu, jika keajaiban tidak terjadi dan saya jatuh dari tebing dan mati.] 

[Jika bangsawan pertama yang kutemui bukanlah Earl Boze, tapi bangsawan yang tidak 
bermoral.] 

[Jika saya meninggalkan negara ini dan pergi ke negara lain.] 

Jika tidak ada dari roda gigi itu yang digunakan, saya tidak akan muncul ke negara ini 
sebelum invasi Kekaisaran, naga, dan juga invasi Kerajaan Vannel kali ini. 



Jika saya ada di sana dan saya dapat meminjamkan kemampuan saya, saya akan bekerja 
sama. Saya ingin melindungi orang-orang yang membantu saya dan orang-orang yang 
berteman dengan saya. 

Tetapi saya sombong untuk berpikir bahwa saya harus melakukan semuanya sendiri, 
bahwa saya harus melakukan nasib negara. 

Bahkan jika saya tidak ada, dunia akan berputar dan orang-orang akan hidup keras kepala 
bahkan jika kita kalah perang. 

[Que Cera Sera.] 

Apa yang akan terjadi terjadilah. 

Kedengarannya seperti kata yang tidak bertanggung jawab, tetapi arti kata ini tidak. 

Jangan terlalu memikirkannya, jika Anda maju dengan sikap positif berdasarkan kemauan 
Anda sendiri, keyakinan Anda sendiri, dunia dan masa depan akan menunjukkan kepada 
kita hasil yang baik. 

Apa yang akan terjadi, dikatakan menjadi, kata yang lembut namun sembrono. (な る よ う 

に な る ん だ よ 、 と い う 、 の ん き で 優 し い 言葉。) Saya juga ingin maju dengan 

cara yang santai / santai. 

Wilayah, Kerajaan, Negara ini, Negara tetangga, dan juga tentang negara-negara di Bumi. 

Mari santai saja. 

Jangan lupa pilihan pertama Anda. 

Apa niat pertama saya? 

Ya, untuk menabung setelah pensiun, untuk hidup nyaman. 

Jika terjadi kesalahan, cepat kabur dengan teleportasi. 

Ubah nama dan pergi ke negara lain. 

Tidak, saya hanya pindah ke bumi dan di sini sampai sekarang, tetapi saya juga bisa pergi 
ke dunia lain, jika Anda memikirkannya. Tapi pertama-tama, kupikir akan lebih baik 
berteleportasi setelah memakai baju luar angkasa. 

Saya bertemu Pez-san saat saya berjalan sambil memikirkan berbagai hal. 

Mitsuha: 「Ah, Pez-san, Halo. Bagaimana anak itu? 」 



Pez: 「Iya ~ a, saya terkejut. Benar sekali, bagus...  uhuk  .. Dia akan menjadi pedagang yang 

hebat, anak itu! 」 

Tidak, mengapa Anda memperbaikinya? 

Pez: 「Meskipun dia mengatakan untuk menyerahkannya kepada mereka, saya masih 

khawatir tentang panti asuhan, jadi saya akan datang ke panti asuhan dari waktu ke 
waktu...」 

Apakah Anda khawatir pengelolaan panti asuhan ditangani oleh anak berusia 9 tahun! 

...... Bersikaplah tegas, tidak, sungguh. 

Mitsuha: 「Ah, Pez-san, hal-hal yang saya jual di toko kami seperti, sampo, bilas, dan 

banyak lainnya, apakah Anda tidak akan menanganinya di toko Pez-san?」 

Pez: 「Eh ~ h, tidak apa-apa! Tapi kemudian, bukan itu yang saya inginkan. Ini adalah 

produk yang memiliki efek terbaik dalam menarik pelanggan, karena pasti laku, dan 
pelanggan yang datang untuk membelinya akan membeli barang lain pada saat bersamaan. 
Tapi sekali lagi, kenapa? ...... 」 

Apakah wajar jika Pez-san bertanya-tanya? 

Mitsuha: 「Ya, karena dengan situasi saya saat ini saya tidak dapat membuka toko, saya 

pikir itu akan mengganggu pelanggan. Saya memutuskan untuk keluar dari toko dan 
mengatakan bahwa di sana ada kediaman Viscount Yamano. Saya juga mengantisipasi 
sumber pendapatan lain, jadi saya ingin sedikit lebih mudah... 」 

Pez-san sepertinya yakin dengan kata-kataku. 

Tidak, sungguh, aku hanya mengulurkan tanganku sedikit. 

Saya juga ingin mengubah sampo menjadi produk lokal. Mari kita lihat lain kali. 

Pez: 「Berbicara tentang pendapatan, itu adalah gambar berwarna yang dipesan, itu sangat 

terjual! Dengan ini, Mitsuha-sama akan dikenal di negara tetangga juga. 」 

Mitsuha: 「Eh....?」 

Pez: 「Tidak, foto Mitsuha-sama juga akan diketahui oleh negara tetangga...」 

Gyā  a  a ~~ !! 

Uangnya begitu mempesona, saya tidak menyadarinya! 



Saya pikir saya lega karena tidak ada gambar atau televisi di sini, tetapi mengapa saya 
menyebarkan gambar saya sendiri yang dicetak berwarna? 

Apakah saya bodoh 

Apakah saya bodoh, bukan? 

Sabine: 「Apakah ~, Oneesama, mengapa kamu jongkok di tempat ini?」 

Yumboro: 「Ah, Princess Shrine Maiden-sama! Waktu yang tepat, sebenarnya, saya ingin 

bertanya tentang gambar berwarna .... 」 

Iris: 「Mitsuha, meskipun ini masalah makan siang hadiah ketiga! ...」 

A ā a  a ! 

Yah, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan, saya akan bisa menghabiskan hari-hari 
tenang saya. 

.... Lalu apa? 

Que Cera Sera! 

Catatan Penulis: 

Ini adalah kesimpulan tentatif. 

Terima kasih telah bersama kami selama 75 hari berturut-turut! 

Terima kasih banyak atas semua pendapat, saran, saran, kesan, dan bacaan Anda. 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan debut dengan aman, dan bahwa saya diizinkan untuk 
melihat impian tempat kedua secara keseluruhan selama sehari, itu akan menjadi 
kenangan seumur hidup. 

Sungguh, saya sangat sangat berterima kasih. 

Saya akan senang jika Anda terus membaca yang berikutnya. 

Kali ini interval pembaruan sekitar 1 hingga 3 hari. 

Tidak, memperbarui setiap hari agak sulit. (^^ ゞ 

Pekerjaan berikutnya [Saya bilang, buat kemampuan saya rata-rata!] Hari ini adalah awal 
serialisasi. (^^ ゞ 

Catatan penerjemah: 



Ini menandai akhir dari arc Othello dan Shogi, yang tertahan cukup lama. 

Dan sementara FUNA-sensei mengatakan pembaruan akan 1-3 hari, bayangkan bahwa ... 
Dia / Dia biasa memperbarui setiap hari selama 75 hari ... sialnya aku tidak bisa melakukan 
itu. Bagaimanapun bagi saya, saya tidak mengikuti pola, saya akan memperbarui kapan pun 
saya mau .. 

Terima kasih sudah membaca guys, sampai update selanjutnya... .. ciao .. 



Chapter 76 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 76 Catatan penulis: 
Kebangkitan! (^ ^) / 

Setelah 1 tahun, Ini akan dilanjutkan! 

Saya akan sangat berterima kasih atas kerja sama Anda. 

Catatan penerjemah: 

Pengumuman yang sangat penting di akhir bab. 

Umm, 3 minggu setelah turnamen neraka berakhir. 

[General Store Mitsuha], melakukan sedikit renovasi. 

Pertama, saya meninggalkan produk yang laku di toko Pez-san, dan membuat bermacam-
macam produk yang tidak begitu laku. 

Eh, biasanya justru sebaliknya? Tidak, tidak, jika Anda meletakkan produk luar biasa itu di 
rak toko saya, toko saya akan ramai. 

Selain itu, jika Anda membuka toko hanya sesekali, tidakkah Anda akan merepotkan 
pelanggan jika mereka ingin membeli kebutuhan? 

Itu sebabnya kami menangani hal-hal yang tidak esensial dan tidak terlalu populer, yang 
juga memiliki profitabilitas yang sangat tinggi, atau membutuhkan penjelasan yang tepat 
untuk pembeli. 

Kami juga mempromosikan mobil belakang lipat menjadi barang permanen daripada 
dibuat sesuai pesanan. 

Sejujurnya, saya pikir saya akan keluar dari toko sepenuhnya, tapi saya rasa itu akan 
membuat saya agak kesepian.... 

Selain untung, sangat menyenangkan melihat barang-barang Jepang bermanfaat bagi dunia 
ini. 

Produk yang menjadi populer dan mampu laku dapat ditransfer ke toko Pez-san satu demi 
satu. 

Karena itulah saya hanya menempatkan barang yang hanya bisa dijual dengan harga tinggi, 
hanya barang berharga tinggi, kelahiran kembali [General store Mitsuha], toko yang baru 
dibuka. 



Untuk berjaga-jaga, saya akan mengisinya sendiri. 

...... Menurutmu rak macam apa yang dimiliki toko ini! ! 

Dan, sistem pencegahan kejahatan sangat ditingkatkan, di [General store Mitsuha] yang 
baru lahir, bukan, [rumah Viscount Yamano] 

Ketika seseorang tertangkap oleh sensor infra merah atau oleh kabel, pemancar secara 
otomatis mengaktifkan dan mengirim sinyal, ke penerima di rumah besar di sini di wilayah 
Yamano, dan kemudian alarm berbunyi. 

Karena itu hanya wilayah kecil, saya dapat mendengarnya di mana pun saya berada, tetapi 
untuk memastikan, anton, kepala pelayan, akan menghubungi radio genggam nirkabel 
saya. 

Dan, itu adalah sistem di mana saya segera muncul dengan perlengkapan pertempuran 
penuh, melalui Gudang Senjata. 

Sistem penembakan busur dan anak panah, yang dapat menembak secara otomatis, 
dilepaskan, karena saya takut akan tembakan yang tidak akurat. 

Serangan dinilai oleh diri sendiri. 

Saat aku memberitahunya cara kerjanya, Sabine-chan membocorkan suara ketakutan. 

Sabine: 「Mitsuha-oneesama, apa yang kamu lawan?」 

Sh, Diam !！ (U, urusai wa!) 

Saya juga membuat kursi penembak di atap. 

Jika Anda membuat platform bergerak yang selangkah lebih tinggi dan memasang senapan 
mesin berat di sana, Anda dapat menembak jatuh ke segala arah. 

Tentu saja, biasanya tidak ada badan utama senapan mesin, itu akan dibawa dengan 
teleportasi, hanya dalam keadaan darurat. 

Sabine: 「...... Jadi, apa yang kamu lawan ......」 

Suara Sabine-chan, yang ketakutan di lubuk hatinya.... 

Seperti saya katakan, diamlah! 

Saya adalah bagian dari faksi yang berhati-hati. 

Sebagian besar teman sekelas saya tidak akan mempercayai saya. 



Tapi Mi-chan dari toko minuman keras tertentu, percaya pada teman masa kecilnya ...... 
Mungkin. 

Jadi, haruskah rumah keluarga Yamano (cabang ibu kota), dikepung oleh musuh, dan jika 
saya tidak bisa melarikan diri menggunakan teleportasi. Dan juga, ketika saya harus 
melindungi orang-orang di kota. 

Jika Anda memikirkan semua itu, Anda akan bermasalah kecuali Anda melakukan tindakan 
pencegahan keamanan yang diperlukan. 

================== 

Dan pekerjaan renovasi kediaman saya di ibu kota sudah selesai, kuota pemberian hadiah 
turnamen papan permainan sudah lunas. 

Sekarang, [pertempuran kita yang sebenarnya!] Dimulai. 

Tidak, ini pertempuran yang tidak pernah berakhir. Itu benar... 

Salah satu proyek di Kerajaan, telah menyelesaikan tahap pertama. 

Sejak jagung kilat diangkut dari wilayah Yamano secara teratur, tidak ada masalah untuk 
penjualan panti asuhan dan masyarakat umum. 

Pedagang yang mengetahui bahwa dengan menggunakan [jagung eksplosif] di wilayah 
Yamano, dapat membuat [jagung petir], pemilik toko warung yang menyaksikan 
keberhasilan anak-anak panti asuhan, dan gelandangan yang mengira mereka bisa 
memasuki bisnis sendiri, anak-anak memulai bergerak sekaligus, tapi apa yang akan terjadi 
...... 

Ketika saya berpikir untuk segera kembali ke wilayah tersebut, saya menerima pesan dari 
Sabine-chan. 

Sabine: 「Otou-sama berkata, dia ingin melihatmu.」 

Jika itu datang ke undangan Raja, itu tidak bisa diabaikan ....... 

Jadi kami pergi bersama ke kastil. 

=================== 

Mitsuha: 「Yang Mulia, apakah Anda memanggil saya?」 

Raja: 「Oh, terima kasih sudah datang. Sebenarnya, ini masalah peringatan ke negara lain... 

」 

Ah, sekarang setelah Anda menyebutkannya, ada diskusi seperti itu.... 



Raja: 「Dalam waktu dekat, saya berpikir untuk mengirim utusan ke setiap negara. 

Pertama-tama, ini bukan negosiasi, karena situasinya, ini adalah peringatan bahwa jika 
negara-negara tidak bersatu, Anda tidak tahu kapan dan di mana mereka akan mendarat 
selanjutnya. 

Setelah pendaratan itu diizinkan, seluruh benua akan dikuasai. Saya ingin 
menginformasikan fakta itu, dan kemudian saya ingin melanjutkan konsultasi tentang 
pembentukan aliansi untuk langkah-langkah pertahanan bersama dengan masing-masing 
negara. 」 

Mitsuha: 「...... Saya pikir itu masuk akal.」 

Ya, itu akan menjadi tindakan terbaik. Seperti yang diharapkan dari seorang Raja, dia 
memikirkannya dengan benar. 

Raja: 「Umu, jika kita bersama-sama mengembangkan kapal baru dan gaya baru senjata 

ampuh di negara-negara yang berpartisipasi, semua orang tidak akan bisa menolak aliansi 
...」 

U wa ~ a, kamu benar-benar penjahat! 

Mitsuha: 「Fufufu, Yang Mulia, Anda benar-benar jahat, Anda tahu. ......」 

Sabine: 「Tidak, tidak, pemilik [General store Mitsuha], adalah si jahat sejati .......」 

Sabine-chan, semenjak kamu mendengar cerita tentang rencana pensiun dari [toko barang 
umum] tertentu yang kamu suka, sepertinya kamu ingin menggunakannya setiap ada 
kesempatan, Raja akan mengingat ucapan yang aneh. 

Jadi saya harus mengajari Sabine-chan kata-kata yang tepat untuk waktu yang tepat, untuk 
mengurangi kerusakan bagi saya dan yang lainnya. Tidak apa-apa jika hanya kita, tetapi 
jika Raja tiba-tiba mengatakan hal seperti ini, itu bisa menjadi bencana. 

Ah, merepotkan sekali ~ ~! ! 

Raja: 「Itu sebabnya, utusan, pengawal, asisten, dan yang lainnya, tentu saja, akan dipilih 

dari istana kerajaan. Jadi, Mitsuha, tidak, Viscount Yamano, aku ingin bertanya kepadamu 
...... 」 

Mitsuha: 「Pameran kekuatan senjata dan menunjukkan otoritas sebagai [Princess Shrine 

Maiden of Thunder], kan?」 

Raja: 「Itu benar.」 

Raja tidak memintaku sebagai Mitsuha, tapi sebagai Viscount Yamano. 



Umumnya, ini adalah permintaan bukan sebagai teman putrinya Sabine-chan, tetapi 
sebagai pengikut Yang Mulia [Yamano] yang merupakan Viscount. 

Maka tidak ada pilihan. 

Mitsuha: 「Saya dengan rendah hati menerima pesanan Anda.」 

Saya mengundurkan diri di hadapan Yang Mulia dan segera kembali ke wilayah itu. 

====================== 

Setelah berteleportasi ke kamarku di mansion, aku dengan cepat melompat ke tempat 
tidur. 

Sebelum melakukan hal-hal di dalam wilayah, saya memikirkan tentang hal-hal baru-baru 
ini saat saya berbaring di tempat tidur saya sendiri. 

Pertama-tama, tentang berkeliling di setiap negara. 

Tidak, itu sudah merupakan langkah yang pasti. (い や 、 行 く の は 既 に 確定 事項 だ。) 

Pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana saya melakukannya? ....... 

Pertama-tama, saya belum pernah ke sana sebelumnya, jadi saya tidak bisa pergi ke sana 
dengan cara teleportasi. Begitu sampai di sana, saya bisa bolak-balik sebanyak yang saya 
mau. Jadi, perlu pindah ke sana dengan cara biasa, setidaknya sekali. 

Mengingat, ekspedisi ini sepertinya akan berguna di masa depan. 

Dan hal pertama yang harus kami putuskan, adalah kendaraannya. 

Kereta yang biasa digunakan di sini, membuat pantatmu sakit karena guncangan hebat, itu 
juga membuatmu berbicara dengan lelaki tua kotor di seberang , permisi! Yang saya suka 
adalah [paman yang keren], bukan orang tua yang kotor. Tidak mungkin! ! 

Selain itu, ketika naik gerbong istana kerajaan, tidak boleh memuat barang bawaan sendiri 
secara berlebihan, dan selalu ada mata yang menatap ke arahmu, sehingga sangat sulit 
untuk melakukan berbagai hal. 

Lalu, haruskah saya menggunakan kereta pribadi saya? Jika demikian, pantat saya tidak 
akan terluka. 

Namun, itu kecil dan memiliki kapasitas muatan terbatas dan juga dapatkah satu [perak] 
menangani perjalanan jauh? 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahnya dalam jangka waktu lama di jalan 
yang tidak beraspal, bahkan jika itu terbuat dari Bumi? Tidak mungkin untuk 



memperbaikinya kecuali kita berada di Bumi, dan karena ini adalah bangunan khusus, 
perlu waktu untuk mendapatkan bagian-bagiannya. 

Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak menghujat dunia ini. Entah bagaimana, 
kereta yang nyaman, nyaman, cepat dan hemat waktu muncul ....... 

Karena uang itu dapat dibebankan kepada Raja, dimungkinkan juga untuk memperoleh 
sejumlah anggaran. Saya ingin tahu apakah ada cara yang baik... 

Pikon! (scammer merasakan sfx.) 

Ketika saya memikirkan berbagai hal, tiba-tiba muncul. 

Saya butuh sedikit konfirmasi, tapi mungkin saya bisa pergi. 

Namun, ini membutuhkan banyak waktu dan uang. Saya berharap kondisi akan bertemu 
dan Raja akan memberikan koin emas.... 

Dan, tidak ada waktu untuk disia-siakan! 

Ambil pekerjaan dengan cepat, konfirmasikan dan jika Anda setuju, Anda harus bersiap-
siap! 

Sekarang, saya harus pergi ke kantor dan meminta laporan Anton-san selama saya tidak 
ada.... 

Catatan Penulis: 

Kabar baik! 

Pembaruan dijadwalkan pada hari Rabu setiap tengah malam. 

Update selanjutnya segera, besok, 11 (Rabu) tengah malam. (^ ^) / 

Catatan penerjemah: 

Sekarang untuk kabar buruk! 

Karena kejadian dan situasi yang tidak terduga di RL .. Ini akan menjadi update terakhir 
yang akan saya buat. Perjalanan yang menyenangkan, terima kasih telah merawat saya 
selama beberapa bulan terakhir ini. 

Adapun kelanjutan dari seri ini, kamu bisa bertanya pada Onii-chan atau Imouto atau jika 
ada orang lain di luar sana yang mau mengambil ini .. I Dare You .. 

Saya tidak akan meletakkan situs ini, karena saya mungkin akan menerjemahkan serial lain 
lagi dalam waktu yang sangat lama .. Mungkin, suatu saat, saya harap .. 



Sekali lagi terima kasih telah membaca terjemahan buruk saya... 

Attattin out. (^ ^) / 



Chapter 77 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 77 TL Note: 

Kuro Kurori SSU ~ 

Senang bertemu kalian, Kuro Kurori di sini! (`・ Ω ・ ´) 

Saya sangat tertarik dengan novel ini dan ingin mencoba menerjemahkan ini dan 
menikmatinya bersama kalian semua. Namun sebelum itu, saya mohon maaf jika 
terjemahan saya ternyata buruk dan membutuhkan semua saran Anda dalam waktu dekat. 
("´ ・ ω ・`) 

Saya akan melanjutkan dari bab 77 dan seterusnya. Anda dapat melihat bab sebelumnya 
dengan mengunjungi blog! 

Nah, begini saja! 

「Pertemuan wilayah ~!」 (Mitsuha) 

Dengan deklarasi saya, semua orang berkumpul di ruang makan dengan wajah serius. 

Pertemuan ini akan diadakan oleh semua anggota yang bekerja di Yamano Viscountcy, 
perwira militer, penasihat teknis Randy-san, dan lainnya yang terlibat dalam 『Yamano 

Viscountcy』. 

Saya tidak terlalu suka menjadi terlalu ketat, jadi saya bercanda sedikit, semua orang 
mengerti saya dengan sangat baik. 

Ini adalah pertemuan penting untuk mengontrol masa depan Yamano Viscountcy, jadi apa 
yang saya katakan atau tidak saya katakan, akan berdampak langsung pada kehidupan 
masyarakat. 

Kata-kata dari rakyat sendiri akan menggerakkan pemerintahan teritorial. 

Semua orang tegang saat keringat keluar dari tangan mereka karena mereka memahami 
rasa hormat dan ketakutan dari ini, termasuk saya. 

Namun, untuk tidak membiarkannya keluar, aku membagi tempat itu dengan wajah yang 
tenang. 

「Baiklah, mari kita dengarkan laporan dari ketika saya keluar」 (Mitsuha) 

Alur berjalan lancar karena urutan pelaporan dan item yang diperlukan sudah menjadi 
rutinitas. 



Pertama-tama, dari yang paling penting, situasi keamanan. Reporternya adalah Mayor 
Willem, komandan angkatan darat. 

「Nah, moralnya tinggi jika saya boleh mengatakannya. Pelatihannya berjalan dengan baik. 

Semua orang serius sejak kedatangan kapal asing tersebut. Ada tentara yang penuh dengan 
harapan dalam tugas aktif, serta beberapa orang yang saat ini tidak aktif juga ikut 
pelatihan. 」(Willem) 

Sven dan timnya, para perwira militer juga mengangguk setuju. 

Tantangan terbesar bagi tentara adalah pengembangan senjata baru. 

Itu tidak akan dimulai bahkan jika kita membahasnya di tempat ini, dan karena ini adalah 
masalah rahasia yang sangat penting, aku akan membiarkannya berlalu. 

「Selanjutnya, keuangan!」 (Mitsuha) 

「Ya」 (Miriam) 

Miriam-san bertanggung jawab atas keuangan. 

「Praktik konvensional di bidang pertanian bekerja hampir seperti biasa, namun hal ini 

wajar karena hasilnya akan keluar pada periode panen berikutnya. Pekerjaan baru 
menguntungkan dan tidak ada keluhan dari para petani. 

Tidak ada perubahan dalam kehutanan. 

Mengenai penjualan papan permainan, meski permintaan di ibu kota kerajaan sudah cukup 
turun, namun permintaan di daerah lain belum terpenuhi sama sekali, sehingga untuk 
sementara waktu penjualan dianggap tidak turun. Namun... 」(Miriam) 

「Imitasi, kan?」 (Mitsuha) 

「Ya, itu, tiruannya. Beberapa bisa segera muncul di pasar. 」(Miriam) 

Saya juga berpikir bahwa itu akan segera datang. 

「Abaikan produsen imitasi. 

Saya akan berkata kepada para bangsawan, 『Papan permainan yang bukan dari wilayah 

Yamano adalah palsu. Karena itu adalah hal yang murah untuk dibeli orang miskin, sangat 
memalukan untuk memilikinya. 』Miriam-san tolong sebarkan rumor di antara orang biasa 

yang menggunakan orang,『 Mungkin ada turnamen lain. Pada saat itu, Anda tidak dapat 

berpartisipasi dengan papan permainan palsu. 』 



Sampai akhirnya, itu akan menjadi 『mungkin』 dan sama sekali tidak mengatakan 『ada

』, oke? 」(Mitsuha) 

「Ya-ya」 (Miriam) 

(Tentu saja. Jangan lakukan itu. Oke!) 

Yang lainnya mundur sedikit. 

「Juga, bersama dengan semua itu, mohon meminta nasihat di sekitar sana sini dengan 

khawatir,『 Sementara dikabulkan sebagai tuan, Putri Kuil Maiden-sama yang telah 

memilih baron kecil untuk menyelamatkan orang-orang di wilayah itu melakukan yang 
terbaik untuk buat rencana untuk mereka. Menjual tiruan dari produk khas wilayah 
Yamano adalah semacam.... . 

Apakah orang-orang yang membuat, menjual, membeli, dan menggunakannya akan baik-
baik saja? Seperti ... hukuman ilahi atau sesuatu yang lain. 』」 (Mitsuha) 

「そ し て, そ れ と 併 せ て,『 子 爵位 を 賜 り な が ら, 民 を 救 う た め に 敢 え て 小 さ 

な 男爵 領 を 選 ば れ た 姫 巫女 様 が, 領地 の 民 た ち の た め に 御 考 案 さ れ, 売 っ て 

お ら れ る ヤ マ ノ 領 の特 産品 を 真似 る と は ......。 作 っ て い る 者 、 売 っ て い る 

者 、 そ し て 買 っ て 使 っ て い る 者 達 は 大丈夫 な の だ ろ 、 、 を 、 、 、 、 、 、 

を 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、下 さ い 」 

...... Itu bukan kebohongan. Memang benar. Namun. 

(((Uwaaaaa...!))) (Semuanya) 

Semua orang mundur. 

Setelah itu laporan desa nelayan dalam kondisi sangat baik, keadaan pembangunan kapal 
nelayan baru, dan konfirmasi kondisi eks ABK dan kapal tawanan yang tertambat di 
dermaga apung, Akhirnya rapat wilayah selesai. . 

Setelah membubarkan anggota rapat, dengan hanya anggota inti, kami mulai berdiskusi 
tentang hal-hal penting. 

Setelah menyelesaikan penyelidikan saya, saya melaporkan kepada semua orang. 
Perkembangan senjata baru, tren lingkungan, kondisi awal industri baru yang belum dirilis 
ke publik, dan masih banyak laporan lainnya. 

「Setelah beberapa saat, saya akan melakukan perjalanan panjang dengan royalti. 

Berbulan-bulan, mungkin perjalanan yang lebih lama. Sementara itu, setiap orang akan 
dapat mengelola wilayahnya sendiri, penelitian dan pengembangan juga dapat dilanjutkan. 
Harap siap. 」(Mitsuha) 



Ruangan itu benar-benar sunyi. 

Nah, untuk para anggota ini, seharusnya tidak terlalu mengejutkan, seperti yang sudah 
dibayangkan sebelumnya. Namun, saya rasa saya masih perlu mengumumkannya dengan 
jelas. 

Jadi saya memutuskan untuk menindaklanjuti. 

「Tidak, Anda masih selalu dapat menghubungi saya dengan komunikator bahkan saat 

saya bepergian! Jika sesuatu terjadi, saya akan segera kembali! 」(Mitsuha) 

Yup, cerita di ibu kota telah sepenuhnya ditransmisikan ke wilayah tersebut, dan 『

transfer』 saya juga telah ditransmisikan dengan berbagai cara. Jadi, saya jelaskan 

berdasarkan setting bahwa 『Kalau bukan negara asal jauh dan relatif dekat, butuh kurang 

lebih satu kali pulang pergi, beban badan akan kecil』. 

Jika tidak dilakukan, derajat kebebasan saya akan terlalu sempit dan akan merepotkan 
saya. 

Bagaimanapun, karena itu adalah kemampuan khusus Putri Kuil Maiden-sama, jadi aku 
harus menggunakannya, kan? 

Wajah semua orang yang tegang akhirnya mengendur. 

Namun, keadaan Colette-chan lah yang perlu dikhawatirkan. 

Tidak aneh bahwa dialah yang paling kesal tentang ini, tetapi entah bagaimana dia tetap 
tenang dari awal karena suatu alasan, dan tidak ada rasa cemas sama sekali. Apa sih yang 
dia pikirkan ......? 

「Baiklah, jika jadwalnya telah diputuskan, tolong beri tahu saya lebih awal. Saya harus 

menghubungi ayah dan ibu saya, dan juga mengemasi beberapa barang juga. 」(Colette) 

Aah, dia akan mengikutiku dengan semangat penuh, ya, begitu ....... 

Yah, akan sangat sepi ditinggal sendirian di manor tanpa aku, dan karena dia akan menjadi 
otak untuk mendukung Yamano Viscountcy di masa depan, ini akan menjadi studi yang 
bagus untuk melihat-lihat banyak negara. Jadi ini mungkin hal yang bagus. 

Selain itu, saya juga tidak akan kesepian. 

Oke, ayo lakukan ini! 

Keesokan harinya, saya mengunjungi ibu kota kerajaan lagi, sambil melakukan inspeksi 
wilayah di sepanjang jalan. 



Apa? Inspeksi yang mana? Tidak peduli inspeksi apa, tidak ada yang peduli jika mereka 
tidak melihatnya. Mereka mungkin akan mengira itu di tempat lain. 

何 、 ど こ の 視察 、 と 言 わ な け れ ば 、 姿 が 見 え な く て も 誰 も 気 に し な い。 

ど こ か 別 の 所 に い る の だ ろ う 、 と だ だ だ 、 、 、 と だ わ 

Setelah itu, saya langsung menuju kantor pusat stagecoach di ibu kota. Maksudku, tempat 
ini terasa seperti pusat pengiriman mobil. 

そ し て 王 都 で す ぐ に 向 か っ た の は 、 乗 合 馬車 の 本社 、 と い う か 、 配 車 セ 

ン タ ー の よ う な と こ ろ。 

Alasan mengapa saya pergi ke sana adalah karena para kusir melayani sebagai pedagang di 
usia muda dan melakukan perjalanan ke berbagai negara, dan di antara mereka beberapa 
adalah utusan ke setiap negara sebagai bangsawan dan pembawa negara. Dalam banyak 
kasus, orang-orang yang selama ini aktif membawanya sering kali memilih untuk bekerja 
sebagai karyawan lama setelah pensiun. 

Dengan kata lain, begitulah adanya. 

「Hmm, kalau begitu, lebar jalannya cukup lebar, kan?」 (Mitsuha) 

「Ya, ada juga kereta kuda besar, seperti enam dan delapan kereta kuda, dan setiap kali 

kereta datang, akan merepotkan bagi orang-orang untuk menjauh dari jalan agar tidak 
menghalangi atau melewati satu sama lain. Ada tempat untuk membantu menghindari hal 
ini, tetapi jalan utama tidak terlalu sempit. Ada juga gerakan tentara juga ...... 」(Coachman) 

Fumufumu , begitu.... 

Jalan di wilayahku tidak terlalu lebar untuk gerbong kecuali yang aku buat, tapi apakah 
jalan utama yang menghubungkan negara-negara itu benar-benar selebar itu ......? 

Jika ya, bisakah saya pergi ke sana? 

「Ano , Bagaimana dengan lalu lintas malam hari? apakah itu ...... 」(Mitsuha) 

Oke, setelah mengumpulkan informasi yang cukup, saya memutuskan untuk pergi! 

Setelah ini, saya masih perlu memeriksa dokumen dan mengisi detailnya, ya? 

PS 

Sebaiknya, ulangi bab ini lagi dengan menggunakan saran semua orang. 



Chapter 78 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 78 Saya akan menyelesaikan 
bisnis saya di Jepang hari ini. 

Melakukan tur untuk dealer mobil, atau lebih tepatnya, yang khusus RV. 

Karena barisan produk berbeda tergantung pada toko, mereka mungkin memiliki genre 
dan staf penjualan yang baik dan buruk juga, jadi setelah mempersempit di internet, saya 
pergi mencari di beberapa toko. 

...... Ya. Saya berpikir untuk menggunakan RV sebagai kartu truf untuk berkeliling negara. 

Kecepatan gerak yang cepat, mengatasi hujan, banyak barang bawaan, lingkungan hidup 
yang baik, dapat mengusir panah dari busur, bahkan pedang tidak akan mampu menyerang 
penghuninya dengan satu pukulan. 

Terlebih lagi, biarpun mereka tidak bisa memberikan satu pukulan pun, kita masih bisa 
kabur dengan cepat. 

Ini cara sempurna untuk bepergian, menggabungkan keamanan, waktu, dan tenaga. 

Tidak, tentu saja, jika tinggal di kota atau desa, kita akan tinggal di penginapan daripada 
berkemah. Kalau tidak, kenikmatan travelling akan berkurang, bukan? 

Mengingat pihak lain yang melewati jalan utama mungkin tidak dapat melihat wajah 
pengemudi dengan baik, sepertinya tidak akan diganggu. ......Mungkin. 

Jika ini saya sendiri, saya bisa pindah ke sini sekarang. Saya bahkan bisa pulang pada 
malam hari atau ke toilet setiap saat, tetapi bepergian ke dan dari rumah terlalu sering 
tidak akan menyenangkan untuk perjalanan itu. Juga, jika saya bersama Colette-chan, Ini 
harus memiliki pangkalan yang tepat, bukan? 

Yah, itu lebih seperti pangkalan bergerak atau kapal induk daripada pangkalan. 

Basis kayu putih yang bergerak, atau sesuatu seperti Zelerna, mungkin? 

Meski terlihat relatif besar, namun tetap dapat dioperasikan dengan surat izin mengemudi 
normal jika total bobot kendaraan kurang dari 5 ton dan jumlah penumpang 10 orang atau 
kurang. Kapasitas pemuatan maksimum kurang dari 3 ton, yang tidak begitu penting 
karena ini adalah RV dan tidak perlu membawa kargo dalam jumlah besar. Pokoknya tidak 
apa-apa kalau kurang dari 5 ton dengan segala hal seperti perlengkapan, bahan bakar dan 
barang bawaan. 



Dua atau tiga gadis mungil akan terasa lebih lapang daripada ukuran keluarga biasa, jadi 
tidak harus besar. Pertama-tama, jika terlalu besar, itu akan menjadi perhatian di 
sepanjang jalan. Dari segi lebar dan kekuatan. 

Ijin saya diambil sebelum sistem perizinannya direvisi tahun 2017, jadi itu perizinan biasa, 
oleh karena itu tidak ada masalah karena otomatis dibatasi untuk kendaraan semi 
menengah ukuran 5 ton. Jika saya membuatnya setelah revisi, saya akan dibatasi hanya 
membawa 3,5 ton kendaraan, dan saya masih perlu mendapatkan lisensi ukuran semi-
menengah. Itu berbahaya ....... 

Produsen merasa aman dan nyaman di pasar domestik, namun untuk beberapa alasan, 
mereka berpikir untuk membuat kendaraan di AS. 

Itu 『beberapa alasan』, tepatnya, 『Toilet』. 

Ada tiga tipe utama toilet RV: tipe portabel, tipe kaset dan tipe kelautan. 

Jenis portabel berarti toilet bowl dan tempat penyimpanan limbahnya portabel. Kerugian 
dari jenis ini adalah kapasitas penyimpanannya kecil. Keuntungannya adalah Anda dapat 
menghapusnya sepenuhnya saat Anda tidak membutuhkannya. 

Jenis kaset memiliki kapasitas yang lebih besar dari jenis portabel, tetapi seperti jenis 
portabel, ia kesulitan untuk membuang isinya, dan pada saat itu 『Anda mungkin secara 

tidak sengaja melihat isinya』 dan juga baunya ....... 

Di sisi lain, tipe kapal laut memiliki kapasitas besar karena toilet bowl dan tangki terpasang 
erat dengan RV. Membuang isinya menjadi mudah berkat peralatan pemrosesan bernama 
『Dump Station』 yang terhubung dengan selang dan dapat dibuang langsung, tanpa 

melihat isinya. 

Namun, ada banyak alasan mengapa formulir ini umum di Amerika Serikat, dan pangsa di 
Jepang sedikit. Artinya, 『Hanya sedikit stasiun pembuangan yang memprosesnya di 

Jepang.』 

Untuk alasan ini, yang umum di Jepang adalah jenis kaset atau jenis portabel. Jenis laut 
tersebut sebagian besar merupakan barang impor dari Amerika Serikat. 

Namun bagi saya itu tidak masalah sama sekali. 

Saat membuang, saya dapat mentransfer seluruh konten secara instan. Ke stasiun 
pembuangan. 

Seharusnya tidak masalah jika isinya langsung ditransfer ke tempat perkemahan mobil 
tidak populer yang menyediakan tempat pembuangan sampah di beberapa kota pedesaan 
di AS pada malam hari. 



...... Saya pikir akan lebih baik untuk berlatih menggunakan air beberapa kali sebelumnya. 
Untuk menghindari tragedi ....... 

Tangki pasokan air juga, saya lebih suka tipe tetap yang besar daripada tipe kaset. Kalau 
punya toilet dan shower pasti akan banyak mengonsumsi air, bukan? 

Tentu perlu diisi ulang langsung dengan transfer. Sulit untuk tangki 20 liter, dan juga repot 
menjaga kebersihan selang dan pulang ke rumah hanya untuk sesekali mengisi ulang. 

Makanya, menurut saya, produk buatan AS lebih nyaman dan memiliki lebih banyak 
pilihan. 

Jepang lebih baik dalam teknologi manufaktur untuk yang kompak, tetapi dalam hal RV, 
perlu dicatat bahwa AS, yang memiliki sejarah panjang, memiliki sedikit keunggulan. 

Oh, semua masalah bermasalah akan ditangani dengan kustomisasi. Jadi butuh waktu 
untuk mengirimkannya. 

