
Chapter 100 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 100  Ira ira ira ira ira ira ... .. 

Aaah! Aku sangat kesal! 

Nah, setelah kami pergi agak jauh dengan kereta delegasi dari Mathrica, ibu kota kerajaan 
dari kerajaan yang pertama dikunjungi, Kerajaan Dalisson, saya diangkut alias 『

dipindahkan』 『Big Lorry』 (Saya menamakannya karena sedih menyebutnya 『RV『 

selamanya) dan mengendarainya bersama dengan Sabine-chan dan Colette-chan. 

Tentu saja, saya menempatkan Big Lorry di depan seperti yang saya lakukan terakhir kali 
dan menyamarkannya karena sudah lama berada di sana. Padahal, saya dikritik oleh Earl 
karena terlalu ceroboh dan curiga tentang mengapa itu tidak dicuri. 

Dia berpikir sejenak dan mencapai kesimpulan bahwa alih-alih melanjutkan dan 
meninggalkan rombongan delegasi, kita perlu melakukan perjalanan bersama mereka. 

Dan dengan demikian, kami telah mengikuti mereka dari belakang. Alasannya, akan 
melelahkan bagi kami jika kami berada di depan dan harus terus menerus mengecek di 
belakang agar tidak lepas dari mereka. 

Yah, itu juga buruk bagi kuda untuk menghirup gas buang juga. 

Dan kejengkelan saya bertambah parah karena mengemudi yang sangat lambat ini. 

Kalau selambat ini, busi akan kepanasan !! 

Yah..., itu karena aku menjadi emosional sebelumnya. 

Aku sedikit khawatir tentang unit utama dan mau tidak mau menemani mereka ...... 

Ketika saya berkonsultasi dengan Earl, dia juga memiliki perhatian yang sama, jadi, ya..., 
saya harus menemani mereka selama beberapa hari. 

Setelah melanjutkan perjalanan lambat ini untuk beberapa saat, kami memarkir Big Lorry 
di pinggir jalan dan melepas lelah. Saya menyadari bahwa stres kita akan sangat berkurang 
jika kita mengejar unit utama tepat sebelum mereka menghilang dari pandangan. 

...... Itulah yang aku pikirkan, tapi saat ini, Sabine-chan dan Colette-chan yang bosan tinggal 
di belakang dan mulai memainkan Dragon Quest 3. 

UGAAAAAAAAAAAAAAHH !! 

Dua hari kemudian, setelah meninggalkan ibukota kerajaan. 



Akhirnya, hal yang saya tunggu-tunggu telah datang. Tidak, itu sama sekali bukan hal yang 
membahagiakan. 

Yup, kami sedang diserang oleh bandit. 

Sekelompok sekitar 25 ~ 26 bandit yang tiba-tiba muncul di depan di lokasi yang jarak 
pandangnya pendek, seperti kaki gunung berbatu ini. Jalan di depan diblokir dengan kereta 
yang secara hati-hati dibelokkan ke samping sehingga mangsa tidak bisa menerobos. 

Karena sudah lama setelah kami berhenti sementara dan unit utama tidak jauh dari kami, 
kami segera mulai mengejar dan bergabung dengan unit utama yang telah dihentikan. Dan 
kemudian, 14 ~ 15 bandit muncul dari belakang kami dan kami terjebak di kedua sisi. 

Meskipun bagian belakang tidak terhalang oleh gerbong, sulit untuk memutar gerbong di 
mana tidak ada ruang untuk berlindung atau mundur. Juga tidak ada manfaatnya 
melakukannya. 

Sisi kanan jalan utama adalah gunung berbatu yang curam, dan meskipun sisi kiri agak 
kosong, tanahnya kasar dan berbatu dengan tebing besar dan kecil yang menonjol keluar, 
jadi itu bukan tempat kereta bisa melarikan diri. Kesimpulannya, tidak mungkin untuk 
memutuskan dan melarikan diri. 

Dan kemudian, para bandit mulai mendekati kita perlahan. 

Benar, para bandit yang kelihatannya agak aneh. 

Saat aku berkata aneh adalah bahwa..., mereka memiliki sepatu bot kulit yang serasi, 
pedang yang terawat rapi, dan janggut yang dicukur rapi tetapi entah bagaimana 
mengenakan pakaian lusuh. 

Mereka tetap menjaga kecepatan secara tidak sadar terlepas dari kenyataan bahwa mereka 
berjalan dengan cara yang terpencar-pencar. Jumlah orangnya sekitar 40 orang, cukup 
untuk membentuk satu peleton pasukan kerajaan. 

(Mitsuha & Sabine)「「 Aah ~... 」」 

Aku tidak tahu apakah Colette-chan memahaminya atau tidak, tapi aku dan Sabine-chan 
menghela nafas bersama. 

Dan saya menyalakan salah satu dari beberapa sakelar mikro yang dipasang ke tuas 
pemindah. 

(Mitsuha)『Aa ~, bandit mencurigakan di sana, berhenti di situ! Jika kamu tidak berhenti, 

itu akan menjadi tidak menyenangkan, lho! 』 

Yup, itu adalah sakelar mikrofon yang terhubung ke speaker eksternal yang dilengkapi di 
Big Lorry. 