Hmm? Apa yang saya sesuaikan? 

Nah, saya menyesuaikan jok, pedal akselerator, pedal rem, dll. Sehingga saya bisa 
berkendara dengan tinggi dan panjang kaki tanpa masalah. 

Jika tidak, saya tidak bisa melihat bagian depan, dan pedal tidak akan mencapai, Anda tahu. 
Berisik sekali! (Urusaina!) 

Tidak perlu dipersenjatai juga. Jika dicuri akan menjadi buruk, dan ketika saya kembali ke 
Jepang untuk mengisi bahan bakar, situasi saya akan ilegal, jadi saya ingin menghindarinya. 
Tidak .., patuhi hukum, aku. 

Selain itu, jika saya ingin menempatkan beberapa bagian penting untuk persiapan 
pencurian, itu akan memakan waktu lama. Dalam hal ini, jauh lebih aman dan lebih cepat 
untuk mentransfer Kapten dan yang lainnya secara terus menerus. 

...... Sebenarnya aku berpikir tentang membuat tempat duduk senjata di atap untuk 
sementara waktu, tapi seperti yang diharapkan aku perlu memikirkannya kembali. Biarpun 
musuhnya besar, aku bisa kabur dengan transfer tanpa harus melawan balik. 

Jika itu benar-benar perlu melakukan serangan balik untuk melindungi seseorang, pada 
saat itu aku bisa mengeluarkan senjataku. 

Tidak ada keterampilan sihir seperti kotak barang, tetapi dalam arti tertentu, seluruh 
planet seperti kotak barang saya. Tidak benar-benar. 

Itulah alasan mengapa saya pergi ke beberapa dealer dan mendengar banyak penjelasan 
dari mereka. 



Tentu saja saya tidak membuat kontrak secara tiba-tiba. Dengan mendengarkan ceritanya 
sampai batas tertentu, saya telah mempersempit kandidat menjadi sekitar tiga perusahaan, 
dan berencana untuk melanjutkan pada hari lain. 

Namun, para dealer pada awalnya mengira bahwa mereka berurusan dengan seorang anak 
dan pergi ke titik di mana saya ingin menyerah. 

Nah, jika saya tunjukkan SIM saya dan buku bank saya yang juga saya bawa jika saya 
membutuhkannya, mereka pasti akan mengubah sikap mereka seolah-olah berusaha 
membuat saya kembali ke telapak tangan mereka, bukan? 

Buku bank? Meski tidak perlu, aku tidak sebodoh itu membawa barang seperti itu kemana-
mana. Selain itu, menunjukkannya di depan umum ...... dan itu karena fisik ini, saya berhati-
hati dengan penjambret dompet. 

Bahkan jika mereka menunjukkan sikap aneh dan berpikir bahwa saya masih kecil, mereka 
akan tersingkir. Mereka tidak akan tergoda untuk mengambil risiko tertangkap karena 
uang jajan seorang anak. 

......Mungkin. 

Ketika urusan mobil selesai, saya pulang ke rumah, membalas beberapa email dan 
membersihkan rumah. 

Dan setelah sekian lama, saya pergi menemui kapten tentara bayaran Wolf Fang. 

「Saya telah datang ~」 (Mitsuha) 

「Kamu telah datang, ya ......」 (Kapten) 

Salam biasa. Dan kemudian, topik utama yang tiba-tiba. 

「Uang?」 (Mitsuha) 

「Sudah ditransfer」 (Kapten) 

Bagus. 

Dari sini, kita bisa mendapatkan RV yang mahal. 

Kalau tidak, saya hanya selesai dengan mobil mini. 

Namun, pembayaran RV adalah dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua saya. 
Pendapatan dari sini ditransfer ke Swiss Bank. 

Jika kita tidak mentransfernya ke sana, kita akan mendapat pengawasan dari kantor pajak 
tentang bagaimana kita menghasilkan banyak uang dari luar negeri. 



Laporan pembukaan dari kantor pajak akan segera keluar dan akan buruk untuk tampil 
seolah-olah itu adalah kesepakatan dengan negara asing, kan ....... 

Jika saya membeli RV di luar negeri, akan ada berbagai masalah seperti pendaftaran dan 
pajak, dan saya tidak akan bisa mendaftarkan plat nomor jika tidak dibeli di Jepang, jadi 
saya tidak bisa menggunakannya di sana. Uang saya dari rekening Jepang terus berkurang. 
Di sisi lain, rekening Bank Swiss saya terus bertambah. Secara drastis. 

「Bagaimana bisnisnya sekarang?」 (Mitsuha) 

「Ya, tidak ada masalah. Penghasilan kami saat ini adalah dari bagian Naga dan 

keuntungan yang tumpah dari hasil penelitiannya. Pendapatan asli mungkin akan dikirim 
beberapa tahun kemudian. 

Mungkin, ramuan yang dibawa oleh nona muda akan menjadi yang paling awal 
menghasilkan keuntungan asli. 」(Kapten) 

Yeah, well, kurasa masih terlalu dini. 

Untuk saat ini, saya masih memiliki yen Jepang yang dapat membantu saya hidup selama 
10 tahun dan seterusnya. 

Nah, karena sebagian besar hidup saya akan berada di dunia itu, biaya air, utilitas, dan 
makanan akan minimal, dan pinjaman untuk rumah telah dibayarkan sehingga 
menjadikannya milik saya sekarang. Bahkan jika saya menghabiskan banyak uang untuk 
RV, saya masih bisa hidup paling lama beberapa tahun. 

Selain itu, saya masih punya rencana seperti menjual perhiasan atau barang lain di dunia 
itu, sambil berkata, 『Saya bermasalah dengan uang, jadi saya ingin menjual kenang-

kenangan ibu saya.』 Namun, saya tidak bisa melakukannya setiap saat. 

Oke, yang tersisa adalah .., mendaftarkan bisnis dengan cermat dan bersiaplah untuk 
memiliki RV di halaman saya. 

...... sangat merepotkan, yup. 



Chapter 79 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 79 Sudah tiga bulan setelah aku 
memesan RV. Akhirnya akan segera dikirimkan. 

Dan saya telah bersiap untuk perjalanan itu. 

「Perbaiki pinggang Anda, jaga tubuh bagian bawah Anda tetap stabil! Itu benar, tenang, 

bidiklah ...... 」(Mitsuha) 

Panci! 

Ya, Colette-chan sudah terbiasa dengan ini, postur menembaknya juga. 

Yup, saya sedang mengajari Colette-chan cara menggunakan pistol untuk pertahanan diri 
dalam persiapan untuk perjalanan. 

Saya tidak akan tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan sehingga dia tidak bisa 
berada di dekat saya sepanjang waktu. Oleh karena itu, saya ingin Colette-chan memiliki 
setidaknya kemampuan pertahanan diri. Ini akan diperlukan di masa depan. 

Ini penting untuk masa depan Yamano Viscounty. Bagaimanapun, aku yakin Colette-chan 
juga akan cantik di masa depan. 

「...... daripada nona muda, saya pikir Colette lebih baik dalam hal ini, ya.」 (Kapten) 

Dari belakang, kapten memanggil. 

Yup, pemula tidak bisa sembarangan mengajari para amatir cara merawat senjata, atau 
semacamnya. 

Para tentara bayaran mengawasi secara bergiliran, dan saya hanya menafsirkan 
nasihatnya. Jika mereka mengira kami dalam situasi berbahaya, mereka bisa melompat 
lurus dan meraih lengan yang memegang senjata. 

「Tapi, apakah Nona Muda dan pejuang Nona ini?」 (Kapten) 

Kapten datang untuk bertanya tetapi tidak mungkin kami! Lagipula, saya belum pernah 
melihat keadaan negara kita, Anda tahu. Itu, hanya saat ibukota kerajaan pertahanan 
mutlak ....... 

「Nah, Colette bisa menggunakan granat dan melemparkannya lurus, tidak seperti nona 

muda tertentu. Juga, dia lebih kuat ...... 」(Kapten) 

S-diam! (U-urusaiwa!) 



Yah, begitu saja, Colette-chan juga semakin matang dalam cara menangani senjata. 

「Ini bukan『 Colette juga 』tapi『 hanya Colette 』, bukan?」 (Kapten) 

Seperti yang kubilang, diam-! 

Dan akhirnya, saatnya berangkat. 

Kemajuannya terlalu cepat, katamu? Tidak, jika saya melakukan banyak pekerjaan rumah 
setiap hari, hari-hari akan berlalu dalam sekejap, Anda tahu. 

Mengunjungi negara-negara yang telah saya percayakan analisis produk dunia lainnya, 
bertemu orang-orang hebat dari negara-negara besar, ....... 

Oh, saya berhati-hati untuk tidak bertemu orang dari satu negara besar saja. Saya harus 
bertemu orang-orang dari beberapa negara secara bersamaan dan menjadikan tentara 
bayaran sebagai pendamping. 

Jika tidak, mereka akan meminta permintaan yang tidak masuk akal, mengancam, atau 
memaksa saya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini akan menjadi tak 
tertahankan, ya. 

Yah, lebih baik melarikan diri dengan transfer jika itu terjadi, tapi dari awal, aku tidak ingin 
ada perselisihan dengan mereka. 

Untuk saat ini, mengenai delegasi ke kerajaan lain, itu adalah langkah sebelum kesimpulan 
dari perjanjian untuk membuat persiapan pertahanan bersama untuk invasi dari benua 
lain, salam dan perjalanan penjelasan, jika boleh saya katakan. 

Aktor utama untuk delegasi ini adalah Earl yang merupakan pemimpin sekaligus utusan. 
Dia telah dipercayakan otoritas penuh dari raja dan sepertinya dia telah menerima misi 
dari Raja, mengatakan bahwa putranya akan selalu dapat menggantikan rumah tangga, jadi 
tidak masalah meskipun dia tidak dapat pulang hidup-hidup. 

Ya, kami tidak akan tahu kapan kami akan bertemu bandit di sepanjang jalan. Selain 
kerajaan yang tidak terlalu dekat yang mungkin mereka anggap 『bergabung dengan 

kerajaan lain bisa menjadi ancaman bagi kerajaannya sendiri』. Kemungkinan diserang 

tidak dapat disangkal. 

Selanjutnya, sebagai penasihat, seorang pemuda yang tampaknya berusia 20 tahun dan 
tampaknya merupakan putra tertua dari keluarga Marquess. 

Raja berkata bahwa dia adalah seorang pria muda yang sulit untuk marah. Meskipun, 
dengan wajah yang menyegarkan, matanya menatap tajam ke arahku, entah bagaimana 
tertekan pada sesuatu. 



Dan keluarga kerajaan, yang memberikan wewenang pada misi dan menemani mereka 
dengan serius- 

「Yahhoo ~! Senang sekali kita bisa bepergian bersama! 」(Sabine) 

-Membangun sosok Sabine-chan. 

Tunggu! Tunggu! Tunggu! Tunggu! Waittttt! 

「Mengapa Sabine-chan ada di sini?!」 (Mitsuha) 

「...... Itu karena aku kalah taruhan di Shogi.」 (Raja) 

「Oh, begitu ......」 (Mitsuha) 

Aku tidak bisa mengatakan apapun ketika aku melihat wajah Raja yang akan menangis ....... 

Dan sosok Sabine-chan yang sedang menyeringai. 

Tentu saja, anggotanya tidak hanya itu. 

Banyak petugas, sekretaris, pendamping, petugas wanita dan pelayan yang akan mengurus 
semua kebutuhan mereka. Karena ini akan menjadi perjalanan yang jauh, bukan tidak 
masuk akal untuk melakukannya. 

Setelah bertemu satu sama lain, Raja memberikan instruksi di aula besar dan mengadakan 
pesta perpisahan. 

Secara harfiah, ini adalah ekspedisi jangka panjang yang mungkin mengakibatkan tidak 
kembali hidup jika Anda tidak bijaksana, jadi ada kemungkinan ini terakhir kali mereka 
akan bertemu satu sama lain. Kerabat, teman, dan rekan kerja dari orang-orang yang 
mengikuti perjalanan ini saling berpelukan untuk mengucapkan selamat tinggal. 

Namun, tidak semua anggota yang dipilih untuk delegasi merasa sedih. 

Dengan mata berbinar, beberapa bangga menjadi yang terpilih, memikirkan hari ketika 
mereka akan pulang dengan selamat. 

Setelah itu, kami pindah ke halaman dan naik kereta saat dikirim oleh semua orang. 

Yang saya kendarai adalah yang termewah yang terletak di baris tengah. 

Tentu saja, Sabine-chan, pemimpin dan penasehat ada bersamaku, bersama dengan dua 
pelayan. Termasuk kusir, tujuh orang. Itu membuat kami menjadi sesama penumpang 
dalam perjalanan panjang ini dan anggota yang akan menjalin hubungan panjang mulai 
sekarang. 



.... Semua orang kecuali aku, berpikir seperti itu. 

Akhirnya, gerbong mulai bergerak. Membawa harapan orang. 

Sudah lama setelah gerbong meninggalkan ibukota kerajaan. 

Pemimpin delegasi, Earl Audyst von Covemainne dan penasihat, putra rumah tangga 
Caldebolt, Klarge diam-diam melihat Sabine yang saat ini sedang bermain-main di 
pangkuan Mitsuha. Namun karena tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi, Klarge 
akhirnya bertanya pada Mitsuha. 

「U-umm, Princess Shrine Maiden-sama,...」 (Klarge) 

「Saya tidak suka itu, panggil saja saya Mitsuha! Aku akan mendapat masalah jika dipanggil 

dengan 『-sama』 oleh putra keluarga Marquess. Selain itu, saya hanya Viscount pemula 

...... 」(Mitsuha) 

「O-oke, kalau begitu, tidak apa-apa jika aku memanggilmu『 Mitsuha 』?」 (Klarge) 

「Ya, tolong panggil aku seperti itu.」 (Mitsuha) 

Klarge memperlihatkan ekspresi gembira karena telah diizinkan oleh Mitsuha untuk 『

menyebut nama tanpa menggunakan sebutan kehormatan』. 

「Nah, itu, tentang yang dipasang Mitsuha ......」 (Klarge) 

Klarge menunjuk ke sebuah kotak persegi yang terpasang di sudut gerbong. 

Kotak misterius yang dipasang dengan bantal untuk meminimalkan efek getaran dari 
gerbong, dan entah bagaimana ada berbagai tali yang mencuat darinya. 

「Oh, itu, ini adalah『 Perangkat komunikasi 』. Ini adalah kotak ajaib tempat Anda dapat 

berbicara dengan Yang Mulia di Istana Kerajaan meskipun itu jauh. 」(Mitsuha) 

「「 Eeehh!? 」」 (Audyst dan Klarge) 

Menanggapi jawaban Mitsuha yang tak terbayangkan, Earl dan Klarge berteriak terkejut. 

Kedua pelayan juga membuka mata mereka untuk mengungkapkan keterkejutan mereka, 
tetapi orang yang tidak terkejut tentang ini hanya sang putri. 

Tentu saja, Sabine tidak akan terkejut pada saat ini. 

「A-Apa ......」 (Klarge) 

「Jadi alasan diberi otoritas penuh oleh Yang Mulia adalah ......」 (Audyst) 



Klarge yang sekarang kehilangan kata-kata karena kebingungannya dan Earl Covemainne 
yang putus asa dan merasa sedikit melankolis mengetahui bahwa arti dari tanggung jawab 
beratnya yang penting telah direndahkan. 

「Ah, karena waktunya tepat sekarang, saya akan mengajari Anda cara menggunakannya. 

Sabine-chan juga, karena memiliki model yang berbeda dari yang ada di kamarmu, mari 
kita ingat bersama untuk saat ini. 」(Mitsuha) 

Karena Earl dan Klarge tidak dalam posisi untuk mengenal komunikator di kamar Sabine di 
Istana Kerajaan, ini pertama kalinya mereka mendengarnya. 

Mitsuha memberitahu Sabine dan yang lainnya untuk tidak menekan tombol dan sakelar 
lain, dan hanya mengajarkan operasi minimum yang diperlukan untuk panggilan tersebut. 

Ada dua komunikator, satu untuk HF (Frekuensi Tinggi) dan yang lainnya untuk VHF 
(Frekuensi Sangat Tinggi) dan UHF (Frekuensi Ultra Tinggi). Tentunya menggunakan 
baterai, sehingga atap gerbong sudah dilengkapi panel surya. 

Jika tidak dapat mengimbangi kecepatan pengisian, baterai dapat diganti dengan baterai 
cadangan yang ditinggalkan Mitsuha di rumah, tetapi komunikator kemungkinan besar 
akan dimatikan sebagian besar waktu kecuali jika mereka melakukan kontak sekali sehari, 
oleh karena itu berjalan kehabisan baterai tidak perlu khawatir. Ada juga antena seluler 
pita lebar 7-430 MHz dipasang. 

Earl, Klarge dan Sabine mendengarkan penjelasan Mitsuha dengan tatapan serius. Kedua 
pelayan itu berusaha keras untuk mengingat penjelasan Mitsuha dari belakang. 

Mereka berpikir bahwa jika tuan memiliki sesuatu untuk dilakukan, mereka mungkin perlu 
menjalankannya dan menghubungi Raja sendiri. Bahkan jika mereka tidak diinstruksikan 
oleh tuannya, mereka berusaha keras untuk mempelajari metode operasi. Seperti yang 
diharapkan dari para pelayan yang ditempatkan di gerbong ini. 



Chapter 80 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 80 Kuro Kurori SSU ~! 

Maaf jika kalian membenci saya karena ini. ("´ ・ ω ・`) 

Oh dan juga, 

Beri jalan, akan ada gadis baru di kota! 

Persiapkan dirimu! ε = ε = ε = ε = ┏ (`・ ω ・ ´) ┛ 

Penghargaan untuk: Philip, elyandarin 

Setelah akhirnya memahami penjelasan Mitsuha, Earl dan Klarge merasa lelah. 

Kali ini, tidak hanya untuk pengoperasian sakelar yang sederhana, namun Mitsuha juga 
mengajarkan sedikit penjelasan detail cara penyelesaian yang mudah, seperti saat kabel 
antena atau kabel power dicabut, saat frekuensi tidak sejajar, dll. 

Penjelasan tersebut diulangi berkali-kali hingga mereka merasa akan mengalami demam 
perkembangan. 

Klarge, putra tertua dari keluarga Caldebolt yang memiliki kekuatan kerajaan yang kuat 
yang sedang lemas saat ini, teringat akan perintah ayahnya pada hari dia harus mengambil 
bagian dalam perjalanan jauh. 

「Saya telah mempercayakan Anda untuk menjadi salah satu anggota misi diplomatik. 

Anda juga akan menjadi penasihat untuk pemimpin, oleh karena itu Anda akan naik kereta 
yang sama dengan pemimpin dan Putri Kuil Perawan-sama. Bayangkan berapa banyak 
bangsawan dan warga sipil yang ingin berada di posisi itu ...... 

Mengerti, Klarge? Pekerjaan ini akhirnya diambil oleh Anda, Jangan sia-siakan. 

Perdalam hubungan Anda dengan Princess Shrine Maiden-sama dan dapatkan beberapa 
informasi! Kebijaksanaan Putri Kuil Maiden-sama, teknologi dari negara asalnya, detail seni 
rahasia dari negara asal Putri Kuil Maiden-sama yang dapat bergerak dalam sekejap 
disebut 『Transfer』, atau apapun! Dan dan......" 

Ayahnya mengucapkan kalimat terakhir sambil membuka matanya dengan cerah. 

「Kami akan menyambut Putri Kuil Maiden-sama sebagai anggota keluarga kami!」 

Dan hari itu seharusnya hari ini, bagaimanapun ...... 

Klarge awalnya memendam perasaan untuk Mitsuha bahkan sebelum mereka bertemu. 



Itu wajar. 

Seorang putri dari bangsawan yang memiliki pengetahuan besar tentang teknologi canggih 
dan penyelamat hebat yang telah melindungi kerajaan. 

Keberanian untuk bertindak sebagai perisai untuk melindungi marquess kerajaan dari 
panah pembunuh bayaran. 

Tidak takut untuk menggunakan seni rahasianya yang misterius terlepas dari mencukur 
umurnya sendiri hanya untuk melindungi kerajaan. 

Selain itu, baru saja dilaporkan bahwa di wilayah Boze, untuk menyelamatkan gadis desa 
biasa, dia menghadapi sekelompok serigala, memusnahkan mereka sambil membawa luka 
parah dan melindungi gadis itu sampai akhir. 

Dan pada saat dia benar-benar bertemu dengannya secara langsung, dia hidup, cerdas, 
cerdas, memiliki kepribadian yang baik, ...... dan imut. 

Pada jam selarut ini, tidak ada keberuntungan baginya untuk bertemu dengan seorang 
wanita, bahkan kemungkinan seseorang membawanya ke pembicaraan pertunangan 
dengan putri Earl yang secara tidak sadar memiliki kepribadian tsuntsun yang terobsesi 
dan menyukai kemewahan. 

Manusia, setelah dicelup dalam kemewahan, tidak dapat kembali dengan mudah. 

Begitu pula dengan keinginan pria terhadap wanita. 

Ya, keinginan Klarge untuk menjadi pasangan nikah sekarang turun drastis ke titik 
terendah. Sangat disayangkan ....... 

Dan saat Klarge akhirnya pulih kembali dan mencoba berbicara dengan Mitsuha. 

「Ah, bisakah kita berhenti sebentar di sekitar sini?」 (Mitsuha) 

"Sudah? Mitsuha-neesama, kencing adalah sesuatu yang perlu kamu lakukan sebelum 
keberangkatan lho. 」(Sabine) 

「Apa-! A-bukan itu! Juga, dalam kasus Anda, katakan 『petik beberapa bunga』! Tapi 

bukan itu! Benar-benar bukan itu !! 」(Mitsuha) 

Itu adalah Mitsuha dengan wajah tersipu, menyangkal ucapan Sabine yang sembrono 
meskipun ada banyak pria di sekitarnya. 

Oleh karena itu, instruksi dikirim dari Earl ke maid, dari maid ke kusir, dan gerbong 
berhenti saat tanda bendera dan peluit dari kusir. Tak lama kemudian, Mitsuha melompat 
dari gerbong. 



Mitsuha, yang bergegas ke pepohonan dekat pinggir jalan dan baru muncul kembali dalam 
waktu kurang dari 10 detik, kini kembali naik kereta. Sekali lagi, dengan isyarat dari kusir, 
gerbong mulai melaju. 

Dan Sabine bergumam. 

「...... Dia benar-benar tidak memetik bunga, ya ......」 (Sabine) 

Beberapa menit telah berlalu sejak penghentian sementara. Ini tidak akan memakan waktu 
lama sekarang. 

Saya telah mengkonfirmasi rute yang akan kami ambil terlebih dahulu setelah 
meninggalkan ibukota kerajaan terlebih dahulu, dan juga topografi di sekitar sini. Itu 
sebabnya, saya akan bisa terus maju. Disertai dengan 'itu'. 

Secara total, saya telah melakukan 3 perjalanan bolak-balik antara Bumi dan dunia ini. 
Transfer, transport, lalu transfer lagi. 

Melihat ke luar jendela, saya sekarang bisa melihat 'itu'. 

Para kusir yang berada di barisan paling depan mungkin sudah lama memperhatikan 
keberadaan 'itu', tapi karena tidak menghalangi lalu lintas dan tidak ada cara untuk 
langsung diserang setelah keluar dari ibukota kerajaan, sekalipun jika mereka tidak 
memiliki pesanan, mereka tidak punya pilihan selain pergi sebagaimana adanya. 

Dan sesaat sebelum gerbong depan atas mendekati sisi 'itu'. 

「Tolong berhenti!」 (Mitsuha) 

Menanggapi permintaan kedua saya untuk berhenti, Dengan anggukan, Earl segera 
memberi sinyal untuk berhenti sesuai permintaan saya. 

「...... apa-apaan ini ......?」 (Audyst) 

Aku turun dari gerbong dan pergi ke 'itu' dengan semua orang termasuk para ksatria 
pengawal yang datang dengan terburu-buru dari sekitarnya, lalu Earl datang bertanya 
padaku. Ya, mereka pasti ingin tahu, kan ?, itu normal. 

「Kereta tanpa kuda. Khusus untuk saya ...... 」(Mitsuha) 

「Bisakah Anda masih mengatakan itu kereta bahkan tanpa kuda?」 (Audyst) 

Ugh! Saya ditikam dengan tajam! 

「Sebuah kereta tanpa kuda...., Sebuah mobil, ya, itu mobil! Mobil! 」(Mitsuha) 

...... Seharusnya aku mengatakan itu adalah 『mobil』 sejak awal. 



「Jadi, kami akan pergi secara terpisah mulai sekarang, sampai jumpa nanti. Setelah Earl-

sama dan yang lainnya telah memutuskan tanggal untuk audiensi, tolong beritahu kami 
dengan komunikator dan kami akan bertemu lagi di kota itu. Dengan ini, tidak ada masalah, 
kan? 」(Mitsuha) 

Aku tersenyum manis dan Earl menjawab. 

「Ada banyak masalah! Kamu bodoh! 」(Audyst) 

... ..Aku dimarahi. Vena muncul di pelipis Earl. 

「Saya telah diberi otoritas penuh oleh Yang Mulia untuk mengawasi semua orang di sini, 

dan bertanggung jawab untuk itu, termasuk keselamatan semua orang. 

Membiarkan seseorang, terutama Gadis Kuil Putri Petir, Viscount Yamano untuk bertindak 
secara mandiri, jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan !? 

Ini bukan untuk diriku yang sombong, tapi untuk kerajaan! Keluargaku tidak akan 
terhindar dari pemenggalan kepala dan sejenisnya karena keegoisan gadis kecil tertentu! 
」(Audyst) 

Tidak baik. Jika saya terlalu mengganggu orang tua, pembuluh darah otaknya akan dalam 
bahaya. 

「T-tidak, tidak apa-apa. Itu karena saya bukan anggota delegasi! 」(Mitsuha) 

「Eh?」 (Audyst) 

「Eehh ..?」 (Klarge) 

「「 「Eeeeeeeehhhh!?」 」」 (Semuanya) 

Semua orang berteriak dengan suara terkejut. 

「I-itu benar! Perintah saya dari Yang Mulia hanya untuk membantu pada saat negosiasi 

sebagai kolaborator eksternal, dan bukan sebagai anggota delegasi. Oleh karena itu saya 
tidak terikat oleh rantai komando delegasi, ada juga surat untuk tujuan itu juga ...... 」

(Mitsuha) 

Meskipun begitu, ketika saya memberikan surat yang telah saya siapkan kepada Earl, 
wajahnya menjadi merah setelah membaca isinya. 

「A-ap ...... Tapi, i-memang ini tulisan tangan Yang Mulia, dan tidak ada keraguan tentang 

segelnya ...... 

Namun, saya belum mendengar apa pun tentang ini! 」(Audyst) 



「Oh, itu karena jika rahasia kita bocor mengetahui bahwa kita akan bertindak sendiri, ada 

kemungkinan beberapa bangsawan, mata-mata dari kerajaan asing, atau bahkan orang lain 
akan datang secara diam-diam untuk menemui kita. 

Jika orang-orang itu berpikir bahwa kita akan selalu tinggal dengan delegasi, tidak akan 
ada orang yang akan mencoba menghubungi dengan paksa, kan? 」(Mitsuha) 

Faktanya, jika saya terikat pada rantai komando delegasi, saya tidak akan dapat menolak 
perintah dari atasan bahkan jika mereka menyalahgunakan posisi mereka, maka tindakan 
saya akan dibatasi. Aku bahkan mungkin tidak bisa kembali dengan selamat. Jadi, setelah 
saya berkonsultasi dengan Yang Mulia, dengan ekspresi pucat, Yang Mulia memberi saya 
surat yang bertuliskan 『Mitsuha tidak akan terikat pada delegasi. Namun, saya akan 

memberinya kekuatan kebijaksanaan. 』 

「T-tapi, arah yang harus ditempuh tetap sama, dan bahkan jika Anda pergi sendiri, pada 

akhirnya kita akan bergerak di jalur yang sama bersama. Pada akhirnya kita hanya akan 
terpisah beberapa jarak, selain itu kita harus memisahkan penjaga yang akan merugikan 
dan hanya akan meningkatkan bahaya! 」(Audyst) 

Yup, Earl berdebat dengan susah payah. 

Memang benar dari apa yang baru saja dia katakan. Jika saya tinggal bersamanya dalam 
waktu yang lama sebagai anggota delegasi, dia akan mendapatkan banyak informasi dari 
saya dan saya akan memiliki tingkat komando tertentu sebagai bos. Jadi, jika saya meminta 
permintaan yang tidak terlalu masuk akal. Dia bisa memberi saya instruksi sebagai atasan 
saya, sehingga saya masih bisa bergerak dengan bebas. 

Meskipun demikian, fakta bahwa saya dari Yamano Viscounty, dan juga 『Gadis Kuil Putri 

Petir』 bisa menjadi aset senjata yang hebat untuk keluarga Earl jika dia bisa menjalin 

hubungan besar dengan saya untuk waktu yang lama. 

Bukan sebagai atasan, atau pun mitra perjalanan, tetap tidak masalah hanya untuk hadir di 
setiap negosiasi. Jika demikian, itu normal untuk berusaha mati-matian membuatku pergi 
bersama mereka. 

Earl adalah seorang patriot dan bukan orang yang mencurigakan menurut saya. Namun itu 
sangat normal untuk melakukan apapun untuk kepentingan keluarga dan wilayah 
kekuasaannya meskipun itu tidak terkait dengan kepentingan kerajaan. Itu bukanlah 
sesuatu yang bisa dikritik. 

Namun, itu adalah keadaan 『Earl』. Saya juga memiliki keadaan saya. Itu adalah tugas 

saya untuk pindah demi kepentingan wilayah saya sendiri. Ini sama dengan Earl. 

Bertindak sebagai delegasi dengan mereka adalah kehilangan wilayah saya, karena 
kebebasan saya sangat terancam. Jadi, saya tidak bisa menyerah di sini. 



「Kami tidak membutuhkan pendamping, karena kami memiliki『 perlindungan ilahi Dewi 

』jika sesuatu terjadi.」 (Mitsuha) 

Semua 『kekuatan yang berada di luar pemahaman』, seperti senjata dan transfer disebut 

seperti itu. Dengan cara itu lebih mudah untuk dijelaskan. 

Kemudian, untuk membuatnya yakin ganda. 

「Nah, karena arahnya sama, jika Anda bisa mengikuti kami, itu tidak masalah.」 (Mitsuha) 

Earl membuat wajah sedikit lega dari kata-kataku. Earl mungkin berpikir meskipun kami 
memiliki kendaraan terpisah, kami masih bisa makan dan menginap bersama. 

Agak sayang untuk bersukacita sedini itu. 

TL Note: Sial, cliffhanger itu. Maaf, saya akan pergi selama beberapa hari untuk beristirahat 
dari menerjemahkan ini dulu, 

... Dan meletakkan gantungan tebing di sini. ("´ ・ ω ・`) 
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Sike! Ini dia babak baru! (つ> ω ● ) つ 

Juga termasuk a. (`・ Ω ・ ´) 

Dan meme. ("´ ・ ω ・`) 

2bb7dh.jpg 

Saat aku berbicara dengan Earl, pintu RV terbuka dan Colette-chan melangkah keluar. 

「Astaga, Mitsuha, apa yang kamu lakukan? Kamu terlambat! Ayo cepat pergi! 」(Colette) 

Sepertinya dia sedang dalam mood yang sedikit buruk. 

「Ah, maaf, tunggu sebentar! 

Um, Sepertinya teman saya yang sudah menunggu saya sudah bosan, jadi saya akan pergi 
sekarang. 

Oh, tolong gunakan komunikator dalam keadaan darurat. Kami masih bisa dihubungi 
kapan saja selama di dalam mobil. Selain waktu itu, harap matikan dan matikan 『Sakelar 

Daya』. Jika tidak, 『divine power yang telah diterima dan disimpan dari matahari』 akan 

hilang dan tidak dapat digunakan saat mendesak. 」(Mitsuha) 

Ya, saya pergi jauh-jauh untuk mengajari mereka bagaimana menggunakan komunikator 
hanya untuk tujuan ini. Jika saya berkendara dengan mereka sepanjang waktu, Itu tidak 
perlu sama sekali. 

Dan ketika saya tidak sengaja melihat Sabine-chan. 

Di sana berdiri Sabine-chan yang wajahnya terbungkus keputusasaan dan ingin menangis 
sambil memandangi mobil dan Colette-chan. 

Ah ~, maaf, Sabine-chan. 

「Untuk apa Anda keluar? Cepat bawa barang-barang Anda dari gerbong, kami akan 

meninggalkan Anda jika terus begini, Anda tahu? 」(Mitsuha) 

Mendengar kata-kataku, wajah Sabine-chan langsung bersinar, mengusap matanya dan 
berlari ke kereta. 



Koper saya sudah dimuat ke dalam mobil sejak awal, dan yang kecil di gerbong hanyalah 
boneka. Isinya hanya diisi dengan barang-barang yang tidak perlu dan barang-barang yang 
bisa dibuang. 

「Apa ...」 (Audyst) 

Ah, Earl membeku lagi. 

Yah, sepertinya itu yang diharapkan, ya .. 

Bukan hanya aku, tapi juga sang putri meninggalkan genggamanmu. Seperti yang 
diharapkan, itu akan mengecewakan ....... 

Namun, di tempat pertama, Sabine-chan tidak berada di bawah komando Earl. 

Sudah jelas. Kenapa sang putri harus berada di bawah perintah seorang Earl. 

Oleh karena itu, Sabine-chan juga merupakan 『Mitra perjalanan yang bukan anggota, 

tetapi bertindak sebagai anggota keluarga kerajaan yang hanya melakukan kunjungan 
kehormatan ke kerajaan di kerajaan lain』. Oleh karena itu, Earl tidak memiliki hak untuk 

memerintahkannya dan tidak dapat menghentikannya sama sekali. 

Dengan kata lain, bahkan kesempatan untuk menjadi dekat dengan putri ketiga, keluarga 
kerajaan, yang disayangi oleh Raja sendiri, Yang Mulia Sabine, akan hilang. 

... Itu benar-benar akan menimbulkan kekacauan, kan... 

Akhirnya, Sabine-chan segera kembali. Tidak hanya membawa koper pribadinya yang 
hanya terdiri dari baju ganti.... Dia juga membawa koper tiruanku. 

Ah ~, tentu saja dia membawakan punyaku juga, huh... Meskipun aku tidak 
membutuhkannya. 

Yah, bahkan jika saya meninggalkannya di gerbong, Itu tidak akan dibuang dan akan 
dianggap sebagai 『bagasi』 normal. Jadi membawanya mungkin pilihan yang tepat. 

「Oke, naiklah!」 (Mitsuha) 

「Aye aye, mam!」 (Sabine) 

Sabine-chan memberi hormat sambil bercanda sambil menjawab dengan kata-kata yang 
dia pelajari dan pahami dari film angkatan laut di DVD. 

Di Pasukan Bela Diri Jepang, Anda tidak perlu memberi hormat saat tidak memakai topi. 
Namun, ada banyak tempat di luar negeri yang tetap memberi hormat meski tidak 
memakai topi. Jadi dia ingat itu, ya ....... 



Sebelum Earl kembali ke kewarasan dan mengeluh, semua orang naik ke kursi depan 
mobil. Ini mobil besar dan hanya terdiri dari gadis-gadis mungil, jadi mudah untuk duduk 
dengan tiga orang. 

Aku sudah menjelaskan tentang Sabine-chan kepada Colette-chan sebelumnya, tapi dia 
tetap terkejut. 

Namun, dia, kamu tahu .., Sabine-chan. 

Awalnya, dia terkejut dengan setir, tuas dari kursi pengemudi, berbagai alat pengukur dan 
sebagainya, tetapi dia telah melihat mobil itu sendiri di DVD berkali-kali, jadi dia 
beradaptasi dengan cepat. 

... Atau lebih tepatnya, terlalu cepat. 

Mari perkenalkan Colette-chan secara perlahan nanti. Tapi pertama-tama...... 

"Baiklah kalau begitu! Persiapan OK! Mitsuha, berangkat ~! 」(Mitsuha) 

Meskipun saya mengatakan itu, kecepatannya lambat. 

Ini sangat lambat. 

Melihat mobil yang sudah mulai bergerak, Earl berteriak dan bergegas kembali ke gerbong 
dengan panik. Karena saya telah membuka jendela, saya bisa mendengar teriakan itu. 

「Ayo ikuti mereka! Waktunya berangkat! Cepat! 」(Audyst) 

Ya, ada baiknya jika mereka bisa. 

Mungkin Earl mengira bahwa sumber tenaga untuk mobil ini bukanlah kuda melainkan 
hewan yang lebih kecil, seperti serigala, rusa, atau babi hutan dan sejenisnya yang 
terhubung di badan mobil dan maju dengan tenaga itu. 

Jadi, mereka bisa mengikuti kita dengan gerbong mereka sendiri. 

......Maaf. 

Ketika gerbong delegasi juga sudah mulai bergerak ke belakang mobil, saya menginjak 
pedal gas. 

 Fuuoonn!  

Meskipun saya tidak dapat melihat wajah Earl dan yang lainnya di dalam gerbong, saya 
dapat dengan mudah membayangkan ekspresi mereka. 

Bye bye , aku akan menunggu di ibukota kerajaan tetangga ! 



Dan para anggota yang tertinggal dalam sekejap, termasuk pemimpin, Earl Covemainne, 
dan penasihat, putra keluarga Caldebolt, Klarge, semuanya tercengang saat melihat 
kepergian Mitsuha dan Yang Mulia Putri Sabine. Itu adalah wajah yang sama dengan yang 
dibayangkan Mitsuha. 

Dan Klarge akhirnya sadar. 

Baik Mitsuha dan orang yang juga memiliki pengaruh besar seperti dia, Yang Mulia Putri 
Sabine telah pergi bersama. 

Mulai sekarang, meski dia bertemu selama beberapa hari setiap kali, penginapan tentu saja 
akan berbeda. Selain itu, bahkan dengan makan, dia hanya bisa berbicara dengan Mitsuha 
dan Yang Mulia Putri saat sedang bersama orang lain, jadi tidak mungkin untuk 
mendengarkan berbagai hal. 

...... Dia perlu melakukan sesuatu tentang ini. Dia takut akan kekecewaan dan kemarahan 
ayahnya di rumah. Itu terlalu menakutkan. 

Klarge berpikir sambil memegangi kepalanya. 

......mengerikan. Mata Sabine-chan menakutkan ....... 

Perkenalan Sabine-chan dan Colette-chan berakhir dengan aman beberapa saat yang lalu. 

Ini Sabine-chan. Putri ketiga Kerajaan. 

Dan ini Colette-chan. Kandidat punggawa Yamano Viscounty. Saat ini tinggal bersama saya 
di kediaman. 

Saat aku memperkenalkan mereka berdua, Colette-chan membeku di tempat dan Sabine-
chan menempel padaku sambil memelototi Colette-chan dengan cara yang sama melihat 
lawan dan musuh orangtuanya. 

Saya bisa memahami reaksi Colette-chan. Untuk Colette-chan yang merupakan orang biasa, 
bahkan bangsawan kelas bawah dianggap sebagai orang dari alam lain. Jika Anda tidak 
menyenangkan mereka sedikit pun, leher dan tubuh Anda tidak akan bertahan. Orang 
seperti itu. 

Tuan feodal dari tempat desa Colette-chan berada, keluarga Earl Bozes tidak seperti itu, 
namun, jika Anda berurusan dengan bangsawan lain dengan cara yang sama seperti 
dengan keluarga Boze, bahkan hidup Anda tidak akan cukup untuk memberi kompensasi. 
Itu sebabnya orang dewasa di desa mendidik anak-anak dengan cukup baik untuk tidak 
bersikap kasar kepada tuan feodal dan keluarga mereka. Itu sudah menjadi hal yang biasa 
bagi orang-orang di masyarakat. 

Saya? Saya berbeda, Anda tahu. 



Karena saya bukan seorang 『Bangsawan dari awal』, tapi 『teman Colette-chan, Mitsuha 

yang kebetulan seorang bangsawan』, bagi Colette-chan, dia menganggap Mitsuha sebagai 

『orang yang menyelamatkan nyawa satu sama lain, Mitsuha dan Colette 』. 

Oleh karena itu, bahkan jika baron atau ksatria takut padaku, Colette-chan akan tetap 
menjadi teman normal bagiku. 

Sebenarnya, tidak baik bagi calon punggawa berteman dengan kepala viscounty. 

Tapi, baiklah, saya tidak mau kaku dengan hal semacam itu. Pada saat ini, saya akan 
menangis jika Colette-chan mulai memanggil saya 『Mitsuha-sama』 atau 『Yang Mulia, 

Viscount Yamano』. 

Tidak benar-benar. 

Sekarang, masalahnya adalah Sabine-chan. 

Nah, di sisi ini juga, saya bisa mengerti alasannya. 

Colette-chan, yang tinggal bersama saya di wilayah itu, mengendarai mobil lebih awal 
darinya, dan berbicara dengan saya dengan menggunakan 『Mitsuha』 dan 『Colette-chan

』 seperti teman dekat. 

Sabine-chan, di sisi lain, terkadang memanggilku 『Mitsuha』 sebagai seorang putri, tapi 

biasanya 『Mitsuha-neesama』. Meskipun, dia mungkin berperilaku seperti anak manja 

terhadapku, seorang gadis biasa yang dua tahun lebih muda darinya memperlakukan 『

kakak perempuannya』 sama. Bagi Sabine-chan, itu sama sekali tidak lucu. 

Saya harus membuka hatinya dan membuatnya rukun dengan Colette-chan, atau itu akan 
menjadi canggung sepanjang perjalanan. 

Ah. 

Jika saya memberikan pistol suci saya kepada Colette-chan, apa yang akan terjadi ...... 

Hiiiiiiiiiih !!! 

TL Note: 

Tapi serius, saya akan istirahat selama 2-3 hari. 

("´ ・ ω ・`) 

Bab 82> 



Chapter 82 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 82 Kuro Kurori ssu ~ 

Saya kembali! (`・ Ω ・ ´) 

Dan ~ dengan juga! 

Saya juga mengubah pola dialog, jika ada ketidakpuasan jangan ragu untuk memberi tahu 
saya. 

(Kapten)「Sekali lagi dengan ini, ya...」 

(Mitsuha) 「Ya, lagi dengan ini...」 

(Kapten) 「Kenapa mereka hanya gadis kecil setiap saat !? Apakah gadis-gadis muda 

adalah kekuatan utama wilayah nona muda !? 」 

(Mitsuha)「B-sangat kasar! Itu karena ini adalah hobb-ku- ...... Tidak, bukan apa-apa. 」 

(Kapten) 「......」 

Ngomong-ngomong, aku harus memberi Sabine-chan senjata dulu untuk pertahanan diri 
sebelum melakukan sesuatu yang aneh. Itulah prioritas utama saat ini. Untuk alasan itu, 
kami datang ke 『Wolf Fang』 Mercenary dengan terburu-buru. 

Dan segera, dengan interpretasi saya, kapten memulai ceramah untuk Sabine-chan. 

Ada beberapa anggota yang mengatakan bahwa mereka akan mengajarinya, tetapi kapten 
mengusir mereka dengan tatapan suram. 

(Mitsuha)「Menaruh tanganmu padanya tidak diperbolehkan, kau tahu ... Itu karena 

Sabine-chan adalah seorang Putri.」 

(Kapten)「Tahan lidahmu !! Siapa yang akan menyentuh anak kecil ...... Tunggu ..! Seorang 

putri!?" 

Eh .., apa yang terjadi? Entah bagaimana, kaptennya gemetar.... 

(Mitsuha)「Ada apa?」 

(Kapten)「S-diam! Anak laki-laki lemah terhadap putri dan putri bangsawan, lho! 」 

Eh? 

(Mitsuha)「Umm, aku juga gadis bangsawan, lho ......」 



(Kapten)「Eh? Ah, ngomong-ngomong, begitu juga kamu ...... Nah, Nona Muda, adalah 

pengecualian. 」 

(Mitsuha) 「Apa artinya itu!」 

Nah, kuliahnya berlangsung seperti itu. 

(Mitsuha dan Kapten) 「「... .. 」」 

Selesai. 

(Mitsuha) 「Kenapa kamu menguasainya secepat itu !!!」 

(Kapten)「A-posisiku adalah ......」 

Itu berakhir dalam waktu singkat. 

Setelah Sabine-chan, Colette-chan, dan aku baru saja selesai berlatih menembak sasaran, 
kami membandingkan skornya. 

Juara 1: Sabine-chan 

Juara 2: Colette-chan 

Tempat ketiga dan keempat bukan siapa-siapa 

. 

. 

. 

Juara 5: Saya. 

...... Bagaimana ini bisa terjadi !? 

Dengan frustrasi, kami kembali dengan transfer. 

Oh, tentu saja, dengan mobilnya juga. Saya ditanya oleh tentara bayaran di mana saya 
membelinya, di mana saya belajar mengemudi, dan semacamnya, tetapi mereka yakin 
ketika saya menjawab 『jika Anda punya uang, sebagian besar hal akan bisa diatur』. 

Ya, memang benar dalam masyarakat ini, benar .. 

Jadi, ini sudah malam. 

Untuk menjelaskan apa mobil ini, kita akan berkemah di dalam hari ini. 



Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakan tidur di RV sebagai 『berkemah』. 

(Mitsuha)「Jadi, ini lemari es. Ada juga toilet dan shower. Namun, tidak seperti di wilayah 

atau kediaman kerajaan, air akan mengalir dari tangki atas dan air limbah akan dikuras dan 
disimpan di tangki bawah, lalu kita perlu membuangnya sendiri, jadi jangan terlalu banyak 
buang air ya ? 

Ini juga sama seperti DVD dan terhubung ke TV, dan ini ...... 」 

Sejauh ini tidak ada masalah. Itu karena baik Colette-chan maupun Sabine-chan sudah 
menggunakan peralatan dari Yamano Vicounty dan Royal Palace dan aku sudah 
menjelaskan mobil ini ke Colette-chan sebelumnya. Selain itu, Sabine-chan juga bisa belajar 
dengan cepat. Tapi! bagaimana dengan penjelasan untuk yang terakhir ini? 

(Mitsuha) 「Ini adalah inovasi dari tanah air saya, ini adalah『 Konsol Game ( Geemuki ) 』

.」 

(Colette dan Sabine) 「「 Geemuki? 」」 

Mereka dengan harmonis mengeluarkan suara bingung. 

Yup, di rak, terletak NES generasi pertama. Itu adalah konsol game dari sekitar 30 tahun 
yang lalu. 

(TL Note: Ini dia .) 

Karena kita mungkin bosan karena perjalanan jauh, saya membawa konsol game yang 
merupakan koleksi orang tua saya di rumah untuk mengisi waktu luang. 

Mungkin akan sulit bagi mereka berdua jika saya membawa yang lebih baru. Selain itu, jika 
kita bermain dengan konsol game terbaru dari awal, mereka tidak akan bisa menikmati 
yang lama. Oleh karena itu, saya berencana untuk menggunakan yang lama terlebih dahulu 
dan kemudian secara bertahap beralih ke yang lebih baru. Untuk game-nya, saya pikir kita 
harus mulai dari game yang bagus untuk pemula seperti Dragon Quest. 

(TL Note: Tunggu, Anda tidak tahu apa itu DQ ..?) 『Hyper Olympics』 lulus karena 

pengontrolnya tampaknya rusak. 

(TL Catatan: Permainan gameplay 's.) 

Akan sangat bagus jika mereka bisa rukun dengan bermain game bersama dan bergiliran 
ketika mereka bosan. 

...... adalah apa yang saya pikirkan. 



Keduanya menjadi kecanduan game dan terus bermain tanpa henti saat bepergian dan 
bahkan tidak mencoba untuk datang ke kursi depan. 

Saya juga dapat mendengar dari belakang, 『Mengapa Anda tidak membawa obor jika 

Anda ingin pergi ke gua!』, 『Anda tidak dapat membukanya tanpa kunci!』, 『Jamu tidak 

cukup, Anda tahu ! 』 

Akulah yang terus mengemudi sendiri sambil mendengarkan suara mereka. 

Yup, bukan hanya Sabine-chan, tapi juga Colette-chan yang kini bisa membaca Hiragana 
dan Katakana dengan mudah dan saat ini sedang diajari membaca dan menulis bahasa 
Jepang untuk persiapan masa depan oleh saya. 

...... Bagaimana ini bisa terjadi !? 

Ketika saya sedang mengemudikan mobil sambil merasa kesepian, saya melihat sebuah 
kereta di depan. 

Jika itu gerbong yang melaju, saya bisa menghindarinya dengan sedikit keluar dari jalan 
raya. Berbeda dengan roda kereta, saya dapat dengan mudah kembali ke jalan raya. 

Saat kami lewat berdampingan, orang di seberang melihatku dengan tatapan kaget, tapi itu 
bukan masalah. Saat itu, saya memakai topi, kacamata hitam, dan juga topeng. 

Oh, ini bukan mobil yang membuatmu terkejut, tapi pandanganku yang mencurigakan? 
Apakah begitu? 

Kali ini, itu adalah gerbong yang menuju ke arah yang sama. 

Dalam hal ini, jika saya mendekat dari belakang dan menyalip mereka dengan buruk, 
mungkin saya akan mengejutkan orang atau kudanya dan akan menyebabkan kecelakaan. 
Bahkan jika mereka tidak mengizinkan saya melewati mereka, klakson mobil juga tidak 
mungkin. 

Jadi, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? 

 Hyuhyun ~!  

(TL Note: tidak tahu tentang apa sfx ini.) 

Dan dengan ini, sudah selesai. 

Ya, saya pindah jauh di depan, jauh dari gerbong dengan transfer berkelanjutan. Ini adalah 
transisi berkelanjutan yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. 

Sabine-chan dan Colette-chan di punggung seharusnya merasa sedikit gemetar ...... .., Tidak, 
mereka mungkin tidak akan merasakannya sama sekali. 



Bahkan jika kereta yang lewat melihat kemunculan mobil sebentar lalu menghilang 
seketika, mereka hanya akan memiringkan lehernya sedikit dan menyelesaikannya, jadi 
tidak ada masalah. 

Jika metode ini dilakukan terus-menerus, dimungkinkan untuk maju dengan kecepatan 
yang mencengangkan karena ini adalah lompatan ruang daripada distorsi ruang. ... ..Tapi 
saya tidak ingin melakukan itu. 

Jika saya melakukan hal seperti itu, itu hanya akan merepotkan dan tidak akan menarik 
sama sekali. Pesona travelling akan hancur. 

Dan saya berteriak kepada dua orang di belakang yang masih asyik bermain. 

(Mitsuha)「Kalian berdua! Tolong pedulikan aku setidaknya untuk sedikit !! Aku akan 

menangis, lho !! 」 

TL Note: 

Game adalah cinta, game adalah hidup. 

Sebelumnya, NEET memiliki keajaiban dalam pembuatannya. 

Bab 83> 



Chapter 83 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 83 Kuro Kurori ssu ~ 

Babak 83 selesai! (`・ Ω ・ ´) 

Apakah tidak apa-apa jika saya menerjemahkan secara bergilir Mitsuha dan Kaoru setiap 
hari? 

Tangisanku akhirnya menghentikan Sabine-chan dan Colette-chan dari bermain game dan 
sampai di kursi pengemudi. Jika Anda tidak peduli dengan saya, saya benar-benar akan 
menangis, Anda tahu! 

Keduanya tampaknya telah membicarakan berbagai hal saat bermain game dan rukun 
sekarang. 

Baiklah, seperti yang direncanakan! 

...... Rukun itu bagus tapi tolong jangan tinggalkan aku. 

Ah, sepertinya Sabine-chan menuliskan mantra kebangkitan dengan sungguh-sungguh. 

Sementara itu, saya harus melihat apakah dia melakukan kesalahan. 

(Mitsuha) 「Sudah waktunya untuk lonceng siang kedua (15:00), ayo kita telepon.」 

(Catatan TL: Malam di Jepang tampaknya dari 15: 00-18: 00) 

Karena itu, saya mengoperasikan pemancar HF. 

Karena tidak akan ada masalah dengan daya listrik saat mengemudi, komunikator sudah 
dihidupkan dari awal. Oleh karena itu, saya dapat segera mengetahui jika ada panggilan 
dari Raja atau kelompok delegasi. Tapi mau bagaimana lagi jika kita tidak berada di dalam 
mobil pada suatu waktu. Saya bisa menelepon mereka lagi nanti. 

Yah, tidak ada urusan mendesak untuk memulai. Saya tidak akan menelepon sampai saya 
sampai di rumah jika Ini hanya pembicaraan biasa. Jadi, mari kita tahan. 

Bahkan jika saya mengatakan itu adalah kontak biasa, saya tidak akan menelepon setiap 
hari. 

Namun, jika ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada mereka, saya akan menelepon 
sekitar titik waktu ini. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menunggu setiap saat dan kami 
juga tidak akan memilih waktu ini untuk mandi atau berolahraga di luar mobil. 

Kali ini, komunikasi pertama setelah kami meninggalkan ibu kota. 



(Mitsuha)「Checkmate King One, Checkmate King One. Ini Benteng Putih, berakhir 」 

(Raja)『Ooh, ini adalah Raja Satu. Sinyal bagus! 』 

Sebuah balasan datang dalam sekejap. Sepertinya Raja sudah lama menunggu di depan 
komunikator. 

(Raja)『Bagaimana kabar Raja Tujuh?』 

Kami baru saja berpisah kemarin, dia tidak akan cepat sakit, lho! 

Oh, Kami dengan hati-hati mengingat untuk menggunakan tanda panggilan untuk 
mencegah seseorang atau bahkan mata-mata mengetahui kepada siapa Raja sedang 
menghubungi. Saya telah mengubah frekuensi ke frekuensi yang saya miliki di wilayah 
saya, oleh karena itu saya tidak khawatir disadap oleh gerbong delegasi juga. 

Komunikator yang saya gunakan sekarang untuk menghubungi Royal Palace adalah dari 
rumah saya, jadi itu juga tidak masalah. 

Selain itu, komunikator delegasi diinstruksikan untuk selalu dimatikan kecuali diperlukan. 
Panel surya kecil di atap gerbong saja tidak akan memiliki daya yang cukup dan kecil 
kemungkinannya bagi mereka untuk menghubungi istana kerajaan atau saya saat dalam 
perjalanan. 

Jika mereka benar-benar perlu menghubungi saya dan sedang terburu-buru, mereka dapat 
menghubungi Istana Kerajaan beberapa kali dengan interval yang cukup lama. Mungkin 
akan ada seseorang di Istana Kerajaan yang akan selalu bertanggung jawab jika ada 
sesuatu yang terjadi dan mereka akan meneruskannya kepada saya melalui komunikator. 
Saya juga sudah melaporkan bahwa kami akan selalu berada di dalam mobil dan memantau 
sebanyak mungkin sekitar waktu siang kedua. 

Jika kita yang terburu-buru, kita bisa pindah ke kota yang dekat dengan posisi gerbong 
yang diharapkan, lalu mengkonfirmasi apakah delegasi sudah lewat atau belum dengan 
mencari via transfer terus menerus. 

Akan mudah untuk menemukannya karena mereka pasti berada di jalan utama. 

Delegasi akan selalu berhubungan dengan Royal Palace, sehingga mereka akan terbiasa 
untuk membuat status report dari waktu ke waktu. 

(Mitsuha)「Raja Tujuh baik-baik saja.... atau lebih tepatnya, terlalu baik. Kami 

meninggalkan pasukan utama kemarin dan pergi sendiri-sendiri sesuai rencana. Tidak ada 
masalah lain untuk dilaporkan. 」 

(Raja)『Dimengerti. Tidak ada dari sisi ini juga. Kalau begitu, aku akan mempercayakan Sa- 

... Raja Tujuh kepadamu! 』 



(Mitsuha)「Roger, kalau begitu, itu saja untuk saat ini.」 

(Raja)『Umu.』 

Komunikasi berakhir dengan sukses. 

Dalam kurun waktu ini, 7 MHz bisa berjalan dengan baik. 

Ah, tentu saja, kami memiliki izin Raja sebelumnya untuk mengambil tindakan secara 
terpisah dari delegasi. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa membawa Sabine-chan 
bersamaku tanpa persetujuan raja. Itu akal sehat, bukan? 

(Mitsuha)「Oke, untuk malam ini, Bagaimana kalau kita menginap di penginapan-....」 

(Sabine dan Colette)「「 Keberatan! 」」 

(TL Note:  Lagu tema Phoenix Wright diputar ) 

...... Jika kita tinggal di penginapan, kalian tidak bisa bermain game, ya? Apakah begitu? 

Meski hari sudah gelap, saya masih bisa terus bergerak jika menyalakan lampu depan. 

Namun, tidak perlu terburu-buru. Pesta utama masih jauh di belakang dan kami bisa 
menikmati perjalanan kami dengan santai. 

Selain itu, jika saya menyalakan lampu depan saat dalam perjalanan, mereka benar-benar 
akan menjadi lentera di malam yang gelap. Itu akan menonjol bahkan dari jarak puluhan 
kilometer. Sebagian besar pencuri tidak akan berpikir untuk mencampuri jenis lampu 
bergerak yang aneh ini, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan melakukan aksi aneh apa 
pun. 

Hari mulai gelap, jadi saya turun dari jalan dan berhenti untuk istirahat. 

Untuk makan malam, saya hanya menghangatkan beberapa makanan retort di dapur. 

(TL Note: Jika Anda tidak tahu retort makanan .) 

Bahan bakar untuk kompor tersebut adalah tangki LPG 5kg. Karena mobil ini 
menggunakan banyak listrik, saya menggunakan kompor gas, bukan induksi. Kamar mandi 
dan pemanasnya juga bertenaga gas. Jika tidak, saya masih akan cemas dengan mesin 
mobil, meskipun ada generator terpisah yang dipasang di dalamnya. Kalau bensin gampang 
karena saya tinggal ganti tangki saja. 

Saat kami akhirnya makan malam, Sabine-chan dan Colette-chan bersama-sama ke konsol 
game-... Seperti yang kubilang! Perhatikan saya!! 



Keesokan paginya, kami berangkat segera setelah kami sarapan sederhana dengan hanya 
apel, roti dan kopi. 

Sepertinya Sabine-chan dan Colette-chan masih mengantuk. Nah .., mereka main game 
sampai larut malam, padahal mereka tidak punya kebiasaan begadang. Sudah jelas. 

... ..Apakah saya perlu membatasi waktu bermain game mereka untuk ini .. 

Sekarang saya bisa cukup memahami perasaan seorang ibu yang memiliki anak sekolah 
dasar atau sekolah menengah pertama. 

Tidak benar-benar. 

Hari ini, kita akan melintasi perbatasan. 

Yah, meski melintasi perbatasan, tidak ada tembok atau penjaga yang memisahkannya, itu 
hanya papan nama. 

Mengonfirmasi orang yang mencurigakan dan memungut pajak akan dilakukan saat Anda 
memasuki kota. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memiliki penjaga yang berdiri di area 
seluas ini. 

Seperti yang diharapkan dari menghabiskan malam di mobil hari demi hari, terutama 
dengan 『itu』. Kami akan menginap di penginapan hari ini. Tidak peduli berapa banyak 

keberatan! 

Nah, tidur di dalam mobil juga nyaman lho. Anda juga bisa menggunakan AC jika tidak 
peduli dengan suara dari generator. Ada juga aneka makanan, seperti retort food dan mie 
instan juga.... 

Tapi! tetap di dalam mobil setiap hari hanya untuk bermain game berbeda! Itu salah besar! 
Tidak ada pesona dari perjalanan ini sama sekali !! 

Jika itu sebuah game, kamu bisa memainkannya di ...... home-... tidak bagus! Mereka hanya 
akan menjadi NEET! 

(TL Note: Dan kemudian mereka akan membenci kemanusiaan, sehingga dipanggil ke 
dunia game.) Oh tidak .., saya telah memberi mereka sesuatu yang keterlaluan ....... 

Ketika saya memikirkan tentang hasil mengerikan yang mungkin terjadi, kami telah 
melewati tanda perbatasan. 

Mulai sekarang akan ada kerajaan lain. Status sosialku sebagai Viscount dan status Sabine-
chan sebagai putri ketiga tidak lebih dari sekedar 『bangsawan kelas bawah dari kerajaan 

lain』 dan 『penerus kerajaan tingkat rendah dari kerajaan lain』 dari sudut pandang 

masyarakat. Kami tidak akan memiliki otoritas yang kuat untuk memerintahkan para 
bangsawan dan bangsawan kerajaan itu. 



Tidak, tentu saja, akan menjadi masalah besar jika mereka merugikan bangsawan dan 
bangsawan kerajaan lain dan itu akan sangat buruk untuk diplomasi. Jadi mereka 
umumnya memutuskan untuk bersikap sopan dan ramah daripada curiga. Yah .., 『

umumnya』.... 

Namun, ada kemungkinan bahwa 『kita harus mendekati gadis kecil yang memiliki jenis 

senjata baru yang menakjubkan sehingga kita benar-benar akan menerima aliansi militer, 
dan terlebih lagi, dia juga membawa seorang putri bersamanya.』 Orang seperti itu akan 

ada, seperti itu sebagai 『orang yang memegang otoritas』 atau 『orang yang ingin 

memegang otoritas』. 

Lagipula, saya tidak berniat menunjukkan status saya sebanyak itu, kecuali ketika saya 
bergabung dengan delegasi. 

Jika saya melakukan hal-hal seperti itu, saya akan menjadi sasaran para penculik atau 
diundang oleh tuan-tuan feodal kemanapun saya pergi. Ini akan merepotkan dan saya tidak 
akan bisa menikmati perjalanannya. 

Nah, selain aku, Sabine-chan juga seorang putri, kan .. 

Untuk penjahat, akan sangat bermanfaat untuk menangkapnya untuk negosiasi dan 
meminta uang tebusan. Dan untuk para bangsawan, ini akan menjadi kesempatan besar 
untuk terhubung dengan royalti lain, jadi mereka tidak akan melewatkannya. Karena itu, 
ayo sembunyikan identitas kita dan jalan-jalan seperti biasa. 

Eh? Tidak normal bepergian dengan mobil seperti yang Anda katakan? 

Itu itu dan ini ini! Itulah mengapa saya membuat rak di hati saya dan menyimpannya di 
sana. 

Tetapi jika diperlukan, saya akan menggunakan status Sabine-chan tanpa ragu-ragu, secara 
alami. 

Ada kalanya tenaga, koneksi atau uang dibutuhkan lho. Karena itulah senjata kami. 

Meski berkat orang tuamu, memiliki orang tua seperti itu juga merupakan senjata yang 
bisa kamu miliki. 

Saat kamu melawan musuh dan kamu diberi tahu, 『Itu karena kamu memiliki senjata 

ampuh yang diwarisi dari orang tuamu, menggunakannya itu memalukan.』 

Apakah senjata berdiameter besar tidak manusiawi? Menggunakannya memalukan? 

Lalu, apakah akan lebih murah hati untuk menembakkan puluhan peluru dan membunuh 
orang dengan senjata kecil kaliber .22? Misalnya, senapan mesin kaliber 12,7mm, 
kalibernya lebih besar dari senapan, tapi apakah masih boleh digunakan? 



(TL Note: Oh wow, Mitsuha sangat dalam ..) 

Pertama-tama, sesuatu yang lebih kuat dari lawan adalah apa yang kami sebut sebagai 
senjata. Mempersiapkan banyak senjata saat menghadapi lawan sudah menjadi aturan 
ketat dalam perang. Tidak ada senjata yang tidak adil atau tidak manusiawi. Perang 
bukanlah duel ksatria. 

Senjata untuk melukai orang atau bahkan merenggut nyawa seseorang. 

Dengan kata lain, tidak manusiawi. 

Pakta Perang Darat Den Haag hanya melarang 『penggunaan senjata, proyektil, dan 

semacamnya yang dapat menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu』 dan tidak 

menentukan kaliber senjata tersebut. 

Jadi, apa yang bisa saya gunakan untuk memberikan rasa sakit yang diperlukan? 

Yah, kurasa tidak apa-apa. Anda menggunakan senjata karena ingin membunuh. 

...... tidak bagus, percakapannya keluar jalur. 

(TL Note: Ceritakan tentang itu. ("´ ・ ω ・`)) 

Nah, untuk alasan itu, saya akan menjadi pahlawan gelap yang berkata, 『Demi keadilan 

dan demi saya sendiri, saya tidak akan memaafkan perbuatan jahat!』 

Fuhahahaha! 

(Colette)「...... Ini adalah wajah saat Mitsuha tenggelam dalam khayalannya. Pada saat ini, 

dia tidak dapat mendengarmu ketika kamu berbicara, jadi ada baiknya untuk memegang 
bahunya dan menggoyangkannya atau hanya menunggu sebentar. 」 

(Sabine) 「Oke, saya mengerti.」 

Colette-chan saat ini memberi ceramah kepada Sabine-chan. 

S-diam! ( U-urusaiwa! ) 

TL Note: 

Banyak sekali penjelasannya! (`; ω; ´) 

Bab 84> 



Chapter 84 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 84 Kuro Kurori ssu ~ 

Bab 84 sudah selesai! 

Saat Anda melakukannya, Anda juga dapat memeriksa gadis baru kami! (`・ Ω ・ ´) 

Saya terus mengemudi sementara kami bertiga berbicara dengan berisik. Ketika saya 
berpikir bahwa sudah waktunya makan siang, kami melihat beberapa kereta kuda yang 
terlihat seperti dari sebuah perusahaan perdagangan di depan. 

Sepertinya kelompok yang sangat kecil, dengan tiga gerbong dan beberapa pengawal yang 
melindungi gerbong. Mereka saat ini diapit oleh 17 hingga 18 bajingan dengan pedang yang 
luar biasa. 

Tak perlu dikatakan, mereka adalah bandit. 

Meski populasi bandit tidak terlalu tinggi, seperti yang diharapkan masih ada beberapa 
tempat yang bisa dikategorikan sebagai 『tempat yang bisa diserang dengan mudah』. 

Misalnya di dekat perbatasan, dimana mereka bisa kabur ke kerajaan lain setelah dikejar 
oleh kerajaan karena mereka akan langsung keluar dari yurisdiksi kerajaan. 

Mereka juga bisa berada di bukit di mana mereka bisa melihat mangsa dan benda-benda 
lain di jalan utama dari kejauhan lalu menangkap mereka di daerah pegunungan yang jarak 
pandang depannya terhalang. 

Yup, tempat yang persis seperti di sini. 

Saat para bandit menyerang kompi, kereta skala besar berikut lewat. Para bandit pengintai 
seharusnya memastikan situasi di belakang, tapi ternyata kecepatan kami terlalu cepat dan 
kami bisa dengan mudah melewati mereka. 

Kecepatan mobil yang saya kendarai sama sekali tidak cepat. 

Meski jalannya terawat, itu bukan jalan beraspal, dan kalaupun punya SIM, mobilnya tetap 
besar. Perasaan saat mengendarainya benar-benar berbeda dibandingkan dengan mobil di 
sekolah pelatihan dan yang ringan yang akhirnya saya terbiasa. 

Saya tidak ingin mendapatkan gelar dari orang yang menyebabkan kecelakaan mobil 
pertama di dunia ini, dan yang terpenting, akan sangat buruk jika Sabine-chan dan Colette-
chan terluka. Saya harus meminta maaf kepada Raja dan istrinya serta orang tua Colette-
chan juga. 



Itu sebabnya, saya hanya bisa berkendara dengan kecepatan 30-40 km / jam, meskipun 
kecepatannya masih luar biasa dibandingkan dengan kereta. Tidak mengherankan jika 
para bandit percaya bahwa tidak ada gerbong yang menuju ke lokasi sebelum mereka 
menyelesaikan pekerjaan mereka. 

Atau lebih tepatnya .., itu bahkan bukan kereta untuk memulai.... 

(Sabine) 「...... Apa yang harus kita lakukan?」 

Saya segera menjawab pertanyaan Sabine-chan. 

(Mitsuha)「UNTUK BATTLE !!」 

(Sabine dan Colette)「「 Benar ~! (dayo ne ~ ! ) 」」 

Saya menghentikan sementara mobil dan melakukan transfer terus menerus dalam 
sekejap. 

Untuk Sabine-chan dan Colette-chan, mereka mungkin hanya bisa melihat sosokku seolah-
olah kabur sejenak. Namun, ada perbedaan dari adegan terakhir. 

Di belakang kursi pengemudi, satu senapan serbu, dua senapan mesin ringan, dan sabuk 
amunisi telah muncul. 

Kami bertiga mengambil masing-masing dua pistol di antara kaki dan lengan kiri kami 
untuk perlindungan. Jika kita menggabungkan jumlah pelurunya, itu akan menjadi sekitar 3 
kali jumlah musuh saja, tapi tentu saja kita tidak akan menyia-nyiakan peluru. Selain itu, 
hanya dengan pistol, intimidasi akan rendah. 

Terlepas dari itu, senjatanya masih perlu berukuran tertentu untuk mengintimidasi 
mereka yang tidak tahu apa-apa tentangnya. 

Alasan mengapa saya menggunakan sub-machine gun daripada assault rifle adalah karena 
lebih ringan, lebih kecil, dan recoil-nya juga lebih kecil. 

Selain itu, saya tidak berniat membunuh orang dengan ini. Sudah cukup jika Anda dapat 
menggunakan peluru dengan tepat untuk memamerkan sejumlah pukulan jadi saya akan 
menembak ketika saya perlu. 

Kami segera memakai sabuk amunisi dan memegang senjatanya. 

Saya membengkokkan mikrofon fleksibel yang menempel di langit-langit dan menariknya 
ke dekat mulut saya, lalu saya meletakkan jari saya di salah satu sakelar yang terpasang 
pada tuas shift. 

(Mitsuha)「Berangkat!」 



Adegan itu menemui jalan buntu karena kesalahan perhitungan para bandit. 

Bandit pada dasarnya lemah. 

Itu normal karena mereka bukan tentara atau tentara bayaran. Mereka hanyalah 
sekelompok pejuang yang tidak cukup serius untuk mendapatkan pekerjaan tetap. 

Pemimpinnya mungkin sekuat tentara bayaran biasa, tetapi yang lain tidak sekuat itu, 
kecuali mereka yang memiliki semacam kondisi khusus. 

Karenanya, bandit mementingkan angka. 

Secara umum, bandit hanya akan menyerang jika jumlah target mereka kurang dari 
setengah jumlah mereka. 

Jika ada perbedaan besar seperti itu, para pengawal akan sering menyerah tanpa 
bertarung, dan bahkan jika itu berubah menjadi perkelahian, korban para bandit akan 
berkurang. Dari hukum Lanchester, gagasan semacam itu benar. 

(Catatan TL: Hukum Lanchester -- Menghitung kekuatan relatif dari pasangan predator-
mangsa.) 

Dan mangsa kali ini adalah yang berskala kecil dengan tiga gerbong, dengan jumlah 
pengawal diperkirakan hanya empat sampai enam orang. Mereka hanyalah sekelompok 
kecil orang dengan gerbong yang bahkan tidak bisa disebut perusahaan dagang. 

Faktanya, jumlah tentara bayaran yang dipekerjakan sebagai pendamping hanya enam 
orang, dan ada juga aturan dari guild tentara bayaran yang mengatakan 『Jika jumlah 

musuh dua kali lebih banyak dari grup Anda, itu tidak akan dianggap sebagai kegagalan 
misi meskipun kamu menyerah 』. Kesimpulannya, ini adalah pola yang mudah. 

Meskipun mereka bandit, mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka sendiri atau 
teman sesuka mereka. Tentu saja mereka akan mati, tetapi mereka ingin menghindari 
kehilangan teman sebaya, karena akan berdampak langsung pada pekerjaan mereka di 
masa depan. 

Dengan demikian, mangsa mereka, yang memiliki perbedaan kekuatan hampir tiga kali 
lebih rendah, adalah pekerjaan lezat yang dapat dengan mudah diperoleh tanpa korban. 

... ..Seperti itulah yang seharusnya. 

Namun.. 

(Pemimpin Bandit)「Kenapa ada lebih dari 10 pejuang!?」 

Pemimpin bandit itu berteriak putus asa. 



Ya, meski saat itu hanya ada enam pengawal, para bandit itu kini berhadapan dengan 11 
personel tempur. 

...... Sebuah pesawat serang tempur. 

Berbeda dengan pesawat serang yang hanya membawa bom dan torpedo ke medan perang, 
mereka adalah pesawat multi peran yang bisa menangani pertempuran anti udara. 

Yup, mereka begitu saja, ketiga orang yang ada di kompi itu adalah mantan tentara bayaran 
dan punya pengalaman bertempur, tidak hanya bekerja sebagai pilot pembawa bom. 

Selain itu, pasangan pengirim yang menemani mereka juga mantan tentara bayaran. 

Sebuah tim yang terdiri dari lima pensiunan tentara bayaran yang telah membuka toko 
kecil dengan sejumlah kecil uang. 

Pemimpin tim dan seorang tentara bayaran perempuan berambut merah menikah, 
membuka toko dengan uang yang mereka tabung dan menjadi manajer, bekerja sama 
dengan tiga lainnya yang merupakan investor dan karyawan. 

Hanya ada sedikit orang yang bisa membersihkan diri dari bahaya setiap hari, memutuskan 
hidup mereka dan mengubahnya menjadi uang. Di satu sisi, mereka adalah tentara bayaran 
yang baik. 

Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan dengan bisnis yang mereka mulai saat 
melakukan pekerjaan tentara bayaran. 

Selain itu, tentara bayaran yang disewa oleh mereka adalah junior mereka yang berbagai 
hal diurus oleh mereka ketika mereka masih tentara bayaran. 

Dari sudut pandang para bandit, tidak peduli jika mereka adalah suami dan istri yang bisa 
melawan, itu akan terlihat seperti sebuah perusahaan perdagangan tanpa pendamping. 
Karenanya, ada keuntungan besar dari merampoknya sambil juga mengundang mereka 
yang saat ini bebas dan berjuang untuk mendapatkan uang. 

Dan perbedaan personel tempur saat ini adalah 11 sampai 18. Itu sekitar 1,6 kali lipat. 
Seperti ini, perusahaan dagang tidak akan memilih untuk menyerah. 

Orang-orang perusahaan perdagangan itu memegang senjata yang berarti tidak ada tanda-
tanda menyerah kepada para bandit. 

Jika mereka adalah bandit biasa, mustahil untuk menang jika mereka menantang tentara 
bayaran dari depan dengan jumlah orang mereka. Bahkan jika mereka menang karena 
keberuntungan, para bandit akan kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dan punah. 

Namun, bandit ini bukan hanya 『bandit biasa』. Seperti yang dikatakan sebelumnya, 

mereka adalah orang-orang yang telah terlatih dengan baik. 



Jadi, mereka mengira bahwa mereka lebih kuat dari tentara bayaran. Selain itu, mereka 
memiliki lebih banyak orang. 

Meskipun demikian, menarik diri dan melarikan diri akan mengganggu. Selain itu, dana dan 
makanan yang tersisa hanya sedikit. Mereka membutuhkan dana untuk makan, minum, 
dan terkadang pergi ke kota dengan bergiliran sambil bertindak sebagai warga negara 
biasa. 