(Colette)「Mitsuha, tidak ada yang namanya bandit yang tidak menaruh curiga?」 

Colette-chan berkata begitu, tapi tidak, maksudku tidak secara harfiah 『mencurigakan』. 

Artinya 『terlalu mencurigakan untuk menyebut mereka bandit』. 

Kemudian, saya melakukan transfer terus menerus hanya dalam beberapa milidetik, dan 
membawa peralatan untuk Sabine-chan dan Colette-chan. Tentu saja, milikku juga. 

Para 『bandit』 terus mendekat bahkan tanpa mengindahkan peringatan saya. 

Yup, mereka adalah 『bandit』, baiklah. 

Menurut aturan dunia ini, kami sekarang dapat membangun pertahanan diri yang sah 
karena mereka telah mengabaikan peringatan tersebut dan mendekati delegasi dari 
kerajaan asing. 

(Mitsuha)「Baiklah, mari kita lakukan. Colette-chan dan aku akan mengambil orang-orang 

yang ada di depan sementara aku akan menyerahkan bagian belakang padamu, Sabine-
chan. Biarkan mereka tidak berdaya alih-alih membunuh mereka sebanyak mungkin. Dan 
terakhir, jangan biarkan siapa pun lolos. 」 

(Sabine)「Dimengerti.」 

(Colette)「Serahkan padaku!」 

Keduanya memberikan jawaban yang dapat diandalkan. 

Yup, itu karena skill keduanya dengan senjata di atas milikku, kamu tahu ... 

Sial! 

Para pengawal berkuda dan orang-orang yang melompat keluar dari kereta berdiri di 
depan unit utama, tapi ada terlalu banyak perbedaan antara jumlah mereka. 

Jika mereka benar-benar bandit, para pengawal yang dipilih sebagai pengawal untuk 
delegasi harus bertarung sampai batas tertentu sampai pihak lain menilai bahwa 「ini 

tidak akan baik」 dan melarikan diri. 

Tapi tentu saja, saya sadar bahwa para pengawal itu tidak bodoh. 

Artinya, kami memahami bahwa musuh adalah 『bandit palsu』. 

Para pengawal tampak muram. 



Aku memindahkan Big Lorry sedikit dan membelok ke jalan utama. Dengan ini, kita bisa 
menembak para bandit dari jendela kiri dan kanan. Ini juga untuk menyingkirkan gerbong 
dan pengawal unit utama dari garis tembakan kita. 

Dan yang pertama dari saya. 

 Paan!  

(Bandit)「GYAAAAAAAA!」 

Yup, seperti yang aku bidik, itu mengenai pahanya. 

Akurasinya bagus karena saya membidiknya sambil meletakkan laras senapan di bingkai 
jendela. Mudah sekali. 

Para bandit berhenti bergerak, dan mendengarkan suara desakan dari perintah mereka-, 
tidak, tidak, pemimpin mereka. 

(KomandanPemimpin)「Benda itu akan membutuhkan waktu untuk melakukan serangan 

berikutnya! Kalau kita mendekat sementara itu, mereka hanya bisa menyerang sekali atau 
dua kali saja! Tujuan mereka juga akan salah jika mereka menjadi bingung! Ayo pergi, isi 
daya! 」 

 Paan!  

( Pemimpin Komandan )「GYAAAA!」 

Tembakan kedua datang dari Colette-chan. Yup, itu masuk akal untuk membidik komandan 
mereka. 

(Leader)「Sekarang kesempatannya! Jalankan ke arah itu !! 」 

Arya ~ dia tetap memberi instruksi walaupun dia jatuh dan kakinya tertembak ya? Saya 
mengagumi semangat Anda! Tapi. 

 Paan!  

(PrajuritBandit)「「 「「 Eh ......? 」」 」」 」 

Peluru meleset tetapi para bandit terkejut dengan rentetan tembakan yang baru saja 
bergema. 

(Pemimpin)「Apa yang kamu lakukan? Mereka hanya punya dua senjata! Pergilah!" 

 Pan!   Pan!   Pan!   Pan!  

(Bandit)「GYAA!」 



(Bandit)「UWAAAAH!」 

(Pemimpin)「Eh ......?」 

Tembakan terus menerus, meningkatnya korban. Pemimpin itu gemetar karena situasi 
yang tidak terduga dan suaranya berhenti. 

Dan, saya menyetel tuas pemilih ke otomatis penuh. 

 Papapapapapapapapapapapapapapapapapa!  

(Bandit)「「 「「 「GYAAAAAAAAAAAAAAA!」 」」 」」 

Yup, tentu saja saya tidak akan menggunakan Garand M1 yang kuno dan cacat untuk 
pertarungan yang sebenarnya. 

Saya memilih yang ini karena ukurannya lebih kecil dan lebih ringan dari M1 Garand. Ia 
juga memiliki 30 majalah berturut-turut, sehingga dapat ditangani dengan mudah oleh 
Colette-chan dan Sabine-chan. 