Jika mereka mengabaikan grup ini, mereka tidak akan tahu kapan grup berikutnya yang 
terjangkau dan kurang pengawalan akan datang. 

Bahkan jika seorang penjaja yang hanya membawa uang receh dan kebutuhan sehari-hari 
datang, mereka tetap akan menyerang jika itu untuk mengamankan makanan untuk 
beberapa hari lagi. Paling tidak, itu hanya sekelompok kecil pedagang legal dengan 
beberapa gerbong yang membawa barang-barang berharga dari kota ke kota. Namun, 
mereka tidak akan dapat menghemat uang jika mereka menyerang seperti ini berulang 
kali. 

Sebaliknya, mereka tidak dapat menyerbu grup dengan jumlah gerbong yang banyak dan 
pengawalnya yang banyak. 

Meskipun ada lebih banyak pendamping dari sebelumnya, jika Anda memikirkannya, 11 
orang hanya 『lebih dari setengah jumlah orang di sini』. 

Hanya dua, tapi banyak. Apalagi termasuk para kusir dan para pedagang. 

Ada juga kemungkinan bahwa para pengawal bisa menyerah di sepanjang jalan jika mereka 
mengetahui bahwa para bandit tidak hanya unggul dalam jumlah tetapi juga kemampuan 
tempur individu juga berbeda dari bandit biasa. Oleh karena itu, pertempuran dapat 
berakhir tanpa banyak korban jiwa. 

...... Kita bisa melakukan ini! 

Ketika pemimpin bandit berpikir begitu dan mencoba memberi perintah kepada orang-
orang untuk mulai menyerang, 『it』 muncul. 

 Paparaparaparapa!  

(TL Note: klakson mobil Mitsuha ) 

Klakson yang mirip geng sepeda motor berdering dengan suara keras dan mata para bandit 
dan orang-orang dari perusahaan perdagangan itu kembali menatap keheranan. 

Kereta aneh yang terlihat seperti iblis besar datang langsung ke arah mereka dengan cepat. 

Padahal, meski itu gerbong, ia tidak bisa bergerak secepat itu meski tidak ada hewan dalam 
jangkauan. 



Sementara semua orang membeku di tempat, 『it』 mendekat dan berhenti sekitar 20 

meter jauhnya. 

Dan kemudian, suara nyaring datang dari 『it』. 

(Mitsuha)【Siapa yang berani menghalangi jalanku !? Para bandit di sana! Kalau tidak mau 

disambar petir, buang senjatamu dan serahkan sekarang!】 

(Bandit) 「「 「「 「Uwaaaaaaahh !!!」 」」 」」 

Para bandit yang mendengar suara dari pengeras suara berteriak ngeri. 

Ya, para bandit melarikan diri dalam waktu singkat dan akhirnya akan tinggal di sana 
setelah melintasi perbatasan. 

Itu adalah sisa-sisa prajurit kekaisaran, yang ketakutan dan keputusasaannya tertanam 
dalam jiwa mereka oleh Mitsuha. 

TL Note: 

Saya sangat terkejut ketika saya menerjemahkan ini, saya pikir saya salah menerjemahkan 
bab sebelumnya .. 

Itu seperti .. "Tunggu apa...? Pesawat serang ?? Apa ..? Bagaimana bisa...?" Σ (ﾟ Д ﾟ) 

Bab 84> 



Chapter 85 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 85 Kuro Kurori ssu ~ 

Maaf sudah lama tidak ada, saya sibuk dengan barang RL .. ("´ ・ ω ・`) 

Ini dia bab 85 ~ 

(Mitsuha)「Eh ..? Entah bagaimana tanggapannya lebih baik dari yang saya harapkan ...... 」 

Nah, tidak mengherankan jika sebuah kendaraan yang belum pernah Anda lihat 
sebelumnya tiba-tiba muncul entah dari mana dan Anda disuruh menyerah atau mereka 
akan menyambar petir kepada Anda. 

Namun meski begitu, ini sedikit berlebihan ...... 

(Sabine)「Mitsuha-neesama, bukankah mereka sisa-sisa tentara Kekaisaran?」 

Sabine-chan bertanya. 

Hmm, jika saya melihat lebih dekat ....... 

Ooh .., memang, beberapa dari mereka memiliki pelindung pelindung yang serasi, dan 
rasanya mereka memiliki semacam kepemimpinan. 

Begitu .., mereka sudah tahu bahwa itu adalah suaraku dan apa artinya 『disambar petir』, 

ya ... 

Jika demikian, maka ...... 

Segera setelah para bandit mulai mundur bersama dan melarikan diri dengan sekuat 
tenaga, kami memotong jalan di depan mereka dengan senapan serbu dari jendela mobil. 

Suara tembakan bergema dan tanah di depan para bandit meledak terbuka dengan 
tambahan awan debu. Para bandit berhenti, mengerang dan bingung dengan wajah putus 
asa. 

Sambil mengganti amunisi yang telah saya tembak, Colette-chan menunjuk sub-machine 
gun dari jendela di kursi penumpang dan menembakkan beberapa peluru ke langit. 

Tidak seperti senapan serbu, senapan sub-mesin menggunakan peluru pistol yang memiliki 
lebih sedikit bubuk mesiu dan rekoil kecil, tetapi memiliki kekuatan dan akurasi yang lebih 
rendah. Karena berbahaya melakukan penembakan ancaman dari jarak dekat, saya dengan 
tegas memerintahkan untuk menembak pada jarak yang aman kecuali dalam keadaan 
darurat atau ketika saya menginstruksikannya. 



Tentu saja berbeda saat Anda ingin memotretnya. Meskipun akurasinya rendah, Anda 
masih bisa mendapatkan beberapa bidikan. Apalagi jika jaraknya dekat. 

Ketika saya selesai bertukar majalah, para bandit telah meninggalkan senjata mereka dan 
mengangkat tangan. 

Tidak, tidak butuh waktu lama. Saraf dan refleks motorik saya tidak seburuk itu. Hanya 
butuh beberapa detik, itu benar! 

(Mitsuha)【Semuanya, tolong tangkap semua bandit.】 

Karena diperintahkan dengan pengeras suara, pengawal kompi itu segera menuju ke 
bandit dan menjauhkan mereka dari senjata yang ditinggalkan. 

Beberapa dari mereka mengancam para bandit dengan pedang sementara yang lain sibuk 
mengikat mereka. Sepertinya tali itu dimuat di gerbong pedagang sejak awal. Itu adalah hal 
yang baik untuk mempersiapkan situasi seperti ini ...... 

Setelah bandit benar-benar menyerah, kami memindahkan mobil ke sisi gerbong dan 
turun. 

Jika kami muncul terlalu cepat, masih ada kemungkinan para bandit yang mengira kami 
hanya tiga anak akan mengambil senjata mereka lagi dan menyerang balik, jadi kami 
menunggu sampai mereka benar-benar ditangkap. 

Ya, aku sudah terbiasa dipandang rendah karena penampilanku sejak dulu. 

Tapi, saya juga terbiasa menggunakannya juga. 

Penampilan saya dari sudut pandang Jepang berkisar antara usia 14-15 tahun, sedangkan 
di sini berusia 11-12 tahun. 

Sabine-chan berumur 10 tahun, Colette-chan berumur 8 tahun... ..tidak, 9 tahun, karena 
ulang tahunnya telah lewat. Saya diperas untuk memberikannya ...... tidak, tidak, saya 
dimohon untuk memberinya hadiah ulang tahun pada saat itu. 

Kenapa 『Yusuru (強 請 る)』 dan 『Nedaru (強 請 る)』 memiliki kanji yang sama...? 

Bahasa Jepang itu dalam, hmm ...... 

Bagaimanapun, masih ada kemungkinan mereka akan memandang rendah trio gadis 
berusia 9-12 tahun. Bahkan jika mereka memiliki tindakan pengamanan, itu mungkin akan 
sia-sia. 

Dan, ketika kami mendekati orang-orang perusahaan dan para bandit yang ditangkap. 

(Pedagang)「Terima kasih telah membantu kami, Gadis Kuil Putri Petir-sama!」 



Para pedagang, pengawal, dan untuk beberapa alasan para bandit juga membungkuk 
sangat dalam. 

Nah, sudah jelas, ya... 

...... tunggu, apakah identitas saya sudah diketahui di kerajaan lain? 

Tidak, saya hanya ingin mengatakan kalimat itu. 

Seperti yang diharapkan itu sudah mencapai kerajaan tetangga, benar ...... 

Tidak peduli apakah itu kerajaan yang jauh, itu hanya masalah waktu. 

Dan yah, sudah waktunya makan siang, jadi kami memutuskan untuk membersihkan jalan 
utama dan makan bersama. Tidak termasuk para bandit. 

Pedagang itu memberitahuku bahwa dia ingin menawarkan makanan, tetapi Sabine-chan 
dan Colette-chan menentang. 

Yah, seharusnya aku menerima rasa terima kasih mereka. Tentu saja, itu bukan satu-
satunya alasan. 

Namun, Sabine-chan dan Colette-chan juga tahu tentang itu. 

Selain berangkat langsung dari kota, jenis makanan apa yang bisa disajikan oleh 
rombongan yang telah melakukan perjalanan berhari-hari? 

Yup, tidak akan ada makanan segar. Itu hanya roti keras, daging kering, kaldu sup yang 
tidak menggugah selera yang hanya membutuhkan air panas untuk larut, dan semacamnya. 
ada baiknya jika mereka juga memiliki beberapa buah kering. 

Saya setuju dengan pendapat mereka bahwa lebih baik makan retort food atau cup noodles 
daripada yang itu. 

Namun, menurut saya tidak baik menolak kebaikan dari orang lain, itu adalah dasar dari 
bersosialisasi. 

Selain itu, mereka mungkin ingin membicarakan berbagai hal sambil makan bersama. Dan 
itu sama denganku. 

Itulah mengapa saya membujuk mereka ...... 

(Sabine)「Baiklah, kita akan makan sendiri di sana. Bagaimana kalau neesama makan 

dengan mereka sendirian? 」 

Saya terluka oleh kata-kata Sabine-chan. 



(Mitsuha)「...... apakah Colette-chan juga sama?」 

Aku berkata begitu tenang dan dengan nada lembut. Ekspresi Colette-chan saat 
mendengarnya berubah dari senyum nakal menjadi tampilan yang sedikit lebih serius. 

(Colette)「Saya-saya pikir akan lebih baik bagi semua orang untuk makan bersama, saya 

pikir, ya!」 

(Sabine)「Eh ......?」 

Rupanya Sabine-chan mengira Colette-chan yang akrab dengannya selama dua hari ini 
akan setuju dengannya. Dia terkejut dengan kata-kata Colette-chan. 

Nah, jika dia hanya melihat sikap Colette-chan sampai sekarang, dia pasti akan terkejut 
tentang itu. 

Tapi Sabine-chan tidak tahu. 

Colette-chan biasanya memperlakukan saya sebagai teman yang setara, bukan, teman 
dekat dan 『kawan』 tepatnya. Tetapi ketika 『penting, atau ketika saya telah 

memutuskan sesuatu, atau subjek terkait pekerjaan』, kita akan beralih ke hubungan tuan-

pelayan. 

Itu adalah hubunganku dengan Colette-chan dan kami telah sepakat satu sama lain tentang 
hal ini. 

Ya, nada tanya saya sebelumnya adalah untuk 『Colette-chan』 saya dan dia dengan cepat 

mengganti mode. Sebuah keputusan 『Ah, aku orang jahat egois』. 

Tentu saja, ketika saya memutuskan untuk makan dengan orang-orang perusahaan bukan 
hanya simpati. Ada sesuatu yang harus dibicarakan bersama untuk mengumpulkan 
informasi dan merawat para bandit. 

Colette-chan langsung merasakan bahwa saya punya rencana dan bergabung dengan saya. 
Seperti yang diharapkan dari Colette-chan. 

Karena itu, Sabine-chan tertegun saat melihat Colette-chan dan membuat wajah seolah 
mengatakan 『Aku telah dikhianati!』. 

Wajahnya menjadi kaku karena dia merasa seperti seseorang telah menuduhnya sebagai 
orang jahat. 

Tidak baik! Jika aku tidak mendukungnya, Sabine-chan akan depresi! 

Saat aku buru-buru menepuk kepalanya, Sabine-chan menahan air matanya dan 
mengangguk. 



(TL Note: Mengapa kamu melakukan ini, Mitsuha .. 😦) 

Sabine-chan juga anak yang cerdas dan aktif. Yah, itu karena dia seorang putri, dan sedikit 
egois daripada Colette-chan. 

Namun, meskipun saya biasanya kurang ajar, saya tidak akan pernah melakukan apa pun 
yang benar-benar mengganggu mereka atau membuat mereka membenci saya. Pada saat 
itu juga, jika saya memberi instruksi dengan nada yang kuat dan melanjutkan percakapan 
sedikit lagi, mereka mungkin akan ikut serta. Selama ini hal itu sudah sering terjadi. 

Kali ini, Sabine-chan dalam mode sedih. Sebelum Sabine-chan berada dalam mode seperti 
itu, Colette-chan, yang memiliki peluang lebih rendah untuk berpindah sisi daripada 
Sabine-chan, mengubah sikapnya kembali. 

Yup, Donmai (Tidak apa-apa), Sabine-chan! 

Nah begitu, kami diundang oleh anggota perusahaan dagang yang sudah mengetahui 
identitas kami. 

Waktunya pertunjukkan! 

(TL Note: Broken Katakana dan Hiragana) 

Hmm? Saya banyak bicara? Apakah begitu.....? 

TL Note: 

Ceritakan tentang itu .. ("´ ・ ω ・`) 

Katakan 'Tidak' untuk menindas loli 😦 
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Chapter 86 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 86 Orang-orang perusahaan 
membagi para bandit yang tertangkap menjadi tiga kelompok, mengikat mereka dengan 
tali yang lain untuk setiap kelompok, kemudian mengikat mereka kembali ke pohon yang 
jaraknya agak jauh. 

Seperti ini, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri secara tiba-tiba. 

Tiga kelompok yang terbagi mungkin untuk dibawa oleh tiga gerbong, dan juga untuk 
menghindari membuat laporan palsu pada saat para pedagang diinterogasi secara 
langsung setelah menyerahkan mereka kepada petugas melalui guild kota, kupikir. 

Ah, tentu saja, saya tidak bisa begitu saja mentransfer 18 bandit dan gerbongnya, oleh 
karena itu, kami menggunakan tali agar mereka berjalan bersama gerbong. 

Jika mereka berhenti berjalan, mereka akan diseret oleh kereta dan jatuh bersama teman-
temannya yang juga diikat dengan tali. Dan, meskipun itu bukan jalan beraspal, jalan 
tersebut masih bisa membuat 『parutan lobak』 tertentu. 

(Pedagang)「Silakan, duduk di sini!」 

Orang yang kelihatannya pedagang, menuntun kita ke tempat teduh di dekat kereta. Dia 
dengan sengaja menurunkan kotak-kotak dari gerbong untuk kami dan mengatur tempat 
duduk dan meja. Meski hanya sebuah kotak kayu, itu ditutupi kain dengan benar. 

Saya biasanya akan duduk di tanah apa adanya, tetapi masih merupakan layanan yang 
bagus untuk diperlakukan seperti ini. 

Pasangan pedagang juga duduk di kursi karena akan sulit untuk saling berbicara jika hanya 
kami yang duduk di kursi sementara mereka duduk di tanah. Selain pedagang dan istrinya, 
yang lain duduk dengan layak di tanah atau batu besar. 

Makanan sudah ada di atas meja sementara. Tampaknya persiapan makanan sedang 
berlangsung sementara yang lain mengikat para bandit. 

Roti keras, daging kering, apel kering, dan air. 

Mereka tidak punya waktu untuk merebus air karena mereka tidak ingin kami menunggu. 
Makanya, tidak ada sup yang disiapkan. Ekspresi Sabine-chan muram karena menunya 
bahkan lebih sedikit dari yang diharapkan. 

Namun, jumlah daging dan apel kering cukup tinggi. Mungkin itu layanan khusus. 

Pola makan Colette-chan telah meningkat secara signifikan sejak dia mulai tinggal 
denganku, tapi dia dulu tinggal di pedesaan di pedesaan. Dibandingkan dengan hari-hari 



itu, ini sudah menjadi kepuasan yang luar biasa meski hanya daging kering dan buah-
buahan kering. 

Begitu kami sampai di tempat duduk, pasangan pedagang itu juga duduk dan mulai makan 
bersama. 

Tidak ada pidato panjang atau bersulang sebelum makan. Kita akan bicara sambil makan 
pelan-pelan, jadi butuh waktu untuk menyelesaikannya. 

Ketika saya menggigit roti keras itu sedikit, pedagang itu mulai berbicara. 

(Pedagang)「Princess Shrine Maiden-sama, kami benar-benar berhutang budi kepada 

Anda karena telah menyelamatkan kami waktu itu ......」 

(Mitsuha)「Aaaah tolong hentikan! punggung saya menjadi gatal jika Anda memanggil saya 

seperti itu! Tolong panggil saja aku Mitsuha! 」 

(Pedagang)「Eh .. tapi itu ......」 

Setelah membujuk pedagang yang bimbang untuk menelepon saya hanya dengan 『

Mitsuha』, pada awalnya menjadi 『Mitsuha-sama』, tapi saya membujuknya lebih jauh 

dan akhirnya kami setuju dengan 『Mitsuha-san』. 

Saya tidak akan dapat melakukan hubungan manusia atau berbicara secara normal ketika 
saya dipanggil dengan 『-sama』. 

(TL Note: terjemahannya adalah "membuat manusia" yang sama seperti "berteman" .. jadi 
ya .. itu dilebih-lebihkan. ("´ ・ ω ・`)) 

(Mitsuha)「Jadi, ya, itu sebabnya kami bepergian ke berbagai kerajaan dan ingin melihat di 

sana-sini ......」 

Tentu saja, sejujurnya, tidak mungkin aku bisa mengatakan 『~ untuk membuat perjanjian 

dengan setiap kerajaan』. Ini cerita yang berkaitan dengan strategi nasional, yang 

merupakan rahasia negara. Karenanya, ini bukan sesuatu yang bisa sembarangan Anda 
bicarakan dengan semua orang. Khususnya untuk para pedagang. 

Oleh karena itu, saya membuat alasan yang tepat dan memutuskan bahwa itu adalah 
tamasya. 

Faktanya, saya tidak ingin diketahui publik sebanyak itu oleh kerajaan lain. 

Jika ada desas-desus bahwa seorang gadis yang telah menolak invasi kekaisaran sendirian 
telah datang, akan mudah untuk membayangkan sikap seperti apa yang akan diambil 
kerajaan lain. 



Jadi, dari luar, itu hanya akan menjadi 『unit elit kerajaan telah mengalahkan tentara 

kekaisaran』, dan gadis bangsawan pemberani yang memimpin untuk meningkatkan 

moral dihormati atas prestasinya dan diberi gelar Viscount. 

Tentu saja, penduduk ibu kota kerajaan, termasuk orang-orang yang berada di ibu kota 
kerajaan saat itu, tidak akan percaya dengan cerita seperti itu. Selain itu, di antara mereka, 
ada beberapa mata-mata dan pedagang dari kerajaan lain. 

Namun, mereka tidak dapat mengeluh tentang pengumuman resmi dari kerajaan, juga 
tidak dapat mengajukan pertanyaan sebagai perwakilan dari kerajaan lain. 

Jika mereka melakukan hal seperti itu, kerajaan mereka akan terhina dan akan banyak 
rintangan yang menghampiri mereka. Itu seharusnya buruk. Terutama melawan 『

kerajaan yang mungkin telah diberkati oleh seorang dewi』. 

Itulah mengapa beberapa informasi juga mengalir di antara rakyat jelata melalui pedagang 
dan semacamnya di kerajaan terdekat. Namun, jika mereka sedikit menjauh, rumor 
tersebut tidak akan menyebar luas. Di antara orang biasa, yaitu ...... 

Tentu saja, royalti dan bangsawan berpangkat lebih tinggi dari beberapa kerajaan akan 
diinformasikan hanya sejauh yang diketahui oleh penduduk dari ibukota kerajaan. 

Namun, bahkan jika seseorang berusaha keras untuk menumpahkan informasi yang tidak 
pasti seperti 『kerajaan lain tampaknya telah dilindungi oleh dewi juga』, itu tidak akan 

menguntungkan mereka sama sekali, dan sebaliknya, hanya kerugian yang akan 
diharapkan. Jadi, mereka membiarkan informasinya tersebar. 

Bangsawan dengan peringkat lebih rendah mungkin memiliki pengetahuan dari beberapa 
orang yang memiliki informasi, tapi sebagian besar hanya akan tahu sejauh rumor yang 
tidak bisa diandalkan. 

Tapi, yang perlu dikhawatirkan adalah 'itu'. 

Ya, sosok saya telah menyebar. 

Seberapa jauh penyebarannya? Dan berapa jumlah informasi yang melekat padanya ..? 

Aah .. itu adalah kesalahan besar ...... 

Baiklah, mari kita berhenti di situ, dan sekarang kembali ke percakapan saya dengan 
pedagang. 

(Pedagang)「Jadi, Anda akan pergi ke ibukota kerajaan kerajaan kami setelah ini?」 

(Mitsuha)「Ah, ya, itu rencananya. kami berencana untuk tinggal di kota yang cocok di 

suatu tempat di luar sungai besar malam ini. 」 



(Pedagang)「Eh? Tapi masih butuh puluhan kilometer dari jalan utama untuk 

menyeberangi Sungai Alm ...... Ah, tidak, bukan apa-apa. 」 

Pedagang itu berkata begitu dan melirik mobil kami. 

Yup, sejak beberapa waktu lalu, mereka mengincarnya, kan ~ 

......Saya ingin tahu! Apa sebenarnya itu !? 

Aura seperti itu menonjol dari pedagang dan yang lainnya. Tapi saya sengaja 
mengabaikannya. 

(Mitsuha)「Um, semuanya, siapa kamu di kerajaan?」 

Jika informasi saya dibagikan secara sepihak, saldo tidak akan cocok. Kami juga harus 
mendapatkan informasi! 

(Pedagang)「Oh, ya, kami adalah berbagai kelompok pedagang『 Rim Trader 』, langsung 

dari ibukota sampai perbatasan, lalu berbelok sedikit di sepanjang perbatasan untuk 
menuju ke ibukota lagi. Dengan ini, barang dari ibukota kerajaan bisa dijual di daerah 
perbatasan, dan barang dari daerah perbatasan bisa dibawa pulang ke ibukota kerajaan. 

Nah, itu .., kota-kota dan desa-desa di dekat perbatasan memiliki masuknya barang dari 
kerajaan tetangga, terus terang, goods barang selundupan 』. Barang-barang itu disimpan 

dengan aman pada harga yang mereka bawa sebelum tidak termasuk pajak bawaan, oleh 
karena itu menghasilkan keuntungan yang cukup ... 」 

Uwaah... itu bola lurus! 

Nah, para pedagang tidak terlibat dalam penyelundupan, mereka hanya membelinya secara 
biasa saja, jadi tidak ada masalah. Selain itu, kami sudah saling mengenal sehingga tidak 
mungkin kami yang sudah mendengarnya akan melaporkannya kepada petugas. 

(Mitsuha)「Kalau begitu, kalian tahu identitas saya, kan? Dari mana Anda... .. 」 

Ya, inilah yang ingin saya periksa. 

(Pedagang)「Ya, itu dari koneksi pedagang, kita bisa mendapatkannya dari pedagang yang 

kebetulan berada di kerajaan kita, yang datang untuk berbisnis, yang ingin mengumpulkan 
informasi di serikat komersial, dan semacamnya ... 

Dan, saya menerima gambar dari seorang rekan kerja. Ini .. 」 

Pedagang itu mengeluarkan gambar dari sakunya dan tentu saja, yang itu. 

Bukan versi kartu pengganti untuk turnamen, tapi versi warna yang dijual belakangan. 



(Pedagang)「Saya selalu membawanya ketika saya pergi bepergian untuk bisnis. Yah, itu 

semacam pesona keberuntungan bagiku dan kali ini, mungkin berkat hal inilah kami 
diselamatkan. 」 

Yah, mungkin saja dia mengatakannya seperti itu. Begitulah nasib antar manusia. 

(Pedagang)「...... satu gambar adalah satu koin emas ..」 

(Mitsuha)「Apa heeeeecckk!?」 

100 kali nilai aslinya. 

Tidak, bahkan harga aslinya adalah biaya barang cetakan sederhana. 

...... Namun demikian, itu kejam. 

(Pedagang)「Tidak, itu adalah pembelian yang sangat bagus, Anda tahu ... Saya harus 

berterima kasih kepada pedagang itu nanti ...」 

Penawaran dan permintaan. 

Kepuasan pelanggan. 

Bukankah itu kata-kata yang telah saya ucapkan? 

Tapi, entah kenapa, itu tidak bodoh. 

Satu gambar untuk satu koin emas ....... 

Tidak, baiklah, masih baik-baik saja! 
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Chapter 87 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 87 Kuro Kurori ssu ~ 

Ini adalah chapter terakhir minggu ini, selamat menikmati ~ (`・ ω ・ ´) Masih perlu 

memperbarui 2 bab lagi dari Kaoru. (`ω´) 

Bagaimanapun, ternyata foto saya tidak beredar luas di kerajaan lain. 

Jika ribuan yang beredar di pasaran dengan harga ini, saya akan menangis! 

Baiklah, saya akan segera menghentikan penjualan jika saya merasa seseorang 
menggunakan gambar saya dengan tidak baik, jadi jumlah yang tidak masuk akal dari 
mereka sama sekali tidak terjadi. Sejauh ini, tampaknya orang-orang dari ibukota kerajaan 
yang telah membelinya tidak pernah mencoba melepaskannya. 

Saya cukup beruntung untuk menghentikan penjualan sebelum dibeli secara massal oleh 
pedagang atau pengecer pada saat itu. Pez-san banyak mengeluh. 

(Pedagang)「Kalau begitu, ini tentang para bandit ......」 

Pedagang itu mengubah percakapan ke topik berikutnya. 

Yup, perlu kita bahas ya .. 

Tapi aku sudah memutuskan. 

Saya tidak berpikir bahwa pedagang akan menentang keputusan saya. 

(Mitsuha)「Ah, aku akan memberikannya untuk kalian semua, jadi lakukan sesukamu.」 

(Pedagang)「Eh? Ah, tidak, hal semacam itu adalah ...... 

Karena kami hanya membawanya ke kota terdekat, kami tidak dapat menerima hadiah 
uang yang merupakan bagian penculik dari keuntungan penjualan budak kejahatan, dan 
kami perlu membayar hadiah penyelamatan untuk Anda juga. Jika kami tidak melakukan 
ini, reputasi kami akan terlibat. 」 

Uwah, merepotkan! 

Tapi, yah, jika rumor bahwa pedagang tidak membayar uang hadiah menyebar, tentu itu 
akan menjadi masalah ...... 

Namun, bahkan jika saya mengatakan itu, saya tidak bisa pergi bersama dengan pedagang. 
Jika saya mengemudikan mobil dalam waktu lama dengan kecepatan lambat seperti itu, 



tidak akan bagus untuk mesin, terutama busi dan lain-lain. Bahkan sebelum itu terjadi, saya 
hanya akan merasa frustrasi dan tidak tahan. 

Karena itulah ...... 

(Mitsuha)「Baiklah, tolong jangan bicara tentang kami, uang tutup mulut akan menjadi 

hadiah itu.」 

(Pedagang)「Eh ......?」 

Pedagang itu terkejut. 

(Mitsuha)「Tidak, saya akan bermasalah jika rumor bahwa saya bepergian sendirian 

menyebar di sana-sini. Jadi, saya akan membayar dengan uang itu sebagai uang tutup 
mulut. Jika demikian, tidak akan ada masalah bagi seorang pedagang karena ini adalah 
transaksi yang sah, bukan? 

Dan jika tidak ada jejak kehadiran saya, saya tidak akan khawatir tentang kemungkinan 
menjadi topik oleh orang lain. Itu bagus untuk kedua sisi! 」 

(Pedagang)「A ......」 

Pedagang dan yang lainnya membuat wajah tercengang, tapi ini adalah hasil terbaik. 
Karena saya tidak ingin menghasilkan uang dengan cara ini. 

(Pedagang)「Yah .. tentu .. Saya mengerti bahwa Mitsuha-san tidak ingin informasinya 

terungkap. Namun, jika itu masalahnya, Anda dapat memberi tahu kami. Bahkan jika Anda 
tidak repot-repot menghasilkan uang atau menukar persyaratan, cukup ucapkan kata-kata 
seperti 『Jangan beri tahu siapa pun』 dan kami akan mengikutinya. 

Tidak ada seorang pun di kelompok kami yang akan melawan kata-kata dari Putri Kuil 
Maiden-sama yang merupakan penyelamat kami! 」 

Ah, Merchant-san kesal. 

... Tapi, yah, itu juga benar... 

Orang-orang yang serius dan religius yang diselamatkan oleh Putri Kuil Maiden-sama ini 
tidak tahan untuk tidak memberikan rasa terima kasih mereka dan malah diberi uang 
tutup mulut olehnya. Aku sedikit salah menilai mereka, ya ... 

Baiklah, mari kita lakukan ini. 

Buat wajah serius, luruskan punggung, keluarkan suara tegas ...... 



(Mitsuha)「Untuk pedagang yang religius dan serius, saya akan memberi Anda tiga mandat 

ilahi. 

Pertama, lakukan pembuangan para bandit. 

Kedua, gantikan uang hadiah menjadi makanan untuk anak yatim piatu. 

Ketiga, saya melarang pernyataan apa pun telah bertemu dengan Princess Shrine Maiden. 
Biarkan bandit ditangkap oleh Anda dan pastikan kata-kata saya juga masuk ke dalam 
bandit. Pada kesempatan itu, jelaskan bahwa 『mereka yang tidak mematuhi instruksi 

akan disambar petir』. 

Itu saja. 」 

Pedagang dan istrinya bangkit dari kotak kayu tempat mereka duduk, bergegas mundur 
beberapa langkah dan kemudian menundukkan kepala dengan lutut di tanah. 

Para pengawal juga mengikuti dengan tergesa-gesa. 

Di sampingku, Sabine-chan, yang berusaha keras membuat roti keras yang digigit masuk ke 
bagian belakang tenggorokannya dengan air, menyemburkan air dengan berani. 

Colette-chan bertingkah seperti biasa. Hampir tidak ada tanda-tanda kekecewaan karena 
ucapan dan tingkah laku saya. 

......Biasa. Itulah satu-satunya jawaban. 

Yup, beberapa pejabat istana dan bangsawan berpikir bahwa saya adalah Yang Mulia dari 
kerajaan yang jauh hanya karena saya bisa menggunakan seni rahasia yang aneh. 

『Princess Shrine Maiden』 tampaknya ditafsirkan sebagai status asli saya di negara asal 

saya. 

Namun, mereka tidak repot-repot mengirimkan informasi seakurat itu. Jadi, sebagian besar 
orang di ibu kota kerajaan saat itu masih menganggap saya sebagai utusan Tuhan. 
Berdasarkan setting tersebut, rumor telah menyebar. Mereka menyebarkan informasi dari 
mulut ke mulut seperti permainan telepon. 

Mungkin itu sebabnya ternyata itu adalah Malaikat 『Dewi, yang muncul dan memimpin 

tentara di bawah perlindungan Dewi』.... 

Melihat bagaimana semua orang dari perusahaan perdagangan bertindak, itu mungkin 
jawaban yang benar. 

Tidak, tentu saja, saya tidak berpikir bahwa para pedagang dari laut atau kota pegunungan 
percaya pada rumor seperti itu dengan mudah. 



Tapi seorang pedagang adalah 『seseorang yang bersiap untuk yang terburuk』. 

Tidak ada kerugian untuk mempercayai rumor tersebut. Namun, jika mereka tidak 
mempercayainya dan bersikap kasar tentang hal itu, akan ada kerugian besar jika keadaan 
darurat muncul. Oleh karena itu, diputuskan bahwa lebih baik mengambil tindakan 
pengamanan. ...... yah, mereka juga sudah melihat mobil dan senjatanya, kan? 

Dengan demikian, tujuan telah diputuskan. 

Setelah itu, dia memberi tahu kami berbagai hal tentang kerajaan ini dan ibu kota kerajaan, 
dan akhirnya, setelah istirahat makan siang yang agak lama, bersama dengan perusahaan, 
kami siap untuk berangkat. 

Persiapan pemberangkatan oleh perusahaan segera dilakukan, karena tidak ada api yang 
digunakan untuk menyiapkan makan siang. 

......Kami? Nah .., karena kita hanya perlu masuk ke dalam mobil, butuh waktu sekejap. 

Saya melambaikan tangan saya dari jendela ke orang-orang perusahaan sambil perlahan 
kembali ke jalan utama. Lalu, saya menginjak pedal gas. 

Terbang dengan kecepatan penuh! 

...... Maaf, itu bohong, itu 30 km / jam. 

Dalam perjalanan, saya istirahat atau keluar dari jalan untuk menunggu gerbong yang 
datang, kemudian maju sekitar 100 km / jam pada malam hari dan menyeberangi sungai 
sesuai rencana untuk mencapai titik di mana saya dapat melihat kota yang dituju. 

(Mitsuha)「Oke, ayo turun dari sini. Bawa koper Anda! 」 

Saya sudah memberi tahu Sabine-chan dan Colette-chan sebelumnya untuk menyiapkan 
barang bawaan mereka karena kami akan berjalan seperti pelancong. Tentu saja, saya juga 
membawa koper sendiri. 

Ya, saya tidak akan melakukan kebodohan seperti pergi ke kota sambil mengendarai mobil. 
Jika saya melakukan itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil yang diparkir 
dan apa yang harus saya lakukan dengannya. 

Yah, sebenarnya aku bisa melakukannya. 

Memindahkan mobil ke rumah saya dan berjalan ke kota. 

Pertama-tama, saya memiliki firasat bahwa kita tidak bisa masuk ke kota saat kita berada 
di dalam mobil, dan ada kemungkinan bahwa kita mungkin disalahartikan sebagai setan 
dan mereka akan mencoba menjatuhkan kita. Tindakan keamanan, tindakan keamanan ...... 



Ketika keduanya turun dari mobil, mereka memeriksa jalan bolak-balik dua kali untuk 
memastikan bahwa tidak ada kehadiran manusia. 

Pertama, saya dipindahkan ke kota pedesaan di AS. ...... bersama dengan isi tangki limbah. 

Ya, tentu saja saya pernah berlatih dengan air. Jika gagal maka akan menjadi malapetaka 
lho. 

Ini mungkin dianggap sebagai serangan ganas dan dapat memicu perang. 『Perang Dunia 

Bencana』 dan semacamnya. 

Membuang isi tangki limbah langsung ke stasiun pembuangan dan segera dikembalikan. 

Sejak pemindahan dilakukan, hanya satu tetes air kotor yang hilang, dan tidak perlu 
mencuci, sterilisasi, penghilang bau, dan semacamnya. ...... betapa nyamannya itu, 
kemampuan transfer ini. 

Selanjutnya saya menguras isi bak penampung air, yakni sisa air ke pinggir jalan. 
Kemudian, memindahkan mobil ke rumah saya dan menguncinya dengan kuat sebelum 
kembali. 

Betapa mudahnya untuk tidak perlu khawatir tentang membersihkan tangki sama sekali! 

Semua gerbong yang lewat sedang menatap mobil yang diparkir dalam perjalanan ke sini. 
Karena mereka berlawanan arah, mereka tidak akan datang ke kota setelah kita. Kami juga 
berpindah terus menerus untuk melewati gerbong yang bergerak searah dengan kami, jadi 
mereka hanya melihat sedikit sosok mobil dari kejauhan, yang seharusnya tidak terlihat 
jelas. 

Dengan kata lain, tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka melihat sebuah mobil. 
Itu sempurna! 

Dan kami mulai berjalan menuju kota. 

(Sabine)「...... Aku lelah, Mitsuha-neesama ......」 

Dan tidak lama kemudian, Sabine-chan merengek. 

(Sabine)「Kalau saja kita membawa sepeda ......」 

(Mitsuha)「Jangan! Jika Anda masuk ke kota dengan hal semacam itu, Anda benar-benar 

akan menonjol! Tidak ada gunanya menyimpan mobil jika seperti itu, Anda tahu. 」 

(Sabine)「Uuuu...」 

Sabine-chan hanya bisa mengerang saat Colette-chan masih terlihat baik-baik saja. 



Yup, tentu tidak akan menjadi masalah bagi negara yang dibesarkan seperti dia jika 
jaraknya hanya sejauh ini, bukan? 

(Mitsuha)「...... Aku lelah... jika saja kita membawa skuter...」 

Dan setelah beberapa saat, giliranku untuk merengek. 

Saya membuat kesalahan. Gerbang utama kota masih jauh. 

TL Note: 

Mari kita tebak berapa banyak bab yang dibutuhkan untuk mereka di kota itu. ("´ ・ ω ・`) 
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Chapter 88 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 88 Kuro Kurori ssu ~ 

Bergabunglah dengan saya di server perselisihan dan puji lolis (つ> ω ● ) つ 

Perselisihan: 

Kami akhirnya sampai di kota. 

Penjaga gerbang curiga pada kami dan menanyakan detail tentang bagaimana tiga gadis di 
bawah umur berpakaian terang bisa datang ke tempat ini. Kami tidak terlalu teduh dan 
kami juga memiliki uang yang diperlukan untuk tinggal kami. Ketika mereka melihat lebih 
dekat, terlihat jelas bahwa kami bukan anak jalanan sejak awal, oleh karena itu kami hanya 
diberitahu untuk memperhatikan orang jahat di sekitar dan kami dapat melewatinya 
dengan selamat. 

Bagaimanapun, kita perlu mendapatkan kamar terlebih dahulu. 

Kami masih memiliki pilihan terakhir jika semua penginapan penuh, tetapi saya enggan 
menggunakannya sejak awal. 

Untuk sementara waktu, kami mengikuti jalan utama menuju pusat kota. 

Tiga anak berpakaian rapi (yang terlihat seperti itu) berjalan di sepanjang jalan utama. 

Ya, sepertinya tidak akan ada pria yang akan menjemput wanita di sini. Terutama di gang 
belakang dimana tidak ada lalu lintas dan berbahaya-... .. tunggu! Sabine-chan akan diculik 
waktu itu di toko kami! 

Itu benar, kami berada di jalan yang bukan merupakan gang belakang tapi juga tidak ramai 
pada saat itu. Saya kira saya seharusnya tidak terlalu optimis .. 

Kami harus berhenti di ujung jalan agar tidak tiba-tiba ditarik ke gang belakang. 

Padahal, jika kita terlalu dekat dengan pusat, kita akan terjebak oleh gerbong. Berjalan di 
jalan juga tidak mudah, ya .. 

Sambil berpikir demikian, kami tiba di dekat pusat kota. Kota kastil ini bukanlah ibu kota 
kerajaan dan terletak di pinggiran kota. Area yang dibentengi juga tidak terlalu luas. Secara 
alamiah, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani, peternak, penambang, dan 
sejenisnya hidup di luar kawasan benteng. 

Nah, misalkan ada yang mengepung musuh, jika wilayah benteng jauh lebih luas, maka 
medan yang perlu dilindungi juga akan luas dan akan menyulitkan mereka. 



Untuk sementara, yuk cari penginapan yang kecil, bersih dan aman. 

Dan kami memilih satu penginapan. 

Alasan memilih penginapan itu sederhana. 

Ketika kami berjalan di depan penginapan, seseorang tertentu tidak dapat menahan bau 
sedap yang telah melayang dari dalam, dan dengan demikian, seolah-olah dia sedang 
tersedot, dia pergi ke dalam penginapan tanpa sadar. 

...... Siapa itu, katamu? 

Itu aku! 

Diam, maukah kamu.... 

(Bibi)「Selamat datang!」 

Kami disambut dengan suara yang energik ketika kami masuk. 

...... ya, itu adalah suara bibi yang gagah. 

Rupanya, seorang gadis bertelinga kucing duduk di meja resepsionis hanya muncul di 
manga dan novel. Kecewa.... 

Mau bagaimana lagi. Mari kita persiapkan seorang gadis kecil sendiri. 

Colette-chan dan Sabine-chan? 

Tidak tidak tidak, seorang gadis kecil hanya berumur 5-6 tahun, lho! 

(Bibi)「Duduklah di mana pun Anda suka!」 

Ya, dia akan mengira kita di sini untuk makan, benar. Karena pasangan yang sudah 
menikah akan pulang terlambat hari ini karena bekerja, mereka menyuruh ketiga saudara 
perempuan untuk makan sesuatu di luar, atau semacamnya, ya .. 

...... Tapi aku menolak! 

(Mitsuha)「Tidak, kami ingin bermalam ...... tapi kami juga akan makan.」 

Ketika saya berkata demikian, bibi itu bermata bulat. 

(Bibi)「Eh, menginaplah? Hanya kalian perempuan saja? Orang tua Anda......?" 

(Mitsuha)「Hanya kami. Kami ingin kamar triple. Ah, saya punya uang, jadi tidak apa-apa. 

」 



Lagipula, dia mungkin tidak akan percaya bahwa saya sebenarnya berusia 18 tahun jadi 
saya memutuskan untuk tetap bersama dengan usia 12 tahun selama perjalanan. Sejak 
awal kebanyakan orang di dunia ini akan mengira bahwa umur saya adalah 11-12 tahun. 

Nah, jika kita dianggap sebagai anak-anak, tentu kita memiliki kekurangan. Namun, ada 
banyak manfaatnya juga. 

Yang terbaik adalah pihak lain akan meremehkan kita. 

Jika berada di dunia yang berbahaya, kita akan "mudah untuk terlibat", tetapi sebaliknya, 
"dalam setting yang krusial, akan ada peluang untuk mengubahnya". 

Enam luka ringan lebih baik dari tiga besar termasuk luka fatal. Itulah teorinya. 

Bibi itu memiliki wajah yang sedikit curiga, tetapi dia menerimanya tanpa masalah. 

Nah, uang sewanya sudah dibayar jadi tidak ada pilihan untuk menolak anak-anak tinggal. 

Ketika saya menerima kunci kamar, kami tidak langsung pergi ke kamar tetapi 
memutuskan untuk makan. Saya datang karena saya tertarik pada baunya, jadi tidak ada 
alasan untuk menundanya. 

(Mitsuha)「Yang punya bau sedap ini, tolong!」 

(Colette)「Aku juga!」 

(Sabine)「Sama! ( onajiku! ) 」 

Colette-chan dan Sabine-chan juga mengikutiku. 

Tapi Sabine-chan .. 

Jika kamu mengatakannya seperti itu, akan sia-sia jika kamu tidak melanjutkannya dengan 
"Isaka Juuzou"! 

Akhirnya, wujud asli dari aroma lezat itu adalah hidangan daging babi hutan yang direbus. 

Daging babi hutan dipotong dadu sebagai pengganti irisan tipis dan ditambahkan dengan 
banyak jahe cincang halus. Untuk menyesuaikan rasanya, rebuslah sampai sari buahnya 
hilang. 

Saat kami mencoba memakannya ...... 

(Semuanya)「「 「Lezat!」 」」 

Sedikit manis dan pedas. Sepertinya dia menggunakan sedikit gula dan rempah-rempah 
mahal. 



Bau khas yang tidak sedap dari daging babi hutan tersebut seluruhnya tertutup oleh jahe, 
dan kekencangan yang tersisa saat dipotong dadu memiliki sisi "kenyal" yang baik bagi 
kaum muda yang memiliki gigi dan rahang yang kuat. Ini berubah menjadi tekstur yang 
menyenangkan. 

Yup, seperti yang diharapkan, steak lebih baik jika itu daging rusa tetapi hidangan yang 
direbus lebih baik jika itu daging babi hutan, bukan? 

Tampaknya Colette-chan memiliki kesempatan langka untuk makan daging babi hutan di 
desa, tapi rasanya tidak terlalu enak. Mungkin, mereka telah melewatkan proses penting 
saat memasaknya karena mereka bersemangat sebelumnya. Tentunya tanpa bumbu mahal 
dan semacamnya. 

Sabine-chan sepertinya belum pernah makan daging babi hutan sampai sekarang. 
Sepertinya bangsawan tidak makan daging babi hutan sebanyak itu, ya.... 

Daging babi hutan saja tidak baik untuk pertumbuhan anak. Karena itu, saya memesan 
hidangan sayur dan "hidangan kentang ala Barat" yang direkomendasikan bibi sebagai 
pencuci mulut. 

Aku kenyang ~! 

Dan kami pergi ke kamar kami di lantai dua. 

Kamarnya kecil dan memiliki dua tempat tidur susun. 

Seperti yang diharapkan, daripada menyiapkan kamar terpisah untuk tiga orang, akan 
lebih efisien jika memiliki kamar quadruple dan menggunakannya untuk tiga atau empat 
tamu. 

Sekarang, saya tidak dapat membuat perbedaan dalam perawatan antara keduanya. Oleh 
karena itu, saya berpikir untuk meletakkannya di bawah sementara saya mendapatkan 
yang teratas, tapi.... 

Keduanya naik ke tempat tidur teratas dengan cepat. 

Ah ~, anak-anak suka yang teratas, ya.... 

Tetap saja, masih terlalu pagi untuk pergi tidur. 

Setelah mengamankan dek atas, mereka turun dari tempat tidur dan mengajak seorang 
gadis mengobrol untuk beberapa saat. Yah, kami juga mengobrol sepanjang waktu di dalam 
mobil. 

Tapi entah kenapa, menurutku ketegangan Colette-chan dan Sabine-chan sedang tinggi. 

Mungkin karena ini pertama kalinya kami menginap di penginapan. 



Colette-chan tidak akan pernah pergi ke luar desa dan manor, dan Sabine-chan tidak akan 
pernah tinggal di manapun selain istana kerajaan ...... 

Ketegangan tinggi ini mungkin itu, ya? "Perasaan piknik sekolah"! 

Kami tetap di dalam mobil, tapi itu hanya "tidur" dan tidak terasa seperti menginap, kan... 

Oke kalau begitu, pertama "pertarungan bantal" ...... tunggu! Kami tidak akan 
melakukannya! Kami akan diteriaki oleh tamu lain dan pemilik penginapan itu! 

. 

. 

Sabine-chan dan Colette-chan sepertinya akhirnya kehilangan rasa kantuk mereka dan 
langsung tidur dan aku juga merangkak ke tempat tidurku. 

Keesokan paginya, kami sarapan di penginapan dan berjalan ke luar kota. 

Nah, karena kami harus check-out dari penginapan, saya tidak bisa tiba-tiba menggunakan 
kemampuan transfer saya dan membuat mobil muncul di luar penginapan. 

Ketika kami, ketiga anak itu, meninggalkan kota, kami diminta lagi oleh penjaga gerbang, 
tetapi entah bagaimana berhasil lewat. Dan kemudian, saat kami berjalan, aku memiliki 
perasaan yang agak meresahkan ...... 

Yup, tiga pria mencurigakan mengikuti kami. 

Orang-orang itu mungkin sedang merencanakan sesuatu yang buruk saat melihat tiga gadis 
berpakaian bagus berjalan keluar kota. 

Tapi itu sudah dalam ruang lingkup asumsi saya. 

Mungkin mereka tidak akan melakukan apa pun untuk saat ini. Mereka berada dalam 
pandangan penjaga gerbang karena kotanya masih terlalu dekat. 

Kemudian, ketika kami akhirnya keluar dari pandangan pria karena jalan yang melengkung 
dan pepohonan. 

 Hyunn  (TL Note: Oke, jadi ini adalah sfx untuk mentransfer.) Ketiga laki-laki itu, yang telah 
melewati jalan berkelok, melongo setelah menyadari bahwa tidak ada sosok Mitsuha dan 
yang lainnya, yang seharusnya berada di depan mereka. 

(Mitsuha)「Selamat datang di Rumah Jepang Rumah Tangga Yamano!」 

(Sabine dan Colette)「「 Eeeeeeeehhhhh ~~ !? 」」 



Sabine-chan dan Colette-chan memberikan suara terkejut pada kata-kata Mitsuha dengan 
mata terbuka lebar. 

Bab 89> 



Chapter 89 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 89 (Mitsuha)「Tempat ini 

adalah rumah Jepang saya!」 

Atau haruskah saya katakan, rumah saya sendiri. 

(Sabine dan Colette)「「 ............ 」」 

Sabine-chan dan Colette-chan telah belajar bahasa Jepang di dunia lain. 

Sabine-chan, tentu saja, ingin menonton DVD dengan bebas tanpa aku menerjemahkannya 
untuk dia setiap saat. Adapun Colette-chan yang merupakan punggawa saya dan orang 
yang akan bertanggung jawab atas wilayah Yamano di masa depan ketika saya pergi, 
sedang mempelajari berbagai metode politik modern dan manajemen wilayah melalui 
instruksi saya. 

Tentu saja, sebagai umpan, saya menunjukkan semua jenis DVD Anime dan membuat 
mereka ketagihan. Efeknya luar biasa! 

Mereka masih muda dan cepat belajar. Mereka memiliki keinginan yang sangat besar untuk 
belajar karena mereka dapat menonton DVD sebanyak yang mereka suka meskipun saya 
tidak ada. Hasilnya, mereka sekarang sudah bisa berbicara bahasa Jepang yang tidak lancar. 

Memang masih sedikit membingungkan ketika mereka berbicara, tetapi pendengar dapat 
memahami sebagian besar artinya jika mereka tidak berbicara terlalu cepat. 

Seperti yang diharapkan dari Sabine-chan dan Colette-chan. Jelas, mereka jauh lebih unggul 
daripada anak-anak lain yang seumuran di dunia itu. Keduanya, yup ......, 

atau begitulah yang kupikir .. Dalam pikiranku, aku melihat wajah gadis licik panti asuhan 
itu, anak laki-laki yang membuat gerobak, Loïc, dan Manon-chan serta yang lainnya yang 
bertugas sebagai asisten. 

...... Kenapa anak-anak di dunia itu memiliki begitu banyak kemampuan !? 

Tidak, yah, meskipun peradaban mereka tertunda, dibandingkan dengan penduduk bumi, 
kemampuan intelektual mereka mungkin tidak jauh berbeda. Mungkin karena jumlah 
informasinya kecil ....... 

Jika saya membawa anak-anak dunia itu ke Jepang untuk belajar, mereka mungkin akan 
memiliki kemampuan yang sama dengan orang Jepang. 

Tidak, mungkin mereka akan mengungguli orang Jepang dalam kekuatan fisik, pandangan 
tentang hidup dan mati, 『sikap mental sebagai pribadi』 dan semacamnya .. 



Di masa depan, anak-anak wilayah Yamano akan dipindahkan ke sekolah Bumi ...... 

Tidak, tidak, tidak, masih jauh. 

Saya masih melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki sekarang dan melanjutkan 
langkah demi langkah. 

Dan untuk saat ini, dengan keduanya .. 

(Mitsuha)「Ini rumah persembunyian darurat saya. Tempat ini adalah negara asal hal yang 

kalian lihat setiap hari, 『DVD』 dan negara yang berbicara bahasa yang sedang kalian 

pelajari, 『Jepang』. 」 

(Sabine dan Colette)「「 Ooooooohhhh !! 」」 

Jadi, saya membimbing mereka berkeliling rumah. Mereka sudah tahu kamar mandi, TV 
dan AC-nya sebelumnya karena kita punya di kediaman dan istana kerajaan, jadi tidak 
heran. Kemudian, Sabine-chan bergumam. 

(Sabine)「Ini rumah yang cukup kecil ......」 

S-diam! 

Yah, dia tinggal di istana kerajaan, dan hanya ada kunjungan ke rumah keluarga bangsawan 
atau Toko Umum Mitsuha rumah tangga Yamano di ibukota kerajaan, maka rumah rakyat 
jelata seperti ini mungkin adalah yang pertama kalinya, tapi ...... 

Minta maaf! Kami membangunnya dengan susah payah! Minta maaf kepada ayah saya yang 
telah bekerja keras untuk melunasi pinjaman !! 

(Mitsuha)「I-itu karena ini adalah rumah yang aman, kamu tahu ......」 

Sabine-chan, yang sepertinya berpikir 『Ah, aku melakukan kesalahan ..』 karena suaraku 

yang bergetar, mengikuti dengan tergesa-gesa. 

(Sabine)「T-tidak, ada suasana eksotis di sini. Ini rumah yang cukup bagus, ya! 」 

Sudah baik-baik saja! 

Sudah jam 10 yang lumayan lama setelah kami check-out dari penginapan. Haruskah kita 
segera pergi? 

(Mitsuha)「Baiklah kalian berdua, karena kita akan keluar setelah ini, ganti pakaian kalian 

dengan yang ini!」 

Karena itu, saya mengeluarkan pakaian yang saya beli sebelumnya dari lemari dan 
memberikannya kepada mereka. 



(Sabine)「Ini adalah ..?」 

(Mitsuha)「Ini adalah pakaian umum di negara ini- ...... karena pakaian Anda akan 

menonjol.」 

Ya, karena pakaian Sabine-chan dan Colette-chan akan terlihat agak aneh di Jepang, aku 
sudah menyiapkannya sebelumnya. 

(Mitsuha)「Setelah Anda berganti pakaian, kami akan menyapa orang-orang di lingkungan 

sekitar dan kemudian pergi ke department store, oke?」 

(Sabine dan Colette)「「 De .. de-de-de ... department store !! 」」 

Ya, ini adalah department store yang muncul di DVD 『Anime』! 

Sabine-chan dan Colette-chan mengganti pakaian mereka dengan sangat cepat. 

Akhirnya dengan dua orang yang sudah selesai berganti pakaian, kami menyapa orang-
orang di sekitar saya. 

(Mitsuha)「Ini adalah putri kerabat saya. Kerabat saya menikah dengan orang asing dan 

karena suaminya kembali ke Jepang karena transfer pekerjaan, mereka akan datang untuk 
bermain dari waktu ke waktu, jadi tolong jaga kami. 」 

(Sabine dan Colette)「「 Ple ~ ase, jaga kami! 」」 

Saat saya mengajar, keduanya setuju dengan pengaturan. 

Setelah mengucapkan salam kepada petugas polisi di boks polisi, kami naik mobil mini dan 
pergi ke department store. 

Saya tidak akan berkeliling kota dengan RV karena saya adalah seorang pemula yang baru 
saja mendapatkan lisensi saya. Jadi, saya benar-benar tidak yakin tentang parkir di jalan 
yang padat dan tempat parkir kecil dengan mobil sebesar itu. Di tempat ini, pengalaman 
mengendarai mobil ringan berukuran kecil adalah pilihan terbaik! 

Saya telah mempersiapkan sebelumnya untuk memperkenalkan keduanya kepada tetangga 
dan petugas polisi. 

Sampai saat ini, saya biasanya menggunakan transfer untuk pengolahan limbah dan 
kembali ke mobil, tetapi selain waktu itu, saya selalu bersama Sabine-chan dan Collette-
chan. Tetapi mulai sekarang, akan ada waktunya mereka akan melakukan sesuatu secara 
terpisah, oleh karena itu saya tidak dapat membiarkan mereka sendirian tanpa keamanan. 



Oleh karena itu, tetangga bisa membawa mereka kembali ke rumah saya dan membiarkan 
mereka menunggu sampai saya pulang. Jika mereka memberikan keduanya permen dan 
konsol game, mereka mungkin akan menunggu tanpa mengeluh. 

Namun, jika kebetulan, ada sesuatu yang terjadi. 

Jika ada pencuri atau perampokan, kebakaran, atau apa pun terjadi ketika hanya mereka 
berdua saja. 

Dan jika saya tidak kembali karena suatu alasan. 

Saat itu, mereka bisa berkeliling lingkungan untuk meminta bantuan. 

Saya berencana untuk memberi tahu mereka di mana harus menggali tempat tersembunyi 
di bawah lantai jika ada situasi di mana saya tidak bisa kembali sama sekali. Ya, saya 
mengubur wadah tertutup berisi berbagai dokumen, satu meter di bawah tanah. 

Dokumen-dokumen yang terdapat di dalam wadah tersebut menjelaskan bagaimana 
menghubungi kapten dari kelompok tentara bayaran, 『Wolf Fang』, dan memintanya 

untuk mengambil lubang tabungan bawah tanah, deposito Bank Swiss, dll. Yang dapat 
digunakan untuk mereka berdua sebagai tabungan mereka. untuk hidup dengan nyaman. 
Surat kepada nakhoda dan dokumen yang diperlukan juga telah disiapkan sebanyak 
mungkin. 

Ada kemungkinan kecil bahwa itu akan terjadi dan saya akan melakukan yang terbaik 
untuk tidak melakukannya, tetapi tidak ada salahnya untuk mempersiapkannya. Ya, saya 
tidak akan mengabaikan kemungkinan kecil apa pun demi keduanya. 

Saya memarkir mobil di tempat parkir department store dan melihat-lihat department 
store bersama. 

Tidak ada masalah khususnya karena saya mengatakan kepada mereka untuk tidak pernah 
menyentuh produk. 

Namun demikian, dua gadis asing yang cantik menonjol karena mereka melihat sekeliling 
dengan semangat tinggi. Mereka secara tak terduga menonjol. Syukurlah, ini hari kerja di 
sore hari dan saya tidak punya kenalan yang mendapat pekerjaan di department store ini 
juga. Yah .. Aku bisa menahan ini untuk saat ini ...... 

(Bibi)「Oh, apakah itu kamu, Mitsuha-chan? Sudah lama sekali ~! 」 

Gyaaaaaaaaaaaaa !! 

Ibu mantan teman sekelas saya..., saya bertemu dengan Mothers Groupppp! 

Setelah menanyakan tentang Sabine-chan, Colette-chan, dan kehidupanku saat ini secara 
menyeluruh, mereka akhirnya membebaskan kami setelah lebih dari 30 menit. 



Sabine-chan dan Colette-chan tidak bisa mengerti banyak karena para bibi berbicara 
dengan kecepatan tinggi seperti senapan mesin. 

Saya kelelahan, maka saya mengubah jadwal kami dan pergi ke restoran di department 
store untuk makan siang! 

Yup, ini acara utama hari ini. 

TL Note: 

Aku tidak tahu kenapa tapi aku mendapat getaran 'GATE' karena perilaku Sabine-chan dan 
Colette-chan .. (`・ ω ・ ´) 

Oleh karena itu, mereka juga perlu pergi ke bagian 'Seni' ~ 

PS 

Ini adalah chapter terakhir yang akan saya posting minggu ini. Akan melanjutkan dengan 
Kaoru besok. (`・ Ω ・ ´) 

Bab 90> 



Chapter 90 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 90 Kuro Kurori ssu ~ 

Saya telah memberikan beberapa ilustrasi untuk bab sebelumnya. (`・ Ω ・ ´) 

Semoga Anda menikmatinya ~ 

(Colette)「A-apa ini !?」 

(Sabine)「Ah, apakah ini...」 

Melihat makanan yang disajikan, Colette-chan dan Sabine-chan bersuara. 

Ini adalah hidangan yang saya pilih sendiri dan dipesan untuk 3 orang. Butuh waktu lama 
untuk membuat mereka memilih sendiri dan saya juga sangat lelah sekarang. 

Saya tahu preferensi makanan mereka. Jika mereka masih memiliki lidah anak-anak, 
mereka harus benar-benar puas dengan ini. 

Yup, yang sudah tersaji adalah 『Kid's Lunch』! 

Sabine-chan berkesempatan untuk melihat menu makan siang anak itu di restoran, 『

Rakuentei』 yang telah saya terima permintaan konsultasi sebelumnya. Namun, makan 

siang anak di sini berbeda dengan itu. 

Hamburger buatan tangan berair yang bukan makanan beku dari produksi massal. Spageti 
yang tidak kering. Udang dan kroket goreng yang enak. Puding buatan tangan yang 
bertekstur halus. Dan yang terpenting, nasi omelet ( omurice ) . 

Bukan dengan cara yang tidak tepat seperti menggunakan saus demi-glace dan saus putih, 
sup dan saus krim, dan semacamnya, tetapi dengan 『kecap murah』 sebagai gantinya, dan 

telurnya juga tidak 『lembut dan creamy』 atau hal-hal lucu lainnya, tetapi justru itu 

digoreng sebagai telur dadar tipis yang merupakan satu-satunya jalan yang benar. 

Ini. Ini dia! 

Makan siang anak biasanya untuk anak-anak kelas bawah sekolah dasar. Namun omurice 
disini memiliki porsi yang besar yang juga bagus untuk anak-anak SD kelas atas. 

Karena dianggap memiliki usia yang lebih rendah dari yang sebenarnya, saya terkadang 
makan ini ketika saya datang ke sini bersama keluarga saya sampai saya sekolah 
menengah. Seperti yang diharapkan, saya menyerah setelah saya menjadi siswa sekolah 
menengah karena saya dapat dilihat sebagai siswa sekolah menengah dan saya 
mempertimbangkan kemungkinan untuk bertemu kenalan. 



Tapi hari ini, saya bisa terus menggunakan Sabine-chan dan Colette-chan sebagai alasan 
saya, dengan mengatakan, 「Sebagai pemimpin, saya akan makan hal yang sama seperti 

anak-anak」. Saya akhirnya bisa makan siang anak toko ini setelah waktu yang lama! 

Dengan komposisi usia ini, saya mungkin tidak akan disuruh memesan yang lain. Jika saya 
dapat terlihat berusia 14 ~ 15 tahun di Jepang maka tidak apa-apa! 

Namun, untuk memastikan, saya menunjuk ke menu dengan tiga jari dan memesan dalam 
bahasa dari dunia itu. 

Yup, kalau sudah begini, meskipun pesanan makan siang anak itu dibatasi umurnya, akan 
repot menjelaskannya, sehingga mereka hanya akan menerima pesanannya dan 
membiarkannya begitu saja. Itulah yang saya tuju. 

Wajah pelayan-san menegang karena kata-kataku yang sepertinya bukan bahasa Inggris 
dan bahasa misterius. Oleh karena itu, dia hanya menjawab dengan 「O-ok ok, roger roger, 

ya, masu !」 Yang terasa seperti 『dia mencoba mengatakan setiap kata yang dia tahu』 

dan pergi dengan cepat. 

......Saya menang! 

Dan yang telah disajikan adalah tiga piring ini, atau harus saya katakan, tiga piring makan 
siang anak-anak. 

Makan siang anak di sini memiliki bendera tapi tidak ada mainan. Ini memang 
pertandingan ketat untuk hidangan melalui dan melalui. 

Dan kemudian, setelah diajari cara menggunakan sendok untuk omurice oleh saya, Sabine-
chan dan Colette-chan mulai menyerang. 

 nom  

 munch munch  ...... 

 nom nom nom nom nom nom  ...... 

 munch munch munch munch munch munch  ...... 

Sebelum kami menyadarinya, hanya ada piring kosong di depan ketiga orang itu. 

Dan saat ini aku sedang ditatap dengan mata seperti chihuahua oleh Sabine-chan dan 
Colette-chan. 

Jangan khawatir, saya juga punya ide yang sama! 

He ~ y Waitress-neechan, ayolah! 



sendawa.... 

Saya makan terlalu banyak. 

Dan orang yang memiliki kulit lebih dariku, Sabine-chan dan Colette-chan terlihat pucat. 

Makan siang untuk dua anak dan empat makanan penutup agak terlalu banyak seperti yang 
diharapkan. Bahkan bagi saya yang diakhiri dengan tiga hidangan penutup.... 

Setelah ini, saya berpikir untuk pergi ke toko buku, tetapi saya memutuskan untuk 
langsung pulang apa adanya. 

Tidak, kami tidak bisa bergerak dengan benar, dan mungkin 'itu' juga akan datang nanti. 

Yup, yang berhubungan dengan perut yang keroncongan. 

Aku-aku harus segera pulang ...... tunggu, hanya ada satu kamar mandi di rumah! Padahal 
kita punya tiga orang! 

I-ini buruk! 

(Sabine)「Ne-neesama, u-umm, umm ......」 

Ah, Sabine-chan tidak bisa menahannya sampai kita sampai di rumah, ya? Tapi, lebih baik 
begini karena banyak kamar pribadi di sini. Mata Colette-chan juga berenang. 

Sekarang, ketiganya bersama, ayo pergi ! 

Pertempuran telah usai dan hari itu telah berlalu. 

Pengadilan pemakzulan sedang dilakukan di rumah saya. 

Ketua hakim, Sabine-chan. 

Jaksa, Colette-chan. 

Tergugat, saya. 

Penasihat, tidak ada. 

Saya tidak merasa seperti saya akan menang. Sama sekali. Bahkan sebagian darinya. 

(Sabine)「Kenapa kamu tidak membawaku ke sini sampai sekarang ?! Menurutmu, berapa 

banyak kehidupan yang berharga yang telah aku sia-siakan ?! 」 

(Colette)「Benar! Bahkan jika ada keadaan, tidak masalah untuk setidaknya membawa 

suvenir kembali, kan ?! 」 



Colette-chan saat ini tidak dalam mode pengikut tetapi dalam mode teman dekat, jadi dia 
tidak terkendali. Selain itu, daripada cara bicaranya yang biasa, ia memiliki nada yang 
tegas. Dia terlihat sangat marah. 

Oke, pertama-tama, saya akan menyerang Colette-chan yang memiliki pertahanan lemah. 

(Mitsuha)「Colette-chan. Harganya sekitar 2 koin emas kecil untuk makan siang yang 

dimakan Colette-chan hari ini, tahu? 」 

(Colette)「Eh ......?」 

Colette-chan menjadi pucat dan tenggelam dalam keheningan. 

Baiklah, 1 pukulan KO! Terlalu mudah! 

Lagipula, pengertian Colette-chan akan uang didasarkan pada hidup di desa kecil dengan 
sedikit penghasilan tunai. Tidak mungkin seorang anak menghabiskan dua koin emas kecil 
untuk makan, atau bahkan lebih buruk, makanan terakhir sebelum sebuah keluarga bunuh 
diri. 

Pertama-tama, Anda tidak perlu khawatir akan bunuh diri jika Anda memiliki dua koin 
emas kecil. 

Nah, selanjutnya adalah Sabine-chan. 

(Mitsuha)「Sabine-chan. Apakah Anda punya rencana untuk tinggal di sini jika sesuatu 

terjadi pada kerajaan? 」 

(Sabine)「Eh ......?」 

Ya, ini harus dikonfirmasi dulu. 

(Mitsuha)「Jika pertempuran seperti『 pertempuran pertahanan absolut kerajaan 』

terjadi lagi, dan kali ini, tidak akan ada tentara bayaran yang membantu seperti itu. 
Kerajaan, akan dihancurkan, kan? 」 

(Sabine)「Y-ya ......」 

Sabine-chan pintar. Karena itu, dia seharusnya sudah mengerti maksudku. 

(Mitsuha)「Jika demikian, bisakah Anda meninggalkan kerajaan dan hidup normal sebagai 

orang biasa di sini atau kerajaan mana pun di benua itu, atau apakah Anda akan tetap di 
kerajaan sampai akhir sebagai salah satu bangsawan? 



Dengan kata lain, saya bertanya 『ketika kerajaan dihancurkan, apakah Anda ingin 

membagikan takdir Anda dengan keluarga dan orang-orang, atau Anda ingin menjalani 
kehidupan baru? yang mana?"" 

Sabine-chan bertanya balik setelah berpikir sejenak. 

(Sabine)「Apakah itu, bersama dengan Mitsuha-neesama atau aku sendiri?」 

Ya, itu penting, benar. 

(Mitsuha)「Keduanya. Ada beberapa kemungkinan seperti jika kita kabur bersama dan 

mengungsi disini atau aku mati karena kesalahan. Dalam kasus terakhir, masih akan baik-
baik saja karena saya akan menyiapkan cukup uang yang diberikan oleh wali saya 
sebelumnya. Oleh karena itu, hidup Anda mungkin tidak akan mengalami kesulitan. 

Yah, kupikir peluangnya akan rendah ...... 

Selain itu, selama perjalanan ini, terkadang kita akan menunggu dan datang ke sini untuk 
menghindari bahaya. Namun, mohon pertimbangkan jika sesuatu terjadi pada saya di dunia 
itu pada saat itu. Kerajaan akan tetap kuat, tetapi Anda tidak akan pernah kembali lagi. 
Kalau begitu, kamu harus hidup tanpaku di dunia ini- ...... kerajaan ini. Saya pikir 
kemungkinannya hampir tidak ada, tetapi masih belum nol. 

Jika Anda tidak menyukainya, Sabine-chan masih bisa terhubung dengan party utama dan 
bertindak bersama dengan mereka ...... 」 

(Sabine)「......」 

Hari itu, tidak ada balasan dari Sabine. 

Baiklah, saya telah berhasil menipu mereka dan lolos 
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Chapter 91 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 91 Sabine-chan akhirnya 
menjawab pertanyaanku keesokan paginya. 

(Sabine)「Saya pikir ayah dan ibu, saudara perempuan dan saudara laki-laki saya lebih 

bersedia bagi saya untuk tinggal di tanah baru daripada mati dengan semua orang... ..dan 
saya juga lebih suka itu. 

Saya ingin hidup bersama dengan Mitsuha-neesama dan Colette, dan bahkan jika saya akan 
sendiri, saya masih memiliki ayah dan ibu, darah bangsawan dalam diri saya, sehingga saya 
dapat menghidupkan kembali kerajaan lagi di kerajaan ini! 」 

Wajah kencang Sabine-chan, adalah wajah bangsawan yang baik. 

(Sabine)「Dan, tentu saja, saya akan terus bepergian dengan Mitsuha-neesama di masa 

depan. Jika neesama terlihat seperti akan mati, pihak utama juga akan dihancurkan. 」 

(Sabine)「N-neesama, saya tidak bisa bernapas.... .. 」 

Sebelum aku menyadarinya, aku memeluk Sabine-chan sekuat yang aku bisa. 

Sepanjang hari ini, saya mengajarkan segalanya tentang bagaimana menggunakan barang-
barang di rumah, bagaimana menangani keadaan darurat, lokasi dokumen tersembunyi 
dan hal-hal penting lainnya yang terkubur dalam-dalam, dan semacamnya. 

Saya membuat catatan tentang setiap hal penting. Bahkan jika seseorang melihat catatan 
itu, mereka yang berasal dari dunia ini tidak dapat membacanya sementara mereka yang 
dari dunia lain tidak memiliki masalah untuk membacanya. 

Untuk makan siang kami, saya telah memesan pizza. 

Saya sangat menantikan reaksi mereka, tetapi hasilnya seperti yang diharapkan. 

Saya telah mengajari mereka cara melakukan panggilan internasional kepada kapten dan 
saya juga telah memberi tahu sebelumnya tentang tempat persembunyian untuk DVD yang 
berisi pesan saya. Untuk berjaga-jaga, saya juga telah mengajari mereka cara mengirim 
surat internasional dan kotak surat. Berikutnya adalah..., baiklah, saya mungkin harus 
mengajari mereka sedikit demi sedikit. 

Untuk makan malam kami, kami pergi ke restoran yakiniku. 

Ini bukan prasmanan makan sepuasnya, tapi tempat yang agak mahal. 

Yah, aku tidak bisa membiarkan seorang putri makan banyak daging aneh dan 
mempermalukan hidangan daging Jepang. 



Dan alasan terbesarnya adalah karena dapat dicantumkan sebagai pengeluaran. Yup, 
seperti biaya makan dari raja itu. 

(Sabine)「A... wh-wh-wh-wh-wh-wha !?」 

(Colette)「* nom nom nom nom nom nom nom nom *」 

Karena Colette-chan sudah tidak mungkin, sepertinya ini pertama kalinya Sabine-chan 
melihat daging bermutu tinggi yang merupakan daging Jepang kita. 

Umu , bukankah itu luar biasa? Pasukan kita! 

(Mitsuha)「Maaf, Sabine-chan. Aku benar-benar ingin kita memiliki daging yang lebih 

enak, tapi sepertinya itu agak terlalu mahal ...... 」 

Kata saya, yang sepertinya tidak merasa kasihan sama sekali dan menyeringai. 

Colette-chan tidak bereaksi ketika aku mengatakan ada daging yang lebih enak, tapi 
Sabine-chan merespon. 

Gununuu , katanya. 

Yup, tentu saja, saya menyadari bahwa saya hanya membual tentang daging Jepang. 

Fuhaha! itu baik untuk membenci sesuka hati, lho! 

Saya tidak ingin mereka makan irisan daging sapi mentah atau yukhoe. 

Toko ini aman karena dagingnya diolah dengan baik. Padahal, jika mereka makan hidangan 
itu di restoran asing tanpa saya sadari, mereka mungkin akan menginstruksikan juru 
masak dari dunia lain untuk membuat sesuatu yang serupa. Makanya, bisa bikin 
malapetaka. 

Jadi, kita hanya bisa makan daging yang sudah dimasak dengan baik. 

Tentunya tidak ada menu selain daging di restoran yakiniku. 

Setelah selesai dengan dagingnya, tibalah waktunya untuk dessert. Kami seperti orang-
orang yang secara alami berkata, 「Sushi dan buah-buahan adalah perut yang berbeda!」. 

Jadi, kami memesan es krim... dengan berbagai rasa. 

(Semuanya)「「 「Uuu ......」 」」 

* meneteskan air liur * ...... 

Dan kemudian, ada tiga orang yang tidak belajar apapun dari kesalahan masa lalu mereka.... 



Di malam hari, kami mandi bersama dan tidur bersama di ranjang semi-double saya. ... 
..Bahkan jika itu membuat kamarku lebih sempit, aku membeli tempat tidur pengganti 
karena sebelumnya aku terlalu sering jatuh dari tempat tidurku sebelumnya. Saya tidak 
berpikir itu akan berguna untuk hari-hari seperti ini. 

Kami akan memulai perjalanan lagi mulai besok. 

Jalan memutar ini adalah hal yang perlu. 

Mulai sekarang, jika saya mengalihkan pandangan lebih dari jangka waktu tertentu, saya 
akan membawanya ke sini untuk keselamatan. Kalau tidak, aku tidak bisa meninggalkan 
mereka berdua, terutama seorang putri tanpa penjaga, sendirian di dunia itu. 

Jika mereka disandera, saya bisa menyelamatkan mereka jika saya tahu di mana mereka 
berada. 

Tapi bagaimana jika mereka tidak dijadikan sandera dan malah menjadi budak? 

Di dunia itu, kurasa tidak bisa ditemukan oleh seorang amatir saja. 

Oleh karena itu, mereka perlu membiasakan diri dengan rumah saya dan sekitarnya 
sebagai persiapan menghadapi situasi yang tidak terduga ketika menunggu lama di sini. Ini 
juga untuk mempersiapkan dan mengatasi situasi mereka ketika saya tidak akan pernah 
bisa kembali lagi. 

Saya sudah mempertimbangkan pilihan lain jika Sabine-chan tidak berniat untuk hidup di 
dunia ini. 

Tapi Sabine-chan telah memilih ini. Karenanya, tidak perlu opsi lain. 

...... Colette-chan? 

Konfirmasi untuk keputusannya sudah lama berlalu. 

Yang mana yang dia pilih? 

Tak perlu dikatakan. 

Awalnya, Colette-chan memikirkan orang tuanya, tetapi yang mengejutkan, Colette-chan 
mengatakan bahwa dia bukan anak tunggal dan malah memiliki saudara laki-laki dan 
perempuan. 

Saya tidak tahu itu! 

Kakaknya menikah dengan seseorang dari desa tetangga begitu dia berusia lima belas 
tahun dan kakaknya bekerja di wilayah Bozes. Dan yang mengejutkan juga, tampaknya ibu 
Colette-chan saat ini sedang mengandung saudara laki-laki atau perempuan barunya. 



...... karena pasangan itu ditinggalkan sendirian..., apakah itu !? Itu itu, kan !? 

Jezz ~ Colette-chan, aku bisa membawamu sekarang, kan? Jika itu uang, saya akan 
membayar! 

Yah, bahkan jika Colette-chan mengatakan bahwa dia memiliki saudara laki-laki dan 
perempuan, ketika sebuah kerajaan memutuskan untuk menyerang, orang dalam keluarga 
yang paling dalam bahaya adalah Colette-chan sendiri. 

Petani tidak terkait dengan siapa penguasa itu. 

Penguasa baru juga tidak bisa memperlakukan warga baru seperti apa-apa. Mereka adalah 
petani yang semula menjadi sumber penerimaan pajak. 

Jadi, bahkan jika negara diserang, itu tidak ada hubungannya dengan orang tua Colette-
chan jika tidak ada pendaftaran yang dilaksanakan pada saat itu. Selain itu, tidak mungkin 
desa pedesaan seperti itu bisa menjadi medan perang. 

Namun, Colette-chan berbeda. 

Seorang calon punggawa dan gadis cantik. 

Ya, dia akan menjadi pemandangan untuk dilihat di mata algojo atau pendisiplin. Jelas, dia 
akan sangat diminati orang-orang yang ingin dia menjadi budak atau hewan peliharaan. 

Jika dia dengan bodohnya ingin tinggal, tidak hanya dia, tapi keluarganya juga akan 
mendapat masalah. Oleh karena itu, Colette-chan juga mengatakan bahwa orang tuanya 
sepertinya telah menyatakan 『Dalam hal yang tidak mungkin, melarikan diri bersama 

Mitsuha dan berbahagia di dunia baru bersama』 padanya. 

...... Tidak, tunggu sebentar! Entah kenapa aku merasa ada kata yang meresahkan...? Nah, 
terserah. 

Dan itulah kenapa. 

Bahkan ketika armada baru dari kerajaan kapal layar itu datang, diputuskan bahwa mereka 
akan memilih dan membawa kembali beberapa budak yang terlihat sehat apakah mereka 
masih muda atau anak-anak karena mereka akan dibawa untuk jarak yang jauh. Sebagai 
seorang anak, mereka hanya membutuhkan sedikit air dan makanan. 

Yup, bahkan dalam kasus ini, Colette-chan akan populer tanpa diragukan lagi! Orang itu 
sendiri tidak akan bahagia. 

Ya, Colette-chan dan saya sudah berada di perahu yang sama. 

Dan sekarang, Sabine-chan juga. 



Yah, mereka akan dibebaskan jika mereka keluar untuk menjadi pengantin. 

Begitu mereka menikah, bukan saya yang melindungi mereka, tapi pekerjaan suami 
mereka. 

(Berbahagialah di dunia baru bersama) 

Suara Colette-chan muncul di pikiranku, tapi bukan berarti itu, kan? 

......Baik? 

Keesokan harinya, setelah sarapan sederhana di dapur, kami segera berangkat. 

Kami pergi ke pompa bensin dulu untuk mengisi bahan bakar RV. 

Karena baru pertama kali mengisi bahan bakar mobil ini, petugas toko terkejut saat melihat 
saya. Terutama, dalam hal apakah saya bisa mencapai pedal gas dan rem atau tidak. 

Saya tidak menggunakan layanan mandiri. Saya takut keliru menumpahkan bensin, dan 
ketika saya keluar dari mobil dan melakukan berbagai hal, orang dewasa akan mendekat 
dan itu akan merepotkan. 

...... mungkin, saya terlihat seperti anak sekolah menengah tanpa izin yang mengeluarkan 
mobil orang tuanya tanpa izin. 

Itu seperti ketika saya menggunakan mobil kecil saya yang ringan, tapi apa yang akan 
mereka katakan jika saya menggunakan mobil ini.... 

Karena itu, tidak masalah jika ada di sini karena saya sudah berkali-kali mengisi bahan 
bakar mobil kecil saya yang ringan. 

Aku harus meyakinkannya bahwa kakiku bisa menggapai dengan benar dulu. 

Seharusnya tidak apa-apa kalau saya beli bensin dan angkut ke dunia lain tanpa harus ikut 
mobil, katamu? 

Tidak, tidak, jika saya harus mengisi penuh mobil ini, berapa kali saya harus pindah ke 
tempat yang tidak begitu populer dengan jerigen 20 liter? 

Juga susah untuk dibawa dan jika saya terus menerus membeli dan membawa bensin 
dalam jumlah besar pasti akan dilaporkan, atau bahkan diinterogasi oleh petugas polisi. 
Ada sesuatu yang disebut hukum pengendalian kebakaran di masyarakat. 

...... Tunggu, Anda tidak diizinkan untuk memasukkan gas ke dalam wadah yang berdiri 
sendiri! Ini sudah keluar dari awal! Berbahaya, berbahaya ...... 



Selanjutnya, kami masuk ke tempat parkir supermarket, memilih area yang tidak memiliki 
tanda kehidupan, dan dipindahkan. 

Jika kami mentransfer sambil bergerak, itu akan berbahaya tergantung pada situasi 
sebenarnya. Kami hanya bisa melaju di jalur tol dengan mobil besar ini, sehingga tidak bisa 
dilakukan secara membabi buta. 

Ketika kami tiba, saya dipindahkan lagi dan pergi ke instalasi pengolahan air di kampung 
halaman saya. Kemudian dari tempat penyimpanan air setelah pengendapan, filtrasi, 
penyuntikan kaporit, dan semacamnya, sebelum didistribusikan ke kota, saya dipindahkan 
dengan tangki air yang bentuknya sama dengan tangki RV. 

Yup, itu suplai air untuk mobil. 

Inilah momen ternyaman di dalam mobil, mengingat waktu, kebersihan, dll. 

...... Bukankah ini dianggap mencuri? 

Uh ......, saya akan mendapat banyak dan membayar banyak pajak penduduk, jadi mohon 
lupakan untuk saat ini! 

(Raja)『Benteng Putih, ini Raja Satu!』 

Segera setelah saya pindah lagi dan kembali ke mobil, telepon dari Yang Mulia datang. 

Yup, genset selalu menyala saat berkendara, makanya radio juga ikut menyala. 

(Mitsuha)「Ya, ini White Rook」 

(Raja)『Kemana saja kamu !? Apa kamu tahu betapa khawatirnya aku ...... 』 

Tidak, tidak, saya telah memberi tahu Anda bahwa saya tidak dapat melakukan kontak 
ketika kita berada di kota dan tidak mengendarai mobil kecuali pada waktu yang 
direncanakan. 

(Audyst)『White Rook, ini White Home, apa yang kamu lakukan !? Jangan membuat 

kekhawatiran seperti itu ...... 』 

Tampaknya Earl dari pihak utama juga telah menyalakan pemancar dan menunggu saya 
untuk mengajukan keluhan. Saya telah memberi tahu mereka bahwa mengirim transmisi 
menggunakan banyak kekuatan ilahi, jadi apakah mereka mempercayakan panggilan 
tersebut kepada Yang Mulia? 

Ah, 『Rumah Putih』 adalah tanda panggilan pihak utama. Faksi Sekutu adalah 『Putih』, 

kekuatan lawannya adalah 『Hitam』, dan 『Abu-abu』 untuk sesuatu yang 

mencurigakan. 



Kata 『Home』 berasal dari 『Home base』. Itu karena mereka kurang lebih adalah pihak 

utama. 

Alasan kenapa aku tidak menggunakan 『Base』 adalah... .. itu memiliki nama yang sama 

dengan kapal perang yang tenggelam, jadi itu akan memiliki pertanda buruk. Sangat 
penting untuk meneliti, ya, ya. 
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Chapter 92 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 92 Aku menenangkan Yang 
Mulia dan meminta Sabine-chan menjelaskan kepadanya dan Earl lagi bahwa aku akan 
menghubunginya, tidak setiap hari tetapi kadang-kadang sebaliknya dan Raja akhirnya 
memberikan persetujuannya. Earl tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyetujui 
persetujuan Yang Mulia. Terutama, ketika Yang Mulia bisa mendengarnya dengan jelas. 

atau lebih tepatnya .., bukankah aku sudah menjelaskan ini dengan benar pada kalian 
berdua sebelumnya !? 

Nah, orang yang menjelaskannya kali ini adalah Sabine-chan, maka mereka tidak bisa 
menolak, bahkan untuk Yang Mulia, yang tidak bisa mengangkat kepalanya ke arah Sabine-
chan. 

... Jangan bilang, Sabine-chan adalah orang terkuat di kerajaan...? 

(Audyst)『Baiklah, kami akan tiba di Ibukota Kerajaan Mathrica dalam tiga hari, tapi kami 

akan menghubungi Anda lagi dengan『 Communicator 』sehari sebelumnya hanya untuk 

memastikan, jadi harap siap saat itu.』 

(Mitsuha)「Saya mengerti. Kalau begitu, sampai jumpa sekitar tengah hari dalam dua hari 

ke depan 」 

Percakapan dengan Earl juga telah selesai dan saya mengakhiri komunikasi. 

Kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan gerbong di sepanjang perjalanan. As 
roda putus, jalan berlumpur karena hujan, jembatan putus, longsor yang menyebabkan 
jalan ditutup, dll. 

Oleh karena itu, meski sudah ada tanggal yang diharapkan, jadwal negosiasi akan 
ditentukan setelah unit utama datang. 

Makanya, mengecek pada hari sebelumnya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan 
pembicaraan. Earl mungkin hanya khawatir tentang apakah saya akan menunggu di ibu 
kota kerajaan dengan baik atau tidak. 

Tidak, saya selalu menepati janji saya, Anda tahu? 

Tempat negosiasi pertama, ibu kota kerajaan dari kerajaan tetangga, Kerajaan Dalisson, 
Mathrica. 

Kami memiliki hubungan persahabatan dengan mereka dan kami juga telah memberi tahu 
secara resmi tentang pertemuan kapal asing. Banyak informasi publik juga mungkin telah 



sampai di sana, dengan bantuan mata-mata mereka yang telah memperoleh berbagai 
informasi tentang ibu kota kerajaan kita, Bozes Earldom, dan Yamano Viscounty. 

Perjalanan negosiasi ini tidak berarti kita harus pergi ke setiap kerajaan. 

Kerajaan yang terlalu jauh adalah izin, sementara itu, royalti yang diundang dan 
bangsawan berpangkat lebih tinggi dari ibukota kerajaan masing-masing menjadi utusan 
untuk kerajaan tetangga. 

Kami ditugaskan dengan kerajaan ramah atau netral yang agak jauh dan kami tidak perlu 
memberi tahu informasi senjata baru kepada kerajaan musuh. 

Bagaimana jika kapal asing mendarat di kerajaan itu? 

Ya, jika kerajaan tersebut dihancurkan dan meminta bantuan, kami akan menyerang 
dengan kekuatan multinasional dari kerajaan yang telah menandatangani perjanjian 
tersebut. 

Setelah membuat perjanjian yang menguntungkan di sini, begitulah. 

Politik dan perang jelas bukan untuk bermain-main dan berteman. 

Dan kali ini, kerajaan pesisir menjadi prioritas kami. Kerajaan pedalaman yang tidak 
menghadap laut mungkin tidak datang untuk berbicara seperti itu karena tidak ada bahaya 
yang akan datang, dan juga sulit untuk membentuk organisasi besar dalam satu waktu. Ada 
kemungkinan bahwa kerajaan besar mungkin ingin mengambil inisiatif sendiri atau bahkan 
mungkin memegang senjata baru jika kami menangani negosiasi dengan buruk. 

Ini akan baik-baik saja setelah kerajaan itu berkata, 『Kami akan bergabung dengan segala 

cara』. 

Pertama-tama, tidak ada artinya bagi kerajaan pedalaman untuk membangun kapal dan 
akan menolak menyediakan anggaran untuk itu. Kami tidak akan membiarkan mereka 
lewat, jika mereka berpikir egois seperti membeli senapan breech loading dan teknik 
persenjataan lainnya ketika mereka bahkan tidak mau berkontribusi dengan anggaran 
yang sesuai. 

Ya, saya sudah menasihati tentang hal ini kepada Yang Mulia. 

Namun, bahkan jika saya mengatakannya, orang-orang yang mempertimbangkan, berpikir, 
dan memutuskan adalah Yang Mulia dan pejabat kerajaan itu sendiri. Singkatnya, itulah 
keinginan kerajaan. Bukannya saya harus memutuskan untuk mereka. 

Sore hari, akhirnya kami sampai di Royal Capital, Mathrica. 



Meskipun jarak yang akan memakan waktu beberapa hari dengan kecepatan pergerakan 
gerbong pihak utama, kami dapat dengan mudah melakukan perjalanan dalam beberapa 
jam dengan mobil meskipun saya berkendara dengan lambat. 

Saya memindahkan mobil kembali ke rumah saya seperti biasa dan kami bertiga membawa 
ransel dengan botol air di pinggang kami. 

Tentu saja, tangki limbah sudah diolah. 

(Mitsuha)「Baiklah! Mari nikmati ibu kota kerajaan asing dalam tiga hari ini sampai pesta 

utama tiba! 」 

(Sabine & Colette)「「 Oooohh ~ !! 」」 

(Penjaga gerbang)「...... muda merindukan, apakah hanya kalian bertiga?」 

(Grup Mitsuha)「「 「Yup!」 」」 

Setiap kali, penjaga gerbang paman membuat wajah ragu yang familiar. 

Ya, saya sudah terbiasa. 

(Mitsuha)「Orang tua kita akan datang nanti. Karena membosankan berjalan pelan-pelan 

dengan orang dewasa, kami pergi sendiri. Kami akan bermain-main di ibu kota kerajaan 
untuk saat ini sampai semua orang menyusul! 」 

Ketika saya tersenyum cerah dan menjelaskan semuanya kepadanya, penjaga gerbang 
paman itu tampak terperangah. 

(Paman)「Itu sembrono! Apa yang akan kamu lakukan jika kamu diserang oleh binatang 

buas atau orang jahat yang keji! 

Biarpun mereka bukan bandit, ada banyak orang yang akan berpikiran buruk jika melihat 
anak-anak berpakaian bagus berjalan tanpa tujuan, lho! Hanya ingin tahu seberapa besar 
kekhawatiran orang tuamu terhadapmu saat ini! 

Pertama-tama, sebagai kakak perempuan yang harus melindungi dan memimpin para adik 
perempuan, Anda harus ...... 」 

Saya dimarahi selama satu jam, sialan! 

Tapi, yah, dia bukan orang jahat ...... jauh dari itu, dia memang orang baik. 

Dia mungkin mengira kita yang bosan, menyelinap keluar dan pergi duluan sementara 
orang tua mereka meluangkan waktu mereka di tempat kerja. Wajar untuk berpikir 
demikian, karena tidak ada cara bagi anak-anak untuk mendahului orang tua mereka. 



Saya mendesak paman penjaga gerbang, yang menyuruh kami menunggu di pos jaga 
sampai wali kami tiba, untuk membiarkan kami pergi karena kami telah memutuskan 
tempat untuk bertemu dengan orang tua kami dan akhirnya berhasil dibebaskan. Kami 
baru saja lolos dari hukuman selama tiga hari, Anda tahu. 

Tidak, paman itu mungkin tidak mengira bahwa kami telah maju selama tiga hari. 

Ketika perlu, saya juga berpikir untuk melarikan diri dengan transfer ketika tidak ada yang 
menonton tetapi itu pasti akan menjadi keributan, oleh karena itu, saya dengan putus asa 
membujuknya. 

Saya lelah. Saya sangat lelah...... 

(Mitsuha)「Dengan itu, mari kita putuskan penginapan. 

Untuk saat ini, kita harus terhubung dengan unit utama dan harus memilih tempat di mana 
anggota delegasi tidak akan mempermalukan kerajaan, kesimpulannya, itu pasti 
penginapan kelas atas yang cukup. Yah, aku akan menagihnya sebagai biaya kepada raja 
jadi, penginapan mahal tidak masalah! 」 

(Sabine)「...... neesama, kamu selalu pelit ini meskipun kamu membawa sejumlah uang, 

huh... sikap seperti itu adalah...」 

Sabine-chan bergabung tanpa penundaan. 

S-diam! ( u-urusaiwa! ) 

(Mitsuha)「...... untuk alasan itu, bagaimana kalau kita tinggal di sini?」 

Bagaimanapun, hanya dengan melihat eksterior, itu akan memberi tahu Anda apakah itu 
penginapan yang mahal atau tidak, namun, itu tidak berarti bahwa akomodasinya akan 
sebagus itu. Tempat ini dekat dengan istana kerajaan dan terlihat mahal yang sesuai 
dengan tujuan saya, jadi, kami bergegas masuk. 

Tidak, saya hanya mengekspresikan antusiasme dan tidak bermaksud terburu-buru 
dengan sebuah teriakan perang. 

Jika saya melakukan itu di penginapan mahal dekat istana kerajaan, saya akan langsung 
terikat penjara. 

(Mitsuha)「Kamar triple, tolong」 

(Resepsionis A)「Siapa wali Anda?」 

Ini lagi ....... 

(Mitsuha)「Tidak, hanya kami saja」 



(Resepsionis A)「Saya tidak akan membiarkan anak-anak tinggal sendirian meskipun itu 

hanya lelucon. Sekarang, pulanglah! Jika Anda menghalangi bisnis, saya akan menyerahkan 
Anda ke penjaga! 」 

Jawab pria paruh baya di meja depan sambil merasa kesal. 

Tidak, mau bagaimana lagi jika ada aturan seperti itu. Tapi, sikapnya yang jelas 
merendahkan kita membuatku kesal. 

Jika dia adalah pentolan rookie muda, dia mungkin disalahpahami seolah-olah dia menjadi 
egois dengan bekerja di penginapan kelas atas atau dia memiliki pendidikan yang tidak 
memadai, dan semacamnya. Yah, bisa juga dikatakan sebagai 『Youthful Indiscretion』. 

Namun, jika orang seperti veteran paruh baya seperti ini, saya akan mengatakan bahwa 
penginapan ini adalah 『penginapan semacam itu』. 

(Sabine)「Sungguh kasar! Ada apa dengan cara bicara itu... 」 

Aku menepuk bahu Sabine-chan yang mengeluh dan menghentikannya. 

(Mitsuha)「Tidak apa-apa. Anda tidak ingin tinggal di penginapan seperti itu, kan? 」 

(Sabine)「Y-ya ......」 

Aku mengajak Sabine-chan dan Colette-chan, mencari penginapan lain dan akan mengurus 
penginapan yang menyebalkan itu nanti. 

(Mitsuha)「...... di sini!」 

Dan akhirnya kami menemukannya, penginapan berikutnya. 

Ini sedikit lebih kecil dari penginapan pertama dan terlihat agak tua, tapi lumayan. 

(Sabine)「Apakah akan baik-baik saja kali ini?」 

Sabine-chan bertanya dengan cemas. 

(Mitsuha)「Kami tidak akan tahu kecuali kami masuk!」 

Yup, sudah jelas. 

Colette-chan tampaknya tidak peduli sama sekali. Sepertinya tidak heran kalau dia diusir di 
penginapan mahal dan tidak ada cara untuk menentang penginapan yang saya pilih. 

(Mitsuha)「Maju!」 

(Resepsionis B)「Selamat Datang! Apakah Anda mencari kamar untuk menginap? 」 



Segera setelah saya membuka pintu, saya mendengar panggilan dari meja depan. 

(Mitsuha)「Bisakah Anda memberi kami kamar triple? Namun, lamanya tinggal masih 

belum diputuskan ...... 」 

(Resepsionis B)「Ya, tidak apa-apa. Kemudian, silakan tulis di log pendaftaran ini 」 

Seorang pria berusia 20 tahun di meja depan menanggapi dengan senyuman. 

Yup, customer service pasti seperti ini kan. 

TL Note: Bab ini hampir tertunda karena shironeko225. 

Dan penghargaan untuk: shironeko225 juga... 
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Chapter 93 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 93 Dua hari setelah tiba di 
penginapan, saya membawa Sabine-chan dan Colette-chan dari kamar penginapan ke 
wilayah Yamano dengan transfer terus menerus. 

Jika saya tidak kembali ke sana sesekali, semua orang akan khawatir. 

Ya, semua orang di wilayah itu tidak khawatir tentang wilayah itu, tapi aku. 

Manajemen wilayah tidak akan berubah seburuk itu ketika tuan tidak hadir selama 
beberapa hari. Jika wilayah dalam kondisi tidak stabil seperti itu, tidak termasuk saya yang 
dapat menggunakan transfer, bangsawan biasa tidak akan bisa pergi ke ibukota kerajaan. 
Sementara tuannya pergi, orang lain melakukannya dengan baik ...... seharusnya. 

Transfer ke kamar pribadi saya. 

Kalau tidak, mereka akan terkejut jika saya tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lalu, saat 
aku membawa Sabine-chan dan Colette-chan keluar kamar.... 

(Noel)「Mitsuha-sama!」 

Kami ditemukan oleh Noel-chan, seorang gadis 10 tahun yang akan dijual dengan gelar 
pelayan beberapa dekade yang lalu. Tidak, bahkan tidak 『ditemukan』 jika saya boleh 

mengatakan ... 

Mungkin karena perbedaan usia mereka yang kecil, Noel-chan menjadi teman dekat 
Colette-chan. Dia tersenyum padanya dan lari terburu-buru untuk memberitahu semua 
orang tentang kepulanganku. 

Melihat senyum alami Noel-chan.... kamu menjadi lebih cerah, Noel-chan.... 

Kemudian, saya mendengar laporan dari semua orang yang telah berkumpul dan kemudian 
segera kembali ke kamar saya, karena tidak ada masalah dalam situasi saat ini. 

Yup, inilah tujuan utama saya kembali ke kediaman. 

(Mitsuha)「Rumah Putih, Rumah Putih, ini Benteng Putih, berakhir」 

(Audyst)『Ini adalah pemimpin White Home, bisakah kamu mendengarku?』 

Ya, karena hari ini adalah hari sebelum kedatangan pesta utama, kami berjanji akan 
menghubungi mereka untuk konfirmasi. 

Karena merepotkan untuk memindahkan mobil setiap saat dan pindah ke pinggiran untuk 
menghubungi mereka, saya memutuskan untuk menghubungi komunikator di wilayah 



saya. Juga dari segi frekuensi, jika jaraknya hanya setengah jalan maka akan terlalu dekat 
untuk UHF dan VHF, dan ada kemungkinan untuk terjebak di blind spot juga untuk HF. Jadi, 
saya pikir akan lebih baik kontak dengan HF dari sini. 

Antena juga memiliki performa yang lebih baik di sini. Ada cukup ruang, jadi alih-alih 
menggunakan koil ekstensi, saya memasang antena berukuran penuh. 

(Mitsuha)「Ya, penerimaannya bagus, jadi kami bisa mendengarmu dengan jelas. 

Bagaimana rencananya? 」 

(Audyst)『Oke, kami masih sesuai jadwal. Seperti yang Viscount katakan, kami melangkah 

lebih jauh dari Esu Oo Ee atau semacamnya. Jadwal kedatangan kami tidak berubah dan 
kami akan tiba besok sore. Mari bergabung di penginapan dekat istana kerajaan seperti 
yang disebutkan sebelumnya. 』 

(Mitsuha)「Dimengerti, kalau begitu, besok」 

(Audyst)『Umu』 

Ah, SOA adalah istilah untuk Speed of Advance. Jarak yang Anda tempuh dibagi dengan 
perkiraan waktu perjalanan yang mewakili situasi Anda saat ini. Satu jam lebih cepat dari 
SOA, 5 menit terlambat, dan semacamnya, itu kata untuk memahami kemajuan sejauh ini. 

『Korps Pembantu Rumah Tangga Yamano, kelompok perempuan』, Colette-chan, Noel-

chan, Ninette-chan berusia 12 tahun dari desa nelayan, dan berusia 4 tahun... .tidak, dia 
sudah berusia 5 tahun sekarang , Ria-chan yang magang maid di sini, ditambah Sabine-chan 
sedang rapat, atau harus kubilang, waktu bermain denganku setelah selesai berkomunikasi 
dengan Earl. Yah, meski aku bilang 『Korps Pembantu』, Colette-chan bukan maid, meski 

aku tidak peduli dengan detailnya. 

Saya telah menjelaskan kepada semua orang bahwa Sabine-chan bukanlah seorang putri, 
tetapi seorang calon punggawa dari ibukota kerajaan, posisi yang mirip dengan Colette-
chan. Sabine-chan sendiri menginginkannya seperti itu. 

Nah, alih-alih diperlakukan dengan sangat hati-hati, Sabine-chan memilih ini karena ada 
sedikit kesempatan untuk diperlakukan sebagai teman dekat. 

Tetap saja, tidak mungkin bagi Sabine-chan untuk berpura-pura menjadi pelayan, dan 
karena kandidat punggawa Colette-chan memperlakukannya secara normal sebagai 
pendamping, kupikir itu akan baik-baik saja untuknya dan sepertinya dia cocok seperti aku 
membayangkan. Seperti yang diharapkan dari Sabine-chan. 

(Mitsuha)「Haruskah kita segera pergi?」 

(Sabine)「Eee ......」 



Aku berpikir untuk segera kembali ke kamar penginapan dan memanggil mereka, tapi 
Sabine-chan memasang wajah cemberut. 

Aah, sangat menyenangkan bermain bersama dengan gadis normal, ya ...... 

(Mitsuha)「Tidak apa-apa, kamu selalu bisa datang lagi, oke」 

(Sabine)「ya ......」 

Sabine-chan adalah gadis yang baik. Ketika dia ingin mengeluh, dia akan mengeluh tetapi 
dia tahu waktu dan tempat untuk itu. Dan sekarang dia menilai bahwa ini bukan waktunya 
untuk berdebat. Yah, mungkin dia tidak ingin menunjukkan penampilannya yang 
memalukan di depan anak-anak yang lebih kecil. 

Kemudian, kami kembali ke penginapan dengan transfer terus menerus dan menunggu 
keesokan harinya. 

...... 3 hari di ibukota kerajaan? 

Tidak, itu tidak banyak berubah bahkan di kerajaan tetangga. Kami akan pergi jalan-jalan, 
makan makanan jalanan, dan menikmati banyak hal dengan tiga orang secara normal. Kami 
tidak akan melakukan apa pun seperti mengumpulkan atau menulis. 

Tidak peduli apapun, kami tidak ingin diculik setiap saat, dompet kami dicuri oleh anak 
yatim piatu atau terjerat dengan putra bangsawan idiot. Terutama, ketika kami seharusnya 
menjadi grup tiga gadis berusia 10 tahun. 

Seperti ini, dalam enam tahun, Sabine-chan akan berusia 16 tahun, Colette-chan akan 
berusia 15 tahun, dan saya akan berusia 24 tahun sambil berpenampilan sebagai gadis 
berusia 12 tahun .......... 

Ugggaaaaaaaahhh ~~ !! 

Dan sore keesokan harinya. 

Kami makan siang bukan di penginapan, melainkan di restoran lain dan berjalan di 
sepanjang jalan utama. 

Nah, jika kita tidak memastikan kedatangan unit utama, akan merepotkan untuk mencari di 
sekitar penginapan di kemudian hari. Selain itu, mungkin agak mencurigakan bagi seorang 
anak untuk mengintai di sekitar lokasi utusan kerajaan lain. Bahkan jika pihak utama 
menginap di suatu tempat, pemilik penginapan mungkin tidak ingin memberi tahu dengan 
jujur. Padahal, sudah barang tentu pihak penginapan bertanggung jawab atas pengelolaan 
penginapan dan tamunya meskipun mereka dipaksa dengan uang atau permintaan 
pekerjaan. 

Oleh karena itu, kami pergi untuk memeriksa kedatangannya. 



Setelah beberapa saat, beberapa karyawan keluar ke depan salah satu penginapan kelas 
atas. 

Karyawan akan menemui tamu penting di depan hotel. Akan terlihat jelas jika para tamu 
adalah seseorang dari kerajaan lain. 

(Mitsuha)「Eh? Di sana ... 」 

Delegasi telah tiba setelah menghubungi istana kerajaan dan membuat reservasi 
penginapan sambil diberitahu oleh pejabat. 

Kereta Earl berhenti di depan pintu masuk penginapan, dan dikelilingi oleh pengawal 
berkuda di depan dan belakang. Kemudian, para pengawal turun dari kudanya dan 
membuat sekeliling pintu masuk kereta Earl menjadi kaku. 

Setelah memastikan bahwa penempatan telah selesai, pintu kereta dibuka oleh sinyal kusir 
dan dua pelayan turun terlebih dahulu untuk memastikan keamanan, lalu Earl dan 
akhirnya ajudan dan putra keluarga Marquis, Klarge-sama. 

Kami mendekati gerbong setelah menilai itu baik-baik saja. 

(Karyawan)「Pergilah!」 

Melihat kami mendekat, karyawan paruh baya menginstruksikan karyawan muda seperti 
itu dengan suara yang tajam dan mereka dengan cepat pergi ke arah kami. 

Jika mereka dibiarkan seperti ini, kami akan diusir. Yah, itu tidak masalah, tapi aku tidak 
akan mentolerir jika mereka menyakiti Sabine-chan dan Colette-chan. Meski hanya tusukan 
kecil di pundak. 

(Mitsuha)「Earl-sama, kami telah menunggumu!」 

Karyawan muda yang berdiri di depan kami menjadi bingung ketika saya berbicara dengan 
Earl. Para pengawal dengan cepat mencabut pedang mereka dan menerobos di antara 
karyawan dan kami. 

Itu jelas. Tidak mungkin ada penjaga yang mengabaikan situasi di mana orang biasa 
kemungkinan besar akan membahayakan Putri dan Viscount kerajaannya. 

(Karyawan)「Eh ......?」 

Para penjaga tidak melindungi para utusan, melainkan dalam posisi untuk melindungi 
kami. Para pegawai muda dan pegawai paruh baya, yang kehilangan kata-kata, berhenti 
dan membeku karena atmosfir yang luar biasa dari para penjaga saat mereka 
memancarkan haus darah dengan satu pedang. 

Ya, pria paruh baya itu adalah resepsionis yang mengusir kami beberapa hari yang lalu. 



(Audyst)「Jangan bergerak! Jika Anda lebih dekat lagi, kami akan menebas Anda! 」 

Earl menyatakannya dengan nada berat, dan semua orang dari penginapan membeku di 
tempat. 

(Audyst)「Saya tidak bisa mengabaikan kemungkinan kekasaran dan bahaya bagi kerajaan 

kita dan kepala viscounty, tidak peduli apakah mereka adalah orang-orang dari kerajaan 
lain. Jika ada tindakan seperti itu yang ditujukan kepada pihak delegasi, tidak akan ada 
masalah untuk menyerang, tidak, menundukkan Anda. 」 

(Resepsionis A)「Royal ...... ty ......?」 

Karyawan paruh baya itu tercengang karena dialah yang bertanggung jawab memberikan 
instruksi kepada karyawan lain. 

(Audyst)「Yang Mulia, Viscout Yamano, kalian berdua tidak tinggal di sini?」 

(Mitsuha)「Ya, kami mencoba di sini pada awalnya, tetapi kami diusir oleh orang itu, maka 

kami pergi ke penginapan lain.... apakah Earl-sama dan yang lainnya tinggal di sini? 」 

Mendengar kata-kataku, Earl menjawab dengan ringan setelah menatap tajam ke arah 
karyawan penginapan. 

(Audyst)「Tidak. Tapi kami akan tinggal di penginapan lain? 」 

Benar ~ 
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Chapter 94 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 94 Kuro Kurori ssu ~ ! 

Saya telah memutuskan untuk fokus pada Mitsuha hingga bab 95 dan melanjutkan dengan 
4 bab untuk selanjutnya. ("´ ・ ω ・`) 

Saya harap kalian menikmati bab (`・ ω ・ ´) 

NB Saya juga menikmati menerjemahkan sekarang jadi Anda mungkin akan segera melihat 
3 bab lagi. 

(Resepsionis A)「T -tunggu! Jika semua orang dari delegasi tidak tinggal di sini ...... 」 

(Audyst)「Kamu?」 

Karyawan paruh baya yang dengan putus asa memohon kepada Earl, menjawab dengan 
cepat. 

(Gorvon)「A-Saya sangat menyesal atas perkenalannya yang terlambat, nama saya Gorvon, 

saya bekerja sebagai asisten manajer umum di sini ......」 

Arya ~ , dia bukan hanya pegawai depan, tapi juga orang dari posisi atas, ya.... 

Yah, karena mereka akan bertemu utusan dari kerajaan lain, orang-orang itu juga akan 
keluar. Tapi di sisi lain, ketidakhadiran manajer umum adalah ...... tunggu, mungkin dia 
akan menemui mereka di dalam. 

Kalau iya, kebetulan petugas depan ada di meja depan saat kami datang. 

Nah, dengan tingkah laku dan ucapan dari dia yang juga dari posisi atas , berarti 
penginapan ini seharusnya menjadi 『penginapan semacam itu』 yang akan menerima 

delegasi diplomatik dari kerajaan lain, tetapi sebaliknya, itu sudah menjadi alasan yang 
cukup untuk menolak penginapan itu sendiri sebagai kasus juru tulis depan muda. 

Sayang sekali kegagalan pendatang baru akan menjatuhkan reputasi seluruh penginapan, 
tetapi saya tidak perlu peduli untuk itu. 

(Audyst)「Namun, tempat ini tidak ingin Yang Mulia Putri dan Viscount kami menginap, 

benar? Kalau begitu, kami para delegasi juga jelas tidak mau tinggal di sini. Wajar bagi kami 
untuk pergi bersama dengan Yang Mulia dan yang lainnya. Apa yang salah dengan itu? 
Apakah Anda punya alasan bagi kami untuk mengajukan secara terpisah dengan mereka? 
」 



(Gorvon)「T -tidak, tidak ada hal seperti itu! Tolong, dengan segala cara, datanglah tetap 

bersama di sini... 」 

Asisten manajer umum berkata dengan putus asa. 

(Mitsuha)「Eh? tapi kamu menolak kami dan mengusir kami? 」 

(Govon)「I-itu karena kita tidak tahu bahwa merindukan adalah royalti dari kerajaan lain 

......」 

(Mitsuha)「Tapi kamu bahkan tidak meminta status kami dan hanya mengusir kami 

dengan melihat penampilan kami, meskipun kami bahkan tidak ingin berbohong tentang 
status kami? Karenanya, kami tidak ingin tinggal di tempat dengan prinsip seperti itu. 
Bagaimana dengan Sabine-chan? 」 

(Sabine)「Abso ー ー ー sama sekali tidak !!」 

Sabine-chan mengatakannya sambil membuat wajah cemberut dengan sekuat tenaga. 

Yah, tidak ada jawaban lain selain itu, kan ~ 

(Mitsuha)「Baiklah, kami akan kembali ke penginapan kami. Akankah Earl-sama ada di 

sini? 」 

(Audyst)「Seperti kami akan melakukan hal seperti itu! Kami akan tinggal di penginapan 

yang sama jadi bimbing kami 」 

Asisten manajer umum menjadi bingung karena kata-kata Earl. 

(Govon)「T , tunggu-tunggu, harap tunggu! Jika Anda melakukan itu, reputasi kami akan 

...... 」 

(Audist)「Apa artinya bagi kami? Anda telah menghina putri kerajaan dan wanita 

bangsawan kami dan kami merasa tidak nyaman. Makanya, kami akan menginap di 
penginapan lain. Itu sama sekali bukan hal yang aneh. 

Tidak, ini agak aneh. 『Mengapa kita tidak menyerang mereka saat itu?』 Itulah yang saya 

pikirkan sekarang. 」 

(Govon)「Hiiiii !!」 

Dan kemudian, kami berjalan bersama dengan para delegasi. 

Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Earl dan Klarge-sama memutuskan untuk berjalan 
bersama kami. Para pengawal dan beberapa gerbong mengikuti kami setelahnya. 



Ada keributan untuk beberapa alasan di belakang, tapi itu sama sekali tidak ada 
hubungannya dengan kami. 

Ketika saya melihat ke belakang, seseorang, yang tampaknya keluar dari penginapan, 
menanyai asisten manajer umum dan yang lainnya. Dia mungkin manajer umum. 

(Mitsuha)「Maaf, saya telah membawa lebih banyak orang ke sini, apakah tidak apa-apa?

」 

Petugas depan adalah pria berusia 20 tahun seperti hari pertama. 

(Resepsionis B)「Ya, tidak apa-apa. Berapa banyak orang yang ingin Anda tambahkan? 」 

Eeto , berapa banyak orang di sana ...... 

Mau bagaimana lagi, serahkan saja pada party utama. 

(Mitsuha)「Maaf, tolong bicarakan dengan orang itu sendiri」 

(Audyst)「Hmm? Ahh, saya mengerti. Eeto , jumlah orangnya ...... 」 

Ketika Earl mencoba menjelaskan kepada petugas depan, pintu terbuka dan seorang 
petugas melompat untuknya. 

(Petugas)「T-tolong hentikan, Earl-sama! Saya akan melakukan itu sebagai gantinya! 」 

Petugas itu mencoba melakukan tugas itu sebagai pengganti Earl dan memelototiku dengan 
sekuat tenaga. 

Tidak, yah, aku juga, kurang lebih adalah Viscount juga ...... 

Yah, saya rasa itu salah saya. Jika pejabat kerajaan tahu bahwa saya membuat Earl 
melakukan prosedur check-in untuk penginapan, saya mungkin tidak akan memiliki sudut 
pandang dengan sesama rekan. 

......Maaf. 

Nah, karena Earl bisa menikmati pengalaman yang tidak biasa, tidak masalah! 

Ajudan, Klarge-sama memiliki ekspresi yang kompleks. 

(Resepsionis B)「Eh? Delegasi diplomatik dari kerajaan tetangga? Yang Mulia Putri? 

Eeeeeeeehhhh!? 」 

Petugas depan, yang tenang ketika mendengar 『Earl-sama』, mengangkat suara terkejut 

setelah dia juga mendengar petugas berkata, 「Kami adalah delegasi diplomatik dari 

kerajaan tetangga, dan juga kami bersama Yang Mulia Putri」 . 



Karena ini adalah penginapan kelas atas, tamu bangsawan juga akan datang ke sini. Oleh 
karena itu, jika dia mendengar bahwa pelanggannya adalah seorang Earl, dia tidak akan 
terkejut. Nah, petugas depan yang terbaik mungkin akan sedikit terkejut karena kita 
bertiga tidak terlihat seperti bangsawan. 

Namun, dalam hal 『delegasi diplomatik』, ini sedikit berbeda. 

Mereka adalah agen raja dari kerajaan lain dan penginapan yang mereka pilih akan 
menjadi perwakilan kerajaan seseorang. Dengan demikian, tanggung jawab, kebanggaan, 
dan kehormatan menjadi sangat besar. 

Dan itu tidak seharusnya menjadi sesuatu seperti kunjungan mendadak tanpa reservasi 
sebelumnya atau antisipasi apa pun. 

(Resepsionis B)「K-mengapa penginapan ini.... selain itu, ini adalah kunjungan mendadak 

tanpa pengumuman apa pun ...... 」 

(Mitsuha)「Itu karena Putri Sabine menginginkannya.」 

Sabine-chan mengikutiku setelah aku berbicara dengan pemuda pegawai depan yang 
gemetar. 

(Sabine)「Itu karena sikap tulusmu mengajariku bahwa penginapan ini bagus.」 

Mengejutkan! Sabine-chan bisa menjadi seorang putri sejati- ...... tidak, tidak, aku tidak tahu 
dia bisa bersikap seperti itu ...... Aku yakin dia adalah seorang putri yang 『memiliki kepala 

yang baik, tetapi dapat bergerak sendiri karena dia masih muda』 ... ... Kenapa kamu 

memelototiku seperti itu, Sabine-chan !? Apakah kamu seorang paranormal !? 

Tidak, tapi dia bisa meniru seorang putri yang rapi ...... Seperti yang diharapkan, mari beri 
Sabine-chan gelar 『Dewi Merah Muda』. 

Akan sangat menarik untuk dipuji dan tersenyum oleh putri dari sebuah kerajaan, bahkan 
jika dia hanya seorang gadis berusia sepuluh tahun. Pria muda itu memerah dan kaku 
tetapi dengan cepat pulih seperti seorang profesional. 

(Resepsionis B)「I-itu, diberi pujian yang tidak layak, i-ini suatu kehormatan!」 

Pemuda petugas depan berkata begitu dan membunyikan bel panggilan yang ada di konter. 
Mungkin itu sinyal untuk meminta dukungan. 

Dia membunyikan beberapa waktu dengan tempo yang sedikit berbeda karena mereka 
mungkin telah memutuskan panjang dan frekuensi untuk membunyikannya. Ya, ini terlihat 
seperti 『Semua anggota, stasiun aksi!』, Mungkin. 



Segera setelah itu, pintu di belakang terbuka dan seorang pria tua yang tenang diikuti oleh 
beberapa karyawan muncul. Pria tua itu ternyata adalah manajer umum penginapan ini. 
Aku teringat wajahnya karena dia datang untuk menyapa para tamu saat kami sedang 
makan. Sinyal bel seharusnya memberi tahu mereka bahwa ini adalah situasi darurat, 
tetapi tidak ada jejak dia sama sekali. Hanya apa yang Anda harapkan darinya. 

(Resepsionis B)「Mereka adalah delegasi diplomatik dari kerajaan tetangga. Tolong 

siapkan kamar mereka segera. 」 

Pemuda pegawai depan menjelaskan situasinya hanya dengan beberapa kata dan manajer 
umum tersentak ketika dia mendengarnya. 

Mereka mungkin tidak akan pernah mempertimbangkan situasi ini karena mereka hanya 
melakukan apa yang perlu mereka lakukan sesuai dengan sinyal bel. Sesaat mata mereka 
terbuka lebar, namun tidak ada perubahan lain pada ekspresi wajah mereka. 

(Wordeiz)「Nama saya Wordeiz, saya manajer umum untuk penginapan ini. Kami 

menyambut semua orang untuk kunjungan Anda hari ini. 」 

Umu , manajer umum segera memberikan instruksi kepada Earl dan Klarge-sama setelah 
mengambil alih tugas dari petugas depan. 

Dalam situasi ini, tidak mungkin membuat bangsawan, yang berasal dari kelas yang lebih 
tinggi, menunggu bahkan untuk waktu yang singkat. Merupakan prioritas utama untuk 
memandu mereka ke ruangan khusus yang selalu dipersiapkan dengan baik untuk situasi 
ini. 

Masih ada beberapa orang dari pihak utama yang menurunkan barang bawaan yang 
diperlukan dari gerbong, makan malam dan melakukan pengaturan terlebih dahulu untuk 
besok, maka mereka tidak ada hubungannya di tempat ini saat ini. Selain itu, mereka 
mungkin mengalami situasi ini kurang lebih karena ini adalah perubahan rencana yang 
tiba-tiba. 

......kami? 

Kami awalnya tinggal di sini, jadi itu tidak ada hubungannya dengan kami untuk saat ini. 
Yah, mungkin agak mengejutkan bagi mereka karena kami dianggap sebagai saudara 
perempuan dari keluarga pedagang, tetapi sebenarnya, seorang Putri dan kepala Viscounty 
dari kerajaan tetangga. 

(Wordeiz)「...... bisakah kami menyela Anda sebentar?」 

Yang tersisa adalah kami bertiga, pegawai depan, dan manajer umum, secara total, lima 
orang sebagai kelompok Earl sedang dipandu ke kamar mereka sementara sisanya pergi ke 
gerbong dengan karyawan penginapan. 



(Wordeiz)「Mengapa Anda memilih tempat kami ......? Biasanya Anda akan memilih salah 

satu yang sedikit lebih dekat dengan istana kerajaan, seperti akomodasi No. 1 ibukota 
kerajaan, 『Tempat Peristirahatan Peri』 ...... 」 

Saya mengangkat tangan kanan saya dan mencegat kata-kata manajer umum. 

(Mitsuha)「Perbedaan antara petugas depan dan prinsip dasar penginapan. Bukankah itu 

sudah cukup? 」 

Kemudian, kami meninggalkan manajer umum yang sangat berterima kasih kepada kami 
dan kembali ke kamar kami. 

Uuu ~, keren sekali !! 

(Sabine)「...... neesama, apakah itu『pidato dan perilaku seperti Chuunibyou』yang telah 

Anda sebutkan sebelumnya?」 

S-diam! ( U-urusai wa! ) 



Chapter 95 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 95 Setelah kami kembali ke 
kamar kami sebentar, kami mendengar ketukan. Itu adalah salah satu petugas Earl yang 
datang kepada kami dan berkata, 「Earl mengatakan bahwa dia ingin Anda datang ke 

kamarnya」. Seperti yang diharapkan, sepertinya dia ragu-ragu untuk datang tanpa 

diundang ke kamar tiga perempuan, yang juga merupakan kamar Yang Mulia Putri. 

Mungkin itu pengarahan tentang kunjungan kami ke istana kerajaan. 

(Mitsuha)「Permisi」 

Setelah mengetuk, kami memasuki kamar Earl. 

(Audyst)「Ooh, maaf atas masalahnya. Saya sedang berpikir untuk mengadakan 

pengarahan untuk pertemuan kami lusa ...... 」 

Earl berkata begitu padaku setelah menundukkan kepalanya ke Sabine-chan. 

Meskipun Sabine-chan adalah seorang bangsawan dan masih memiliki posisi yang lebih 
tinggi dari Earl, dia tidak lebih dari sekedar pengamat dan dekorasi untuk misi diplomatik 
ini. Earl adalah orang yang memiliki otoritas untuk misi ini, yaitu 『wakil raja』. Namun, 

karena dia tidak bisa memperlakukan Sabine-chan sebagai orang dari posisi bawah, dia 
berbalik untuk berbicara denganku. 

Posisi saya? Hmm ~ mungkin seorang penasihat atau kolaborator eksternal? Saya 
mendapat pekerjaan dari raja sendiri. 

Dan pengarahan dimulai. 

Misi ini tidak berarti bahwa kita perlu mengunjungi semua kerajaan tetangga. 

Prioritas diberikan kepada kerajaan yang ramah atau netral dan menghadap ke laut. 
Kemudian target berikutnya adalah kerajaan-kerajaan yang tampaknya cocok untuk 
didatangi delegasi ini, seperti kerajaan pedalaman yang bersahabat, dan kerajaan dengan 
kekuatan nasional yang besar. Di antara itu, kami akan memilih yang tidak terlalu jauh. 

Seperti yang diharapkan, kami tidak akan mengunjungi semua kerajaan di benua. Jika kita 
melakukan itu, pada saat kita kembali ke rumah, Sabine-chan dan Colette-chan akan 
menjadi dewasa dan aku akan tetap ...... tunggu, hal seperti itu mungkin terlalu berlebihan, 
memang. Nah, kesimpulannya, itu akan memakan waktu cukup lama. Selain itu, tidak ada 
gunanya membuat perjanjian dengan kerajaan yang jauh di tempat pertama. 

Selain itu, spesialis kerajaan kami akan menangani kerajaan secara terpisah, di mana 
berbagai masalah terlibat. Adapun kerajaan tetangga, akan lebih cepat dan lebih efektif 



untuk menunjukkan barang-barang yang sebenarnya seperti kapal layar dan meriam, oleh 
karena itu kami mengundang perwakilan kerajaan lain ke kerajaan kami sendiri. Oleh 
karena itu, kami hanya akan bernegosiasi dengan kerajaan yang tidak memiliki kriteria 
tersebut. 

...... lalu, mengapa kita bertanggung jawab atas kerajaan tetangga ini? 

Pertama, tidak banyak masalah karena tempat ini berada di jalur yang sama dengan misi 
aslinya. 

Kedua, mereka mungkin sudah cukup mengenal saya karena mereka adalah kerajaan 
tetangga. Oleh karena itu, jika saya tidak mengunjungi kerajaan ini, mereka mungkin akan 
menganggapnya sebagai 『gadis kuil putri patriotik』 hanya melewati kerajaan mereka. 

Makanya, itu akan membuat mereka kehilangan muka. 

Dan akhirnya, pemimpin kerajaan ini tetaplah seorang putri muda. 

(Audyst)「Kerajaan ini, raja Kerajaan Perbandingan terbaring di tempat tidur karena sakit, 

dan orang yang bertindak atas nama Raja adalah putri pertama, Remia-sama. Namun, 
karena pangeran pertama masih muda, ada kemungkinan dia akan dimanipulasi oleh 
orang-orang yang ingin mengendalikan kerajaan sesuka mereka ...... 」 

(Mitsuha)「Aahh, jadi itu sebabnya ......」 

Ratu telah meninggal, dan jika raja tidak dapat pulih seperti semula, kerajaan akan berada 
dalam kekacauan ketika terjadi kesalahan. 

Gangguan kerajaan yang bersahabat bukanlah yang kami harapkan dalam situasi saat ini. 
Ada kemungkinan bahwa kerajaan lain dapat memanfaatkan kebingungan tersebut dan itu 
akan menjadi masalah bagi kerajaan yang berada di sebelahnya karena rakyatnya akan 
lesu. 

(Mitsuha)「Baiklah, kita bisa memperkuat posisi sang putri, kan?」 

(Audyst)「Umu , ada baiknya berbicara dengan Viscount bisa secepat ini」 

Earl membuat senyum yang tidak biasa karena dia selalu memiliki wajah yang suram. Ini 
kejutan! 

Dan ajudannya, Klarge-sama, menatapku dengan kagum. 

...... Anda menyanjung saya ~ 

Dan kemudian kita semua makan malam bersama. 

Meski kubilang bersama, tentunya maid dan escort berbeda. Kami makan malam di ruang 
yang dipesan hanya dengan anggota utama delegasi saja. 



Yup, Earl dan Klarge-sama, serta petugas lainnya sangat termotivasi karena hanya ada 
sedikit kesempatan untuk berinteraksi dengan Putri Sabine. 

Bagaimanapun, Sabine-chan dipuja, sangat dipuja, oleh raja! Selain itu, Sabine-chan juga 
imut, pintar, dan dapat diandalkan. Dia mungkin menjadi bangsawan besar kerajaan, atau 
mungkin bangsawan kerajaan lain dan menjadi putri mahkota di sana setelah dia mencapai 
usia dewasa. Jika mereka bisa menutup jarak sekarang, akan ada keuntungan besar di masa 
depan. 

(Audyst)「Viscount Yamano, bukankah melakukan tindakan terpisah itu sulit? Seperti 

yang diharapkan Jika kita bertindak bersama lagi ...... 」 

(Klarge)「Mitsuha, maukah kamu bebas selama satu hari besok?」 

(Delegasi A)「Maafkan saya Viscount-dono, saya punya ide bagus untuk menjual produk 

khusus di wilayah Anda, tapi ......」 

(Delegasi B)「Putra baik dari keluarga Earl, memberi tahu saya bahwa sudah waktunya 

baginya untuk mencari pasangan. Jika itu terjadi, saya bisa menjadi mediator untuknya ...... 
」 

(Delegasi C)「Setelah ini, bagaimana kalau kita memiliki ronde shogi?」 

Ya, bermain shogi akan memungkinkan dia memonopoli saya untuk waktu yang lama. 

......Tunggu! Bukan itu! 

Ini aku!? Target mereka bukanlah Sabine-chan, melainkan aku !? 

Setelah itu, kami mengobrol sebentar. 

Yah, bahkan jika saya mengambil tindakan lain, saya tidak perlu bersusah payah untuk 
berselisih dengan para delegasi karena kami memiliki misi yang sama sekarang. Bahkan 
saya bisa menangani hal-hal seperti orang dewasa juga, Anda tahu. 

Tidak ada janji, tidak ada janji, tidak ada penegasan, hanya senyum yang dipaksakan. 

Yup, basic skill sebagai orang Jepang memang berguna! 

Keesokan harinya, kami sarapan bersama dengan para pelayan dan pengawal. 

Tampaknya Earl dan yang lainnya memiliki wajah cemberut pada mereka karena mereka 
tidak bisa melawan Sabine-chan ketika dia mengatakan bahwa dia ingin berinteraksi 
dengan orang-orang kelas bawah (rakyat biasa). 

Meskipun itu bukan kebohongan, masih ada alasan nyata lain di baliknya. 



Ya, itu untuk menghindari memberikan konfirmasi untuk hari ini atau diundang ke sesuatu 
setelah sarapan. 

Setelah makan, kami bertiga dengan cepat kembali ke kamar kami dan segera pergi 
berjalan-jalan di ibukota kerajaan dengan transfer terus menerus. Bahkan jika mereka 
datang ke kamar untuk memanggil kami, kamar kami sudah akan benar-benar kosong. 

Kami tidak akan membuat karyawan penginapan mengkhawatirkan kami seperti yang 
telah saya katakan kepada mereka di hari pertama, 「Karena kami adalah trio gadis cantik, 

ada kemungkinan kami akan diikuti. Jadi, kita tidak hanya menggunakan pintu depan 
penginapan, tetapi juga dari pintu belakang, jendela, lantai, langit-langit, dan semacamnya. 
Jadi Anda tidak perlu khawatir bahkan jika kamar kami tiba-tiba kosong atau kami pulang 
tanpa diketahui. 」 

Pemuda petugas depan tersenyum pahit tapi dia setuju karena uangnya sudah kami bayar 
sebelumnya jadi tidak akan jadi masalah jika kami kabur. 

...... Namun, tidak akan ada keberatan dari mereka jika kita tertangkap dan dikira sebagai 
pencuri. 

(Audyst)「Kami pergi!」 

Earl memiliki wajah pahit karena dia tidak dapat menemukan kita sepanjang hari kemarin 
dan Klarge-sama juga sedang dalam mood yang buruk. 

Kemarin, kami makan malam di luar, kembali ke kamar kami dengan transfer dan pergi 
tidur apa adanya, tanpa kesalahan! 

Kami memuat hadiah yang dibawa dari kerajaan ke gerbong. Sabine-chan dan Colette-chan 
dengan tangan kosong sementara aku membawa kotak senjata di pundakku. 

......berat. 

Benda ini adalah benda panjang yang digunakan untuk demonstrasi, dengan kata lain 
senapan. Oleh karena itu, saya sengaja memilih yang lama karena akan buruk jika saya 
memilih untuk membawa yang terbaru ke sini. 

Tentu saja, kami masih membawa senjata pertahanan diri kami di sarung paha kiri kami. 
Karena kita akan menemui bangsawan dan bangsawan tingkat tinggi, senjata biasa seperti 
pisau ditolak. 

Untuk mengenakan sarung tersembunyi di paha, pakaian harus berupa rok. 

Sabine-chan, tentu saja, mengenakan gaun berkibar yang dimuat di gerbong sementara 
Colette-chan dan aku mengenakan gaun yang dibuat di Jepang. 



Nah, membeli gaun untuk bangsawan di sini terlalu mahal. Saya bisa mendapatkan yang 
lebih murah yang cocok untuk bangsawan jika itu dibuat di Jepang. 

...... meskipun, ketika saya mencoba pakaian yang dibuat di Jepang untuk pertama kalinya, 
baik Sabine-chan dan Colette-chan sama-sama membatu saat mereka melihat celana 
dalamku. 

Tidak, memang, dibandingkan dengan pakaian dalam standar dunia ini, yaitu celana dalam, 
kekuatan pertahanannya terlihat lemah, yup. 

Bagaimanapun, negosiasi, hadiah, dan lainnya adalah pekerjaan pihak utama. Saya hanya 
perlu mendemonstrasikan senjatanya dan menjawab beberapa pertanyaan sebagai 
penasihat teknis, Sabine-chan hanya akan tersenyum sebagai penghias, dan Colette-chan 
akan berkonsentrasi untuk tidak mengganggu dan menjadi udara. 

Baiklah, keluar! 

(Remia)「Kami menyambut Anda untuk datang sejauh ini」 

Yang Mulia Putri Remia adalah seorang gadis cantik, berusia sekitar 15-16 tahun, dengan 
penampilan yang tajam dan mata yang dingin. 

...... ya, dia terlihat jauh lebih tua dariku. Itu karena dia orang Kaukasia, bukan? 

Meskipun dia cantik, dia tetap memiliki penampilan yang mulia yang menggabungkan 
kesungguhan, kelucuan dan keindahannya. Hmm ~ ya ampun, bagaimana saya harus 
mengatakannya dengan satu kata.... 

......seorang putri? 
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Tapi aku sudah tahu dia seorang putri ~~ !!! 

Sementara itu, Earl bersama Sabine-chan berbaris dan berlutut di depan Putri Remia, yang 
sedang duduk di peron. 

Bahkan jika Sabine-chan juga seorang putri, pihak lain adalah putri pertama dan pewaris 
takhta kedua. Selanjutnya, dia saat ini adalah pengganti Raja. 

Di sisi lain, Sabine-chan adalah putri ketiga, dan pewaris kelima. Terlebih lagi, 『Masa 

pemerintahan sebagai seorang putri』 ...... dengan kata lain, usia... .. jauh di bawahnya. 

Selain itu, karena dia ada di pihak yang mengunjungi dan ingin mengobrol dengan mereka, 
wajar saja jika Sabine-chan puas dengan pangkat yang lebih rendah. 

Beberapa jarak di belakang mereka berdua adalah Klarge-sama dan aku, dan orang yang 
berada di belakang kami, adalah empat pelayan. Yang lainnya menunggu di ruangan lain. 



Tentu saja, beberapa pengawal ditempatkan di gerbong karena tidak akan tertahankan jika 
seseorang mengobrak-abrik gerbong tak berawak dan memeriksa dokumen diplomatik 
dan senjata yang disita. 

...... Tidak, tentu saja, kami bukan orang bodoh untuk meninggalkan barang seperti itu. 

Tapi yah..., ada juga komunikator di sana. 

Penonton hanyalah ritual. Salam dan pidato di depan banyak pengikut, menerima hadiah 
yang telah dibawa, dll. 

Tidak mungkin kita mengadakan diskusi seperti ini. 

Usai ritual, tempat itu akhirnya diubah menjadi ruang pertemuan. 

Sudah waktunya untuk masalah sebenarnya mulai sekarang. 

Bab 96> 



Chapter 96 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 96 Kuro Kurori ssu ~ 

Saya merilis bab lain karena kalian mungkin akan kecewa jika itu hanya bab pengenalan 
karakter di sini. Tapi pertama-tama, saya harap Anda menikmati membaca bab ini. 
Bersulang! 

Dan. 

Waktunya berpesta! ｷ ﾀ ━ (ﾟ ∀ ﾟ) ━! ! ,,,, 

Sisi A Mitsuha ! 

Memperkenalkan 『Menyimpan 80.000 Emas』 karakter 

Ada beberapa nama dan setting yang belum muncul di chapter tapi itu 『ini situasi IF di 

masa depan apakah mungkin seperti itu atau tidak』. (^ ^) / 

【Karakter Utama】 

◇ Viscount Mitsuha ・ von ・ Yamano (Yamano Mitsuha / Petir Putri Kuil Perawan) 

Wajah bayi berusia 18 tahun yang terlihat seperti berusia sekitar 12 tahun di tipe kaukasia 
dunia berbeda dan sekitar 15 tahun di Jepang. Detail dihilangkan. Berkhayal. Didiagnosis 
dengan chuunibyou (sindrom anak kelas 8). 

『B-Diam!』 

◇ Micchan 

Teman masa kecil Mitsuha. Putri toko minuman keras. Dia belum muncul dalam cerita. Saat 
ini tidak di kampung halamannya dan dia belajar di universitas. 

◇ Colette 

Pengikut Yamano Viscounty (Dalam persiapan). Common of commons. Seorang gadis yang 
kuat. 

Lahir dari 『Desa Colette-chan』 (representasi imajiner Mitsuha) di Wilayah Bozes. 

Dia telah dibina oleh Mitsuha sebagai calon menteri kabinet, dan saat ini tinggal di 
kediaman Rumah Tangga Yamano terpisah dari orang tuanya. 

◇ Iris ・ von ・ Bozes (Nyonya Earl) 



Ibu Beatrice. Ada juga suami dan dua putranya. 

Mungkin, orang yang paling ditakuti Mitsuha di dunia lain. Dia melemparkan sepotong 
shogi ke Perdana Menteri Kerajaan, Zaal. 

◇ Beatrice ・ von ・ Bozes (Putri sulung dan anak bungsu / putri Earl) 

Mitsuha harus mengambil tanggung jawabnya dan mengatur Debutan Ball Beatrice-chan. 

Tapi mengapa ini adalah parade listrik dan bukan ilusi fantasi? 

◇ Adelaide ・ von ・ Reiner (Putri Viscount Reiner) 

Dia adalah penyebab utama tanggung jawab Mitsuha, tapi kesalahannya sendiri adalah dia 
menuai apa yang dia tabur. 

Pola bola debutannya telah diubah menjadi DVD, dan sepertinya itu juga muncul di pasaran 
di seluruh dunia. 

DVD tersebut mungkin juga ada di RV Mitsuha. 

◇ Anke, Britta, Carla 

Pelayan kediaman kerajaan Reiner Viscounty. 

Toko umum 『Mitsuha』 pelanggan pertama. 

Nama asli mereka adalah 『Gadis A, Gadis B, Gadis C』. 

◆ Amalia ・ von ・ Astreed (wanita Viscount Reiner; tidak terkait dengan Astringent 

Meishoku) 

Ibu Adelaide. Putri Baron Astreed. 

Dia ditutup oleh Anke dan gadis-gadis yang telah membeli kondisioner sampo dan 
memaksa Mitsuha untuk menjual set sampo dan kondisioner kepadanya. 

◆ Caleris ・ von ・ Pastour (putri Earl Pastour / putri kedua Pastour Earldom) 

Dia menghargai cincin berlian yang dia dapatkan dari Mitsuha. 

(Pastikan untuk memakainya untuk pesta) 

Kemudian, dia menikah dengan putra kedua dari keluarga Earl, dan menyimpan cincin itu, 
di samping kalungnya dan itu menjadi 『pusaka mutlak』 Earldom. 



Kedua barang itu kemudian disebut sebagai 『Harta paling berharga ketiga setelah 

mahkota』 di kerajaan. 

...... Sepertinya harta paling berharga kerajaan bukanlah mahkotanya ...... 

◆ Sezeria ・ Anneld 

Koki kedua Reiner Viscounty. 

Keluarga Anneld merupakan garis keturunan keluarga yang terdiri dari tentara yang dekat 
dan bersahabat dengan bangsawan dan rakyat jelata. 

Bukan hal yang aneh di kerajaan ini bagi wanita dalam keluarga untuk bekerja sebagai juru 
masak di keluarga bangsawan. 

◇ Alena 

Dia bukan putri seniman bela diri dari RPG. 

Putri tunggal dari 『Paviliun Surga』 yang merupakan restoran murah dan populer di 

kalangan bangsawan. 

Sepertinya mereka memiliki jaringan dengan pelayan rumah tangga Reiner. 

Dia kalah di ronde ketiga Othello di Royal Capital Showdown dan menangis sambil 
menangis. 

◆ Zethalia ・ Nephil 

Pembantu kediaman kerajaan Reiner Viscounty. 

Pelayan muda yang membeli buku 『The First 600 Sets』. 

Dia adalah master Othello Alena, bekerja sebagai kru film di Debutante Ball dan secara tak 
terduga memiliki banyak waktu layar. 

Dia juga anggota keluarga tertentu, yang dibuktikan dengan nama keluarganya. 

Dia bekerja sebagai pelayan untuk keluarga bangsawan yang sedang berkembang dengan 
tujuan mendapatkan uang tambahan, tetapi dia tampaknya sangat menikmatinya karena 
sesuatu yang menarik terjadi secara tak terduga. 

Ayahnya adalah penjaga kerajaan di ibu kota kerajaan dan saat ini diangkat menjadi 
pengawal putri ketiga. 

Sejak Royal Capital Showdown, dia berteman dengan Putri Sabine, melayani sebagai lawan 
Othello dan mengawalnya dengan bantuan milik ayahnya, Road Racer. 



Seperti yang dapat Anda lihat dari karier yang disebutkan di atas, dia penuh dengan rasa 
ingin tahu dan gadis yang cerdas. 

◇ Ilze 

Perwira militer Yamano Viscounty. 

Rekan-rekannya adalah Gritt dan dua lainnya. 

Seorang gadis berambut perak yang pendiam. Meski berambut perak, itu tidak wajar 
seperti Mile. Jarang mengucapkan kalimat yang panjang dan sangat tersentuh oleh Mitsuha. 

(TL Note:, novel Funa-sensei 『Ability Average』) 

◇ Miriam 

Administrator Yamano Viscounty dari bayangan. Komandan Kepala Yamano Viscounty. 

Jika dia ada di sana, Yamano Viscounty akan aman dan sehat. 

◇ Ria 

Pembantu Magang Yamano Viscounty. 

Ada juga Noel, Ninette, Paulette, dan Mother Rachel. 

Di masa depan, dia mungkin menjadi ....... manajer kediaman kerajaan Yamano Viscounty. 

◇ Noel 

Seorang gadis berambut perak. Dia melamar pendaftaran pembantu karena dia akan dijual 
oleh orang tuanya. Dia berambut perak seperti Kaoru yang disamarkan dengan ramuan, 
tapi tidak memiliki tampilan yang mengancam. 

Dia memiliki suasana ajudan Miriam. Akankah dia menjadi pembantu eksklusif Miriam dan 
ajudannya di masa depan? 

◇ Manon 

Salah satu anak yatim piatu yang diculik oleh Mitsuha ke rumah tangga Yamano. 

Kakak ipar Nelly (dalam persiapan). 

Seorang gadis luar biasa yang baik hati yang bisa membuat paku dengan terus menerus 
memukul potongan besi yang dia ambil dengan batu, terus menerus memotong potongan 
dengan pisau untuk membuat bagian seperti as, dan semacamnya. 



Lembaga penelitian Yamano Viscounty dulunya berantakan sampai pelantikannya dan 
kondisinya sangat baik setelah itu. 

Dan kemudian, dia telah mencapai prestasi luar biasa dalam membuat rantai sepeda 
buatan tangan sendiri. 

◇ Nelly 

Salah satu anak yatim piatu yang diculik oleh Mitsuha ke rumah tangga Yamano. 

Sejak dia bekerja sebagai chef magang Yamano Viscounty sejak usia dini, dia sudah akrab 
dengan Yamano Cuisine. 

Dikatakan bahwa dia kemudian kembali ke ibukota kerajaan dan mengambil posisi sebagai 
kepala koki di kediaman kerajaan Yamano Viscounty. 

◆ Veronne 

Codename 『Scheming Girl』. 

Memiliki bakat untuk desain dan kemampuan bisnis yang sangat tinggi. 

Meskipun dia dari panti asuhan, dia kemudian menjadi pemilik bisnis wanita pertama di 
ibukota kerajaan, dengan nama alias 『Madam Veronne』. 

Dia kemudian menjadi Wakil Presiden Eksekutif Asosiasi Komersial Kota Kerajaan 
(pangeran kedua, Heln mengambil posisi ketua dewan), dan seorang selebriti yang selalu 
menerima undangan untuk pesta bangsawan. 

Tokonya, desain logo 『Thunder Maiden』 berbeda dengan lambang Yamano Viscounty. 

Kendaraan lapis baja ringan telah diubah menjadi perahu layar. 

Dikatakan bahwa, 『Putri Perawan Kuil Putri Petir memberikannya secara pribadi』, dan 

『Jika Anda membuat pemalsuan, Anda akan menerima hukuman ilahi』. 

Bukan yang terbesar di kerajaan, itu juga merek terbesar di kerajaan tetangga. 

(『Jika aku tidak melakukannya seperti itu, itu akan dipenuhi dengan barang palsu lho, 

Putri Kuil Maiden-sama』. Dan, rasanya seperti aku telah ditipu dan tidak ditipu pada saat 

yang sama...) 

◆ Putri Sabine ・ von ・ Zegreus 

Putri ketiga Kerajaan Zegreus, tempat tinggal Mitsuha. Baris kelima yang mewarisi takhta. 
Nama kode 『Raja Tujuh』. 



Sebenarnya orang yang paling berkuasa di kerajaan. Baik raja maupun perdana menteri 
tidak bisa mengalahkan Putri Sabine. 

Tanda ◆ adalah karakter yang memiliki sufiks kreatif yang ditambahkan ke namanya. 



Chapter 97 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 97 Kuro Kurori ssu ~ 

Anda tahu itu pesta sekarang! ｷ ﾀ ━ (ﾟ ∀ ﾟ) ━! ! ,,,, 

Sisi B Mitsuha ! 

Akhirnya, ini konferensi diplomatik pertama! Ini benar-benar menegangkan ~! 

Tidak, saya telah berbicara dengan raja berkali-kali, tapi itu hanya percakapan 『Saya dan 

Raja』. Di sisi lain, ini adalah 『pembicaraan antar kerajaan』, karenanya bebannya terasa 

sangat berbeda. 

...... Padahal, orang yang akan berbicara adalah Earl dan bukan aku, karena ini bukan 
konferensi perjanjian formal, melainkan tidak lebih dari pertemuan sebelumnya untuk 
meletakkan dasar kerja. 

Lokasi telah dipindahkan ke ruang pertemuan, dan kami memulai pembicaraan bisnis 
dengan hanya orang-orang kunci Kerajaan Darison sebagai peserta utama. Tentu saja, 
orang yang berada di atas pihak mereka adalah sang putri. Tidak heran karena ini adalah 
konferensi untuk membuat keputusan penting bagi kerajaan mereka. Yang lainnya 
mungkin adalah Perdana Menteri, menteri, atau tokoh besar militer. Padahal, saya tidak 
tahu pasti tentang gelar setiap orang. 

(Audyst)「Nah, mari kita segera ke topik utama, oke ?」 

Earl, yang telah menyelesaikan perkenalan cahayanya, akhirnya muncul dengan subjek 
utama. 

(Audyst)「Seperti yang mungkin sudah diketahui semua orang, ini masalah invasi armada 

dari benua lain ke kerajaan kita. 

Seperti yang Anda dengar, mereka membawa senjata serbu yang kuat yang prinsipnya 
tidak kami pahami, seperti 『Cannons』 dan 『Guns』. Selain itu, mereka menyerang kami 

secara sepihak dengan tiga kapal perang besar yang terdiri dari ratusan kru di setiap kapal 
dan meminta kami untuk membawa harta kerajaan kami dan mengambil orang-orang kami 
sebagai budak. 」 

Ruang pertemuan menjadi berisik saat Earl selesai berbicara tentang permintaan 
penyerang yang kejam. 

Terlepas dari fakta bahwa armada musuh telah menyerang, tidak ada informasi yang bocor 
karena detail diskusi tidak diketahui oleh orang-orang selain saya dan pejabat Istana 
Kerajaan, bahkan seberapa kejam permintaan mereka. 



(Audyst)「Yah, untungnya, kami dapat menangkap semua kapal perang tanpa korban...」 

Ketika Earl berkata demikian, tawa menyebar di dalam ruangan. 

Itu diberikan, karena fakta bahwa kami menang tanpa korban ketika pihak mereka 
mengancam kami dengan kapal perang besar dan senjata baru yang kuat. 

Namun, mereka yang saat ini berada di sini seharusnya sudah mengetahui masalah ini 
sebelumnya. Yang tidak mereka ketahui adalah kekuatan senjata lawan. 

(Menteri A)「Dengan kata lain, kerajaan kami juga tidak perlu takut dan khawatir tentang 

kerajaan musuh, jika saya boleh berasumsi?」 

Salah satu menteri berkata seolah-olah berbicara untuk pikiran semua orang dan mereka 
juga menganggukkan kepala. 

Tetapi jika mereka berpikir seperti itu, cerita tidak dapat dilanjutkan. 

Kemudian, Earl melanjutkan kata-katanya. 

(Audyst)「Ya, bagaimanapun itu akan menjadi cerita jika kerajaan ini kebetulan memiliki

『 Perlindungan Ilahi Dewi 』ketika benar-benar diserang. 

Jika tidak ada perlindungan ilahi Dewi, kerajaan kita akan memiliki hartanya diambil dan 
rakyatnya menjadi budak. Dan kemudian, kami sebagai negara bawahan hanya bisa 
menunggu dengan menggigil sampai Raja Muda datang dari kerajaan yang berkuasa. 」 

(Semua orang)「「 「「 Apa ......! 」」 」」 」 

Suara-suara terkejut menyebar di ruang konferensi. 

Itu yang diharapkan. Itu adalah kata-kata yang tidak dapat dipercaya yang datang dari 
utusan kerajaan yang memiliki pasukan kuat yang telah menangkis serangan habis-habisan 
Kekaisaran tempo hari dengan sedikit kerusakan, membunuh dua naga kuno dan mengusir 
yang lain. Hal tersebut tentunya merupakan informasi yang perlu Anda dapatkan dengan 
cukup detail. Mungkin tidak termasuk identitas sebenarnya dari tentara tersebut. 

Sulit dipercaya untuk mengatakan kami bukan tandingan hanya dengan tiga kapal 
sementara memiliki pasukan seperti itu. 

Tentu saja, ini hanya laporan dari Earl. 

Awak dari ketiga kapal itu sendiri tidak dapat menduduki seluruh kerajaan dan meriam 
yang hanya dapat menembak beberapa mil jauhnya tidak dapat mengancam ibu kota 
kerajaan. 



Namun, mungkin saja bisa mengancam kerajaan kita dengan latar belakang kekuatan 
senjata mereka dan kekuatan nasional kerajaan mereka. Dengan itu, mereka bisa mengikat 
kita dengan pakta sepihak. Dan mungkin ada lebih banyak tentara dan 『Raja Muda untuk 

memimpin koloni』 di armada musuh yang akan datang. Tidak berarti, itu berlebihan. Itu 

hanya cerita yang dipadatkan dan dijelaskan dalam urutan kronologis. 

(Audyst)「Oleh karena itu, rencana kami adalah kami ingin membentuk aliansi di sekitar 

kerajaan ini sebagai persiapan untuk serangan mendatang dari armada musuh. Kali ini, 
kami ingin menerima pendapat internal Anda sebelum konferensi dimulai dan itu juga 
mengapa kami menjelaskan keadaan kami. 」 

Begitu Earl memotong kata-katanya, mereka segera melontarkan pertanyaan setengah 
bercanda. 

(Menteri B)「Jadi, ini berarti kerajaan Anda akan menjadi mediator dan juga pendiri 

aliansi?」 

Tak heran jika sang founder juga akan berperan sebagai mediator. Namun, kerajaan besar 
tidak akan tutup mulut karena kerajaan tersebut dapat memperoleh berbagai keuntungan 
jika menjadi satu. Termasuk disini, Darison Kingdom. 

Itu sebabnya, saya di sini. 

(Audyst)「Ya, kami ingin berpikir begitu, tapi itu bukan hanya karena kami adalah 

pendirinya. 

Kapal perang musuh, meriam terpasang, dan senjata. Orang yang memiliki hal-hal ini hanya 
ada di kerajaan kita. Kami telah menerima naturalisasi mantan militan musuh untuk 
menjadi rakyat kami sementara juga memiliki orang-orang yang tahu bagaimana membuat 
dan mengoperasikan mereka. Itulah mengapa, kerajaan kami adalah satu-satunya kerajaan 
yang dapat mengembangkan teknologi ini untuk membuat salinannya. 」 

(Semua orang)「「 「「 「.............」 」」 」」 

Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Earl. Jika dia mengatakannya seperti itu, tidak 
mungkin kerajaan lain bisa menyingkirkan kita. 

Juga, jika mediatornya adalah kerajaan lain, ada kemungkinan itu akan lepas kendali 
karena mereka akan mewakili banyak kerajaan. Untuk juga menghindari pertempuran dan 
kekacauan yang tidak perlu, itu mungkin keputusan yang paling masuk akal jika kerajaan 
kita mengambil peran sebagai mediator, dan dengan demikian, itulah alasan mengapa 
semua orang dengan enggan diyakinkan. 

(Menteri C)「Tapi apakah senjatanya benar-benar sekuat itu? Bukankah mereka dengan 

mudah dikalahkan oleh tentara kerajaan Anda? 」 



(Audyst)「Tidak, kami bahkan tidak akan cocok jika kami bertarung dengan benar dari 

depan, Anda tahu. Ya, mereka mungkin memiliki jumlah kecil dan masalah dengan pasokan, 
tetapi kami tidak dapat melakukan kerusakan apa pun dan hanya bisa menunggu pihak lain 
kehabisan persediaan. 

Dan pihak lain yang sekarang mengetahui keberadaan benua ini akan melihat tempat kita 
sebagai tempat berburu di mana mereka bisa mendapatkan beberapa budak dan harta, dan 
ada juga kemungkinan bahwa sejumlah kapal dan tentara yang cukup akan datang lain kali 
...... 」 

(Semua orang)「「 「「 「......」 」」 」」 

(Remia)「Lalu, jika saya bisa menebak, tujuan Anda di sini adalah untuk menunjukkan 

kepada kami kekuatan senjata itu, ya?」 

Yang Mulia Putri Remia, yang diam-diam mendengarkan sampai sekarang, tiba-tiba 
membuka mulutnya. 

(Remia)「Dan itulah mengapa Anda membawa paket seperti itu?」 

Karena itu, Yang Mulia Putri menunjuk pada benda panjang yang saya bawa. 

Umumu , jangan robek dan patah sekarang. 

Saya kira ini giliran saya? 

(Mitsuha)「Ya, itu memang benar.」 

(Remia)「...... kamu?」 

(Mitsuha)「Ya, saya penasihat teknis untuk misi ini, Viscount Mitsuha ・ von ・ Yamano.」 

(Remia)「Eh? Kamu adalah, itu ...... 」 

Putri Yang Mulia tampak terkejut. Ada juga keributan yang terjadi di antara yang lain. 

Hmmm, sejauh mana mereka mengenalku ......? Seorang gadis muda dari keluarga 
bangsawan pemberani seperti yang dikatakan pengumuman resmi dari Istana Kerajaan? 
Atau mungkin rahasia terbuka dari ibu kota kerajaan di mana aku adalah seorang putri dari 
kerajaan lain yang memiliki sedikit hubungan dengan dewi dan kekuatan misterius? 

(Mitsuha)「Saya tidak tahu apa『 itu 』Yang Mulia maksud, tapi mungkin Yamano 

Viscounty yang sama.」 

(Remia)「......」 



Dan kemudian ada seorang putri yang memiliki kilau di matanya. Apa yang kamu pikirkan 
tentang ......? 

Padahal, Anda benar-benar memiliki selera gaya jika saya boleh mengatakan, Yang Mulia 
Putri Remia. Cantik dan berpenampilan ketat, rapi dan indah. Benar-benar seorang putri di 
antara para putri! Perbedaan besar dengan Sabine-ch- ......,  batuk  batuk ! 

(Remia)「Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dinegosiasikan jika Anda belum 

menunjukkan kepada kami senjata baru dan apa yang bisa dilakukannya. Pembicaraan 
akan dilakukan setelah itu, ya? 」 

Menurut kata-kata dari orang yang memiliki posisi tertinggi, Yang Mulia Putri, konferensi 
itu ditangguhkan dan diubah menjadi demonstrasi senjata. Nah, tidak ada masalah tentang 
itu karena ini adalah apa yang sudah kita bayangkan sejak awal. 

Maka dari itu, kami dibimbing oleh mereka dari ruang pertemuan dan pindah bersama 
dalam satu kelompok. 

Tujuannya adalah arena di halaman. 

Itu bukan yang asli, meski disebut arena. Biasanya digunakan untuk pertandingan untuk 
membanggakan kekuatan seseorang sebagai hiburan untuk pesta kebun dan semacamnya. 
Ada padang rumput seukuran ruang kelas sekolah dasar, tapi sepertinya tidak ada 
bangunan lain atau berdiri disekitarnya. Konon mereka sudah menyiapkan boneka kayu 
berbaju zirah. 

Mereka telah mempersiapkan dengan baik untuk ini ...... 

Saat kami sampai di halaman, penonton sudah menunggu. 

Demonstrasi ini bukanlah masalah besar, namun seperti yang diharapkan, tampaknya para 
pejabat dan petinggi TNI juga telah berkumpul karena ini adalah satu-satunya kesempatan 
untuk melihat kekuatan senjata baru tersebut. Itu mungkin wajar bagi mereka karena fakta 
bahwa itu mungkin mengubah bentuk pertempuran mulai sekarang. 

Yang Mulia Putri dan Earl berhenti di tepi luar dari padang rumput kecil yang disebut 
arena. 

Kami bertiga pindah ke ujung jauh arena dan menghadapi boneka kayu mengenakan baju 
besi yang telah dipasang di sisi lain. 

Jaraknya, sekitar enam yard. Jaraknya kira-kira lima meter. 

(Mitsuha)「Umm ~, Ini agak terlalu dekat, sih ......」 

Ini... 



adalah jarak pistol. 



Chapter 98 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 98 Kuro Kurori ssu ~ 

Waktunya berpesta! ｷ ﾀ ━ (ﾟ ∀ ﾟ) ━! ! ,,,, 

Sisi C Mitsuha ! 

Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? 

damnheretics2 

Dengan ini, posisi saya dalam negosiasi ini sekarang telah berubah. 

Sasarannya ada di ujung halaman sehingga tidak ada ketakutan akan kecelakaan karena 
cangkang, penetrasi atau peluru karena semua orang telah mengambil jarak yang cukup 
dari lokasi penembakan dan menumpuk di belakang. 

Jarak ke target kurang lebih 50 yard. Itu terlalu dekat untuk menembakkan senapan, tapi 
saya tidak akan keras kepala tentang itu. 

Dan ada juga meja kayu di tempat tembak yang akan saya gunakan untuk menembakkan 
pistol sambil meletakkannya di atasnya. 

Tubuh saya kecil dan sebanding dengan itu, telapak tangan saya juga kecil. Saya juga tidak 
punya stamina dan kekuatan fisik. Selain itu, kali ini, saya akan menggunakan senjata tipe 
lama buatan AS, karena itu terlalu besar dan terlalu berat untuk saya. 

Tidak, bukan berarti pistol itu buruk. Ada berbagai kekurangan jika kita 
membandingkannya dengan masa sekarang, tetapi pada saat sistem senjata diadopsi, itu 
adalah senjata yang cukup bagus. Hanya aku yang tidak cocok dengan itu. 

Agak sulit bagi saya untuk menggenggamnya secara normal, jadi akurasi senjata 
kemungkinan akan turun. Oleh karena itu, saya memilih 『menembakkan pistol sambil 

meletakkannya di atas sesuatu』 sebagai cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan 

yang dicapai. 

Yah, saya tidak akan mengatakan itu hal yang mengesankan. Hanya saja saya akan gemetar 
ketika membidiknya sambil memegangnya di tangan saya, oleh karena itu saya perlu 
memiliki penopang untuk pistolnya. Jika seperti ini, akan sangat mudah mendapatkan 
pukulan yang bagus. ...... Tapi itu fakta dasar. 

Dan sementara saya menarik perhatian semua orang, saya mengeluarkan pistol dari kotak 
yang telah saya letakkan sebelumnya. 

M1 Garand. 



Ya, itu adalah senapan semi otomatis yang dibanggakan AS, yang aktif dalam Perang Dunia 
II. 

M1 Garand memiliki beberapa fitur. Baik kelebihan dan kekurangan. 

Keuntungan terbesar adalah bahwa itu adalah senapan semi-otomatis dengan tingkat 
kesempurnaan yang tinggi pada saat itu. Kelemahan terbesar adalah kesulitan memuat klip 
amunisi di tengah jalan dan tidak dapat memuat ulang jika peluru yang tersisa tidak 
digunakan karena akan tetap berada di dalam kecuali ditembak dengan sia-sia. 

Nah, kekurangan semacam itu mungkin bukan masalah besar di militer AS karena mereka 
bisa mengangkut amunisi sebanyak yang mereka suka. 

Dan alasan mengapa saya memilih senjata ini untuk demonstrasi ini adalah karena pistol 
itu terbuat dari kayu dan besi, masif, bermartabat, indah, dapat diandalkan, dan dapat 
menembakkan peluru satu per satu. Ini bisa digunakan seperti 『breech loading single shot 

rifle』. 

Itu hanya cerita tentang apa yang akan kami lakukan jika kami mendemonstrasikan dengan 
senjata semi-otomatis dan full-otomatis saat ini. 

Yang Mulia Putri, Earl dan yang lainnya, dan juga para penonton berada sekitar tiga meter 
dari sisi kanan saya. Sabine-chan dan Colette-chan berada di belakangku secara diagonal 
sekitar satu meter jauhnya. 

Aku meletakkan laras senapan di atas meja kayu, lalu meletakkan tangan kananku di atas 
baut dan menariknya. Walaupun itu baut, bukan berarti saya harus menariknya setiap saat 
seperti senapan bolt-action infantry Arisaka Type 38. Ini proses kecil tapi penting untuk 
menarik baut meriam, dan jika saya menariknya terlalu banyak kali, telapak tanganku akan 
memerah dan sakit karena aku membutuhkan kekuatan untuk menariknya. 

Dan jika saya menggunakan amunisi senapan kosong atau sejenisnya, tekanan gas tidak 
akan mencukupi dan saya tidak dapat mengisi ulang kartrid kosong, oleh karena itu saya 
harus menariknya dengan tangan saya setiap kali dan mati. Ini tidak lain adalah hal yang 
mustahil untuk dilakukan dengan kekuatanku sendiri. Yah, saya tidak perlu khawatir 
tentang menembakkan peluru yang sebenarnya. 

Saat baut ditarik, bagian breechblock ditarik kembali dan ruang terkunci dalam keadaan 
terbuka. Biasanya, Anda akan memasukkan klip amunisi dengan satu set 8 peluru NATO 
7.62mm dari atas, tapi kali ini, sebagai cara yang tidak biasa, satu peluru dikeluarkan dari 
saku saya, dimasukkan ke dalam ruangan dengan tangan saya, lalu menarik bautnya sedikit 
sambil mendorong pengikut majalah dengan ibu jari saya. Kuncinya akan dibuka, jadi saya 
berhati-hati untuk tidak menghancurkan ibu jari saya sendiri dan menutup breechblock. Ini 
melengkapi pemuatan amunisi untuk senapan tembakan tunggal yang memuat bokong. 



Dan, bahkan jika saya akan segera menembak, seperti yang diajarkan kapten, pistol itu 
sementara dalam keadaan aman. 

Atur pijakan saya untuk mendapatkan posisi menembak, mengatur postur tubuh dan 
membidik. Dengan ini, saya merilis perangkat keamanan. 

Penyesuaian pandangan belakang telah dilakukan di markas tentara bayaran. 

Setel roda horizontal ke posisi nol, dan setelah roda vertikal diturunkan ke bawah, naikkan 
menjadi 12 klik, dan dari sana akan diperbaiki sesuai dengan peraturan tiga titik. 
Penembakan tidak akan tepat dan lintasan akan bergeser sedikit karena penembakan yang 
sebenarnya dimulai dengan laras senapan yang dingin, tetapi akan baik-baik saja jika saya 
bisa menembak pada baju besi pada demonstrasi 50 yard, maka tidak ada masalah! 

Tarik napas perlahan, keluarkan, keluarkan.... 

Saya menghentikan napas segera setelah mengubahnya menjadi tarikan napas lain. Itu 
tidak dalam keadaan menghembuskan semua udara, atau dalam keadaan banyak 
menghirup. 

Dengan lembut, aku menekan jariku dan tanpa sadar menarik pelatuknya, dengan lembut 
dan lembut, aku bahkan tidak tahu kapan itu akan ditembakkan, dengan lembut, seperti 
salju yang jatuh di malam yang gelap ...... 

 Paaann!  

Sebuah peluru tipis 7,62 mm telah keluar dari moncongnya tepat sebelum laras terkena 
recoil dan memantul kembali. 

Suara  Dokyuuuuuun... ..  bergema di dalam jarak tembak. Padahal, itu juga bisa didengar 
sebagai suara pop ringan dari luar karena suara pistol itu keras. 

Karena tidak ada peluru tersisa, breechblock ditarik dan dikunci, dan ruang tetap terbuka. 
Saya memasukkan peluru kedua dari saku saya, melakukan pemuatan amunisi dengan cara 
yang sama seperti sebelumnya, lalu menembakkannya tanpa membidik dengan terlalu 
hati-hati. 

Ini untuk menunjukkan bahwa tembakan pertama benar-benar mengenai bagian kunci dan 
tidak memakan banyak waktu untuk tembakan berikutnya. Aku menembak dengan 
maksud 『Aku bisa membidik kemana saja, jadi sudah bagus jika aku mengenai bagian dari 

armor』. 

Saya berharap regulasi tiga poin bisa mencapai 50 yard dari jarak seperti ini, jadi mungkin 
itu benar. Bagaimanapun, latihan senjata dilakukan pada jarak 200 yard pada waktu itu, 
jadi 5 dari 8 tembakan akan mengenai itu terlepas dari mengenai tempat yang tepat atau 
tidak. 



Setelah menembakkan tembakan kedua, saya melihat ke kanan dan melihat bahwa semua 
orang yang hadir dikejutkan oleh suara tembakan yang keras. Mereka semua membuka 
mulut dan melebarkan mata karena terkejut. 

Oh, mereka terkejut hanya dengan suaranya, bukan kekuatan senjata. Ini akan terjadi 
setelah ini! Saya yakin! 

(Mitsuha)「Sekarang, semuanya, mari kita periksa hasilnya!」 

Dan kemudian, semua orang menuju boneka itu di tengah kerumunan. 

(Semuanya)「「 「「 Eh ............? 」」 」」 」 

Baiklah, satu tembakan mengenai jantung dan yang lainnya mengenai usus buntu! 

Yah, itu karena aku membidik ke tengah, sepuluh sentimeter di atas pusar tubuhnya. Aku 
bisa kehilangan tempat target jika itu musuh normal. Namun, penonton yang tidak 
mengetahui hal seperti itu mungkin akan berpikir bahwa saya telah mengarahkan ke hati 
musuh sejak awal. Fuhaha! 

(Penonton)「Hal seperti itu ... menembus armor ...」 

Ah, itu yang membuatmu terkejut? 

Yah, itu mungkin normal karena aku menembakkan armor dari sisi depan dan menembus 
menembusnya. Jika seperti ini, perisai dan pelindung tidak akan berguna. Lagipula, yang 
menembaknya adalah aku, yang terlihat seperti anak kecil. 

Ini berarti bahwa bahkan seorang gadis kecil atau orang tua yang belum terlatih atau 
bahkan sakit dan terluka dapat mengalahkan seorang prajurit tangguh yang telah 
menjalani pelatihan berat selama bertahun-tahun. Secara sepihak, dari satu tempat ke 
tempat lain. 

Mungkin tidak ada personel militer atau pejabat pemerintah yang tidak heran ketika 
mereka bisa melihatnya tepat di depan mereka. 

(Mitsuha)「Nah, itulah mengapa senjata jenis ini disebut『 gun 』. 『Meriam』 adalah 20 

kali lebih besar dari ini ...... ah, beratnya 20 kali 20 kali lebih berat dari sebuah senjata, 
secara total, itu akan menjadi 8.000 kali lebih berat. Selain itu, bisa menembak dari jarak 
bermil-mil dengan prinsip yang sama dengan senjata. 」 

Tertegun. 

Tidak ada kata lain untuk menggambarkan penampilan orang-orang dari Kerajaan Darison. 

49741328_2249927765248341_1044519149985857536_n 



Pertama-tama, tentara di dunia seperti ini, setengahnya terdiri dari kombatan. Separuh 
lainnya terdiri dari pengangkut berat untuk aset penting, personel pendukung, dan 
semacamnya. Biasa dikenal sebagai logistik. 

Selanjutnya, berapa banyak warga sipil yang bekerja dan mendukung dalam penelitian, 
manufaktur, transportasi, dan berbagai bidang lainnya untuk mengirim pasukan ke medan 
perang? Untuk mendukung sepuluh ribu pasukan, mereka membutuhkan jumlah orang 
berkali-kali lipat. 

Tetap saja, di dunia pedang, baju besi, busur dan anak panah, rasionya akan lebih besar lagi 
jika itu menjadi pertempuran modern. 

Ketika didukung oleh tenaga kerja kasar dan pajak dari warga negara yang begitu banyak, 
ketika tentara yang berlatih bertahun-tahun menghadapi musuh, ketika senjata ini 
dipegang di tangan musuh. 

Dan jika pihak lain tidak hanya seorang prajurit tetapi juga seluruh bangsa, termasuk 
semua orang dari anak perempuan hingga orang tua, dan jika semuanya dilengkapi dengan 
senjata ini. 

Ini adalah pemandangan yang mustahil dalam praktiknya, tetapi sekarang, semua orang 
yang benar-benar melihatnya mungkin tidak dapat mempercayai mimpi buruk seperti itu 
sedangkan di atas segalanya, seorang gadis kecil dari gadis kecil dapat menunjukkannya 
dan gadis kecil itu adalah aku. 

Mungkin akan lebih baik jika ini dilakukan oleh seorang prajurit yang tangguh.... 

Dan lebih jauh lagi, aku tidak bisa mengatakan apapun karena masih ada senjata yang lebih 
kuat ....... 

(Audyst)「Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk bergabung bersama dan 

mengembangkan senjata yang mengungguli musuh untuk melawan penjajah yang memiliki 
senjata tersebut, dan juga bekerja sama untuk melindungi diri kita sendiri juga. 

Penandatanganan perjanjian resmi akan dilakukan nanti karena ini hanya pertemuan 
pendahuluan ...... 

Harap dicatat bahwa jika Anda tidak berpartisipasi dalam perjanjian, harap lindungi diri 
Anda dari penjajah. 」 

(Remia)「I-itu ...」 

Yang Mulia Putri meremas suaranya yang sepertinya kesakitan dan sedikit terkejut. 

Itu sudah pasti. Ini tidak berbeda dengan mengatakan bahwa mereka akan binasa jika 
mereka tidak bergabung dalam perjanjian. 



Bahkan jika penjajah tidak datang, apa yang akan Anda lakukan jika angkatan bersenjata 
yang menggunakan pedang, baju besi, busur dan anak panah sebagai senjata utama mereka 
dikelilingi oleh negara-negara anggota perjanjian yang memiliki senjata baru tersebut? 

Ini bukan lagi saran atau wawancara, tapi sudah dianggap sebagai ancaman. Tidak heran 
suara sang putri bergetar. 

Namun diplomasi di era seperti ini memang seperti itu. Entah diplomasi kapal perang, 
diplomasi ancaman, atau bahkan yang lainnya. Ini juga telah dilakukan berkali-kali dalam 
sejarah bumi. 

Bab 99> 



Chapter 99 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 99 (Semua orang)「「 「「 「

「 ............ 」」 」」 」」 

Kami kembali ke ruang konferensi setelah demonstrasi, tetapi semua orang dari sisi 
Darison Kingdom tetap diam sampai sekarang. 

Earl juga diam-diam menunggu tanpa terburu-buru untuk melanjutkan pembicaraan. 
Mungkin, mereka perlu perlahan-lahan memahami masalah tersebut beberapa waktu lalu 
dan mengumpulkan pikiran mereka. 

Dan setelah beberapa saat, Yang Mulia Putri Remia membuka mulutnya. 

(Remia)「...... kita bahkan tidak punya pilihan untuk memulai, ya?」 

Yang Mulia Putri dengan cepat berkata karena dia sepertinya telah melihat jauh ke masa 
depan. 

(Punggawa)「Yang Mulia, apa yang Anda-!?」 

Salah satu punggawa mengangkat suaranya dalam upaya untuk membantah, tetapi Yang 
Mulia Putri membungkamnya dengan tangannya. 

(Remia)「Tidak apa-apa, saya bukan orang bodoh, dan mungkin juga tidak semua orang 

yang hadir di sini.」 

Itu dikatakan, dia tidak bisa lagi berdebat lagi. Ya, karena semua orang sudah paham 
sepenuhnya. 

(Audyst)「Yang Mulia, kerajaan kami tidak mencoba mendorong atau memaksa apa pun 

kepada Anda. Ini hanya sekedar kesepakatan untuk mempersiapkan musuh bersama dan 
bergabung bersama untuk mendapatkan kekuatan baru. Anda bebas untuk menolak ini dan 
mengambil jalan Anda sendiri, dan itulah mengapa kami tidak akan melakukan apa pun 
untuk kerajaan Anda. 

Selain itu, kunjungan ini bukan untuk memutuskan tentang sesuatu, melainkan tidak lebih 
dari pertemuan sebelumnya untuk menginformasikan keadaan saat ini dan mendapatkan 
beberapa rencana di antara semua orang terlebih dahulu untuk menyatukan niat kita untuk 
konferensi perjanjian nanti. Anda tidak perlu terlalu khawatir... 」 

Ya, ini bukan seolah-olah ini adalah pembicaraan yang tidak layak untuk Darison Kingdom. 
Namun demikian, ini adalah ajakan untuk mendapatkan kuda pemenang. Namun, ini adalah 
masalah. Karena pada kenyataannya, tidak ada pilihan yang tersisa untuk mereka dan 



harga diri mereka telah terluka karena fakta bahwa itu adalah undangan dari kerajaan yang 
sangat kuat.... 

Awalnya, kerajaan ini memiliki hubungan yang bersahabat dengan kita, oleh karena itu 
kupikir tidak perlu terlalu khawatir, tapi ini mungkin bukan cerita yang sederhana. 

Oh, ngomong-ngomong! Saya lupa! Kami memiliki misi untuk 『membantu memperkuat 

posisi sang putri』, kan? 

Saya tidak punya hak untuk memutuskan konteks perjanjian, jadi saya serahkan pada Earl 
untuk mengatur hubungan. Yang bisa saya janjikan dengan bebas hanyalah tentang diri 
saya sendiri. 

(Mitsuha)「Yang Mulia, jika Anda khawatir, mengapa kita tidak membuat janji bersama?」 

(Remia)「Eh? Sebuah janji?" 

Aku tersenyum dan menjelaskan kepada Yang Mulia Putri yang memiliki tatapan 
mencurigakan. 

(Mitsuha)「Ya, jika Yang Mulia dalam masalah dan keadilan ada di pihak Yang Mulia, ini 

saya, akan berjanji untuk membantu Yang Mulia bersama dengan teman-teman saya.... 
Tentu saja, pembicaraan ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan, karena ini bukan janji 
dari Viscount Yamano, melainkan janji pribadi dari Mitsuha ・ Yamano... 」 

(Remia)「Eh ......?」 

(Mitsuha)「Bahkan jika itu adalah agresi dari kerajaan lain, pasukan raja iblis, mereka 

yang akan mencoba melakukan pemberontakan, atau mereka yang akan mencoba 
memaksakan pernikahan yang bertentangan dengan keinginan Yang Mulia, semuanya akan 
dilakukan dengan sekejap ... ... 」 

(Remia)「Eeeeeeeeeeeeh ......?」 

Yang Mulia Putri Remia tercengang. 

Yah itu sudah bisa diduga karena tidak normal memiliki janji antara bangsawan dan 
seorang putri dari kerajaan lain. Selain itu, raja yang juga seorang putri, serta para menteri 
mungkin tahu bahwa saya bukan hanya seorang gadis bangsawan, tetapi juga bangsawan 
kerajaan asing yang tiba-tiba muncul. 

Atau mungkin, tentang tentara ilahi, yang muncul selama pertempuran, bukanlah tentara 
kerajaan, tetapi mereka adalah tentara sukarelawan pribadi saya.... 



Pasti ada penyelidikan terperinci untuk kejadian besar semacam itu di kerajaan tetangga, 
dan mereka mungkin telah menyimpan beberapa informasi di istana kerajaan dengan 
metode mereka sendiri, seperti mata-mata, penyuapan, perangkap madu, dll. 

Pertama-tama, bahkan jika mereka mengunjungi ibu kota kerajaan secara normal, akan 
terlihat jelas bahwa korps itu bukanlah bagian dari tentara kerajaan mana pun karena 
orang-orang itu mengenakan seragam dan peralatan tetapi mereka tidak berbicara bahasa 
dunia ini. 

Jadi, 『Viscount Yamano』, yang secara pribadi dapat mengalahkan kekuatan utama 

tentara kekaisaran dan naga kuno, akan membantu Yang Mulia Putri Remia 『secara 

pribadi』. Siapapun akan mengetahui arti dari ini jika seseorang membagikan informasi 

yang akurat ini. 

Dan mereka juga akan sepenuhnya memahami tentang paruh kedua dari apa yang baru 
saja saya katakan, yaitu 「..., mereka yang akan mencoba membawa pemberontakan, atau 

mereka yang akan mencoba memaksakan pernikahan yang bertentangan dengan keinginan 
Yang Mulia, semuanya akan dilakukan dengan sekejap. 」. 

Berbeda dengan Yang Mulia Putri 『Tertegun』, beberapa petugas 『Terkejut』. 

... Nah, ini mungkin sedikit merepotkan bagi mereka yang berencana melakukan sesuatu 
yang buruk. 

(Audyst)「Viscount Yamano? Mengapa Anda membuat janji seperti itu sendiri ...? 」 

Earl menunjukkan ekspresi gelisah. 

(Audyst)「Kalau begitu, untuk delegasi, apakah ada yang punya masalah dengan ini....? 

Begitu, itu tidak bisa dihindari. Baiklah, sebagai perwakilan resmi kerajaan kami, kami 
ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada Yang Mulia Putri Remia sebagai agen resmi 
kerajaan untuk Darison Kingdom, yang merupakan kerajaan tetangga dan ramah kami. 
Sementara Yang Mulia Putri mempertahankan persahabatan dengan kerajaan kita, mari 
kita pertimbangkan untuk mengambil tindakan prioritas untuk menyebarkan peralatan 
yang dikembangkan ke Kerajaan Darison. 

...... yaitu, selama perwakilan dari kerajaan ini adalah Yang Mulia Putri Remia, dan 
keinginan bebasnya sendiri adalah menjaga persahabatan dengan kerajaan kita... 」 

Uwaah! Itu kotor 

Ini adalah peringatan buntu bagi semua orang yang mendukung pangeran muda dan 
mencoba menggulingkan Yang Mulia Putri Remia sehingga mereka dapat mengendalikan 
kerajaan. 



Nah, jika Yang Mulia Pangeran telah tumbuh dan menjadi pria yang luar biasa, Putri Remia 
juga bisa melepaskan tahtanya dan memberinya tahta sebagai penerus resmi. Pada saat itu, 
akan baik-baik saja untuk membuat kesepakatan baru lagi. 

Sebagai kesimpulan, 「Sebelum itu terjadi, jika Anda memutuskan untuk memaksanya agar 

berhasil dan mencoba memanipulasinya, Anda akan tahu apa yang akan terjadi, bajingan」. 

Dengan ini, tidak akan ada alasan bagi semua orang untuk berpikir serius tentang 
menyetujui orang-orang semacam itu. 

Pertama-tama, jika saya, Viscount Yamano menyadari bahwa ada 『pemberontakan』, 『

paksaan』 atau bahkan 『keadaan darurat dari sang putri』, maka 『tentara dewa』 itu 

mungkin muncul tiba-tiba di istana kerajaan ini. 

Dan itu tidak akan menjadi gangguan urusan rumah tangga dari kerajaan lain, tetapi 
sebaliknya 『Gadis Kuil Putri yang merupakan rasul Dewa telah muncul sebagai sekutu 

keadilan untuk melindungi agen kerajaan yang sah』 dan musuh akan dihakimi 『Jahat』 

segera. Karenanya, tidak akan ada langkah apa pun bagi musuh semacam itu untuk 
merebut kekuasaan politik dengan aman. 

Mungkin, petinggi kerajaan ini telah memperoleh beberapa informasi tentang saya karena 
ada saksi yang telah melihat kemunculan dan kembalinya yang disebut 『tentara ilahi』. 

Dan, bahkan jika saya tidak menggunakan metode pemaksaan atas nama Yang Mulia Putri, 
tidak termasuk penempatan prioritas peralatan baru, masih ada kemungkinan bahwa 
kerajaan ini mungkin masih dianggap sebagai kerajaan yang secara politik tidak stabil dan 
dipandang sebagai pemerintahan boneka. bukannya sekutu yang tepat. 

Jika ada seseorang yang akan mempermasalahkan hal ini, mereka akan diragukan dan 
secara harfiah disebut sebagai 『individu tidak patriotik』 yang juga akan menjadi 

pengkhianat kerajaan mereka dan mungkin memiliki koneksi dengan kerajaan lain. 

Dengan ini, posisi Yang Mulia Putri mungkin aman untuk saat ini. Setidaknya sampai 
pangeran dewasa, bisa menilai dengan kemauannya sendiri, dan diakui memiliki 
kepribadian yang berbudi luhur. 

Ketika saya melihat sekilas penampilan Earl, dia memiliki senyum yang bagus di wajahnya. 

Yup, aman, ini Misi Selesai. 

(Sabine)「Remia-sama, apakah Anda ingin berteman dengan saya?」 

Ooh, Sabine-chan! Saya pikir Anda akan terus mengudara sepenuhnya, tetapi sebaliknya 
Anda ingin mendapat giliran, ya? Itu serangan mendadak! 



Karena dia juga seorang Putri Yang Mulia, dia tidak memanggilnya dengan gelar 『Yang 

Mulia Putri Remia』, dan hanya menggunakan 『-sama』 untuk menunjukkan hubungan 

hierarki antara dua orang yang menerima gelar yang sama. 

Padahal, mungkin tidak masalah jika dia ingin berteman dengannya. 

Yang Mulia Putri Remia terlihat kosong karena lamaran hebat saya dan Earl, tetapi segera 
menebak niat kami dan memiliki wajah yang agak bersyukur. Namun, dia langsung 
tersenyum lebar saat mendengar tawaran mendadak dari Sabine-chan. 

Tidak ada seorang pun di kerajaan tetangga yang tidak tahu seberapa besar Sabine-chan 
dicintai oleh raja dan ratu, pangeran dan putri. Begitulah efektifnya 『request』-nya. 

(Remia)「Dengan senang hati! Mari bergaul dengan baik, oke? 

...... Tapi, bagaimana kalau Sabine-chan menjadi adik perempuanku? 」 

Yang Mulia Putri Remia, yang memiliki seorang adik laki-laki tetapi tidak memiliki adik 
perempuan, berkata demikian. 

Namun, Sabine-chan menggelengkan kepalanya. 

(Sabine)「Saya sudah memiliki banyak kakak perempuan. Yang saya kurang adalah 

seorang teman! 」 

Yang Mulia Putri Remia tersenyum masam setelah mendengar itu. 

Yup, sebagai seseorang yang tidak memiliki saudara perempuan, dia ingin dia menjadi 
penggantinya, kan ...... 

Tapi untuk Sabine-chan, yang sudah memiliki dua kakak perempuan dan aku, yang 
dianggap sebagai kakak perempuan juga, dia menginginkan seorang teman daripada 
seorang kakak perempuan atau adik perempuan. Seperti yang diharapkan. 

Saat ini, teman-temannya adalah orang-orang yang seperti Colette-chan, dan statusnya juga 
sangat jauh berbeda dari Colette-chan, kan ...... 

Jika seperti ini, aku harus meletakkan perangkat komunikasi di kamar Yang Mulia Putri 
Remia juga, huh... .. 

Aku juga telah berjanji untuk bergegas padanya jika dia juga dalam keadaan darurat... .. 

Nah, begitulah pembicaraan berakhir. 

Karena tidak perlu menyimpulkan perjanjian dan bertukar dokumen, kami melanjutkan 
pembicaraan kosong, atau lebih tepatnya, kami menjawab pertanyaan dan permintaan 
kecil dari Yang Mulia Putri Remia, para menteri, dan semua orang yang hadir. Kami 



berhati-hati agar tidak memiliki janji yang tidak perlu. Terutama Earl, yang benar-benar 
memblokir segalanya jika menyangkut diriku. 

Tidak, tidak apa-apa untuk memberi tahu sedikit karena saya mungkin akan bekerja sama 
dengan mereka... seperti tipe pria saya atau tentang hobi saya, yaitu mengumpulkan koin 
emas. 

Dan, ini adalah malam pesta penyambutan kami. 

Kami hanya memiliki beberapa jam istirahat karena para bangsawan, bangsawan, tentara 
petinggi, dan pedagang besar berkumpul untuk mendapatkan informasi, membangun 
kontak yang berguna, koneksi, dan semacam pertukaran budaya. 

Undangan untuk berdansa? Tapi aku bisa menari jika itu Oklahoma Mixer? Apakah ada 
sesuatu yang salah dengan itu? 

Aah ~ jadi itu sebabnya Earl Bozes mengomel padaku, 『Pelajari dansa ballroom!』.... 

Tidak apa-apa, spesialisasiku ada di balik layar. 

Tapi yah, aku tidak bisa pergi ke belakang layar hari ini, jadi ayo jadi pemalu ...... dan 
ternyata aku bisa melihat antrian panjang tepat di depanku. 

Yup, undangan dance mereka ditolak dan sebaliknya, mereka ingin berbicara dengan saya 
yang bebas karena saya tidak menari ya? Jadi begitu ya...? 

Dan Sabine-chan, berdansa dengan seorang anak laki-laki yang manis dan pintar. 

... Dia bisa menari... .dan menyukai laki-laki muda yang manis, begitu.... 

Ah! Apakah dia pengganti adik laki-lakimu, Ruhen-kun? Apakah kamu masih tidak tertarik 
pada laki-laki? Begitukah? 

Dan ada Colette-chan yang terlihat iri. 

Tidak, Colette-chan! Anda berada di pihak yang tidak bisa menari, oke !? Jangan tinggalkan 
aku sendiri, oke!?! 

Jadi, pesta yang kupikir akan berakhir dalam semalam berlanjut selama tiga hari berturut-
turut. Setelah itu, kami melanjutkan makan sampai kenyang. 

Dan akhirnya, RV, 『Big Lorry』 berangkat dari Masrica, ibu kota kerajaan dari kerajaan 

yang pertama kali dikunjungi, Kerajaan Darison, membawa aku yang kelelahan, Colette-
chan yang memiliki perut buncit dan entah bagaimana dipenuhi dengan kekuatan, Sabine-
chan. 



Tidak, kami naik gerbong delegasi sampai kami meninggalkan ibu kota kerajaan, lalu saya 
memindahkan 『Big Lorry』 dari rumah. 

Hah? Namanya 『Big Lorry』 karena ada loli yang bertingkah hebat, katamu? 

S-diam! 

Bab 100> 

TL Note: Menyenangkan Fakta yang tidak terlalu menyenangkan. 

Waktu yang saya ambil untuk menerjemahkan bab ini adalah satu minggu penuh karena 
begitu banyak kata yang membosankan dan penggunaan kata yang sulit. 

. 

. 

. 

Sambil juga mengumpulkan minat saya untuk menerjemahkannya. 

Tapi saya jamin akan ada bab lain hari ini atau besok. 

Bersulang! 


	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Chapter 6
	Chapter 7
	Chapter 8
	Chapter 9
	Chapter 10
	Chapter 11
	Chapter 12
	Chapter 13
	Chapter 14
	Chapter 15
	Chapter 16
	Chapter 17
	Chapter 18
	Chapter 19
	Chapter 20
	Chapter 21
	Chapter 22
	Chapter 23
	Chapter 24
	Chapter 25
	Chapter 26
	Chapter 27
	Chapter 28
	Chapter 29
	Chapter 30
	Chapter 31
	Chapter 32
	Chapter 33
	Chapter 34
	Chapter 35
	Chapter 35
	Chapter 36
	Chapter 37
	Chapter 38
	Chapter 39
	Chapter 40
	Chapter 41
	Chapter 42
	Chapter 43
	Chapter 44
	Chapter 45
	Chapter 46
	Chapter 47
	Chapter 48
	Chapter 49
	Chapter 50
	Chapter 51
	Chapter 52
	Chapter 53
	Chapter 54
	Chapter 55
	Chapter 56
	Chapter 57
	Chapter 58
	Chapter 59
	Chapter 60
	Chapter 61
	Chapter 62
	Chapter 63
	Chapter 64
	Chapter 65
	Chapter 66
	Chapter 67
	Chapter 68
	Chapter 69
	Chapter 70
	Chapter 71
	Chapter 72
	Chapter 73
	Chapter 74
	Chapter 75
	Chapter 76
	Chapter 77
	Chapter 78
	Chapter 79
	Chapter 80
	Chapter 81
	Chapter 82
	Chapter 83
	Chapter 84
	Chapter 85
	Chapter 86
	Chapter 87
	Chapter 88
	Chapter 89
	Chapter 90
	Chapter 91
	Chapter 92
	Chapter 93
	Chapter 94
	Chapter 95
	Chapter 96
	Chapter 97
	Chapter 98
	Chapter 99