Ya, ini M4 Carbine. 

Peluru tersebut adalah peluru berkecepatan tinggi berdiameter kecil dengan diameter 5,56 
mm bukan 7,62 mm, oleh karena itu hanya ada sedikit recoil dan untuk meningkatkan 
kecepatan awal senjata, daya tembak dijatuhkan sedikit. Mengesampingkan ogre atau iblis, 
tidak akan menjadi masalah jika lawan kita hanya memiliki armor kulit setingkat bandit. 

Akulah yang menembak dengan mode otomatis penuh, tetapi aku tidak secara khusus 
membidik para bandit. Aku baru saja memotongnya tepat di depan kaki para bandit. 

Namun, itu disengaja karena sangat mudah untuk memasukkannya ke dalam pikiran 
mereka dan tidak mungkin bagi mereka untuk meragukan bahwa kali ini saya dapat 
menembak tubuh mereka alih-alih kaki mereka. 

Dan saya menyalakan mikrofon lagi. 

(Mitsuha) 『Kalian semua, buang senjatamu di tempat dan berjalan perlahan dengan 

tangan ke atas. Jika Anda melakukan gerakan aneh atau mencoba melarikan diri, Anda akan 
tertembak. 

Dan kemudian, setelah kami menyerahkan Anda kepada Yang Mulia Putri Remia, identitas 
Anda akan diperiksa dan Anda akan dipenggal sebagai bandit yang telah menyerang 
delegasi dari kerajaan lain. Mayat Anda kemudian akan diekspos di alun-alun pusat dan 
kami akan menangkap dan menyelidiki keluarga, kerabat, teman, dan lainnya, yang juga 
diragukan sebagai mitra dalam kejahatan. 



Namun, jika Anda hanya tentara yang telah mematuhi perintah atasan Anda, tentu saja, 
tanggung jawab akan dialihkan ke atasan dan semua orang tidak akan disalahkan untuk itu. 
Jika dia lolos atau melawan, itu akan langsung dianggap sebagai pengakuan darinya bahwa 
dia adalah seorang konspirator, pengkhianat, dan sampah yang memalukan yang melarikan 
diri dari musuh-musuhnya dan meninggalkan rekan-rekannya, dan dia juga harus dibuang 
dari musuhnya dan sekutunya karena dia hanya makhluk yang tercela. 』 

Para bandit membeku di tempatnya. 

Pemimpin, atau harus saya katakan, komandan yang bertindak sebagai pemimpin bandit, 
menjadi kaku saat duduk di kursi dewasa karena kakinya terluka dan tidak bisa 
mengeluarkan suara apa pun. 

Dan saat kami menangani para bandit yang ada di depan, suara tembakan Sabine-chan 
seharusnya bergema di belakang jika dia menembak dengan cara yang sama sesuai dengan 
situasinya sendiri. Namun, saat ini bagian belakang juga tidak bersuara seperti bandit di 
sini. 

Apakah karena suara pembicara juga bisa terdengar dengan jelas dari belakang? 

Sementara semuanya membeku di tempatnya, orang-orang yang berada paling belakang, 
mulai bergerak mundur sedikit demi sedikit sehingga tidak ada yang menyadarinya. 

Dan ketika seorang pria tertentu mencoba melarikan diri sekaligus. 

 Paan!  

Sebuah peluru mengenai bahu kanannya, dan pria itu jungkir balik dan jatuh. 

(Bandit)「「 「「 「「 .................. 」」 」」 」」 

 Gashan ! 

 Gachan   Gacha-Gachan ! 

Para bandit mulai membuang pedang dan tombak mereka sekaligus, dan perlahan berjalan 
dengan kedua tangan terangkat. 

(Mitsuha)「Semuanya, persiapkan untuk penangkapan!」 

Di bawah arahan saya, semua pengawal bergegas ke gerbong untuk mengambil tali dan 
benang. 

AU Note (2017.06.14): 

A-apa !? Tanpa menyadarinya, kami akhirnya mencapai 100 chapter! (^ ^) / 



Hari ini (14) adalah tanggal penerbitan bab pertama karya komikal ini, dan 16 hari dari 
sekarang akan menjadi penerbitan volume novel ringan pertama! 

Oh, sebelum itu, besok adalah tanggal penerbitan untuk 『Mile』 volume 5.... (^ ^ ゞ 

Bab 101> 

TL Note: 

Saya sangat senang karena bab ini penuh dengan kata-kata dan sfx yang berulang. 

Dan juga, bab ini hanya membutuhkan waktu beberapa jam! 

ｽﾞ ｲ ₍₍ (ง ˘ω˘) ว ⁾⁾ ｽﾞ ｲ 



Chapter 101 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 101 (Mitsuha)「Yang Mulia 

Putri! Ini buruk!" 

(Remia)「E-Ehhh? Viscount Yamano? 」 

Semua orang yang hadir termasuk Yang Mulia Putri tercengang karena kami tiba-tiba 
muncul di ruang konferensi istana kerajaan. 

Tidak, tentu saja, saya tidak menggunakan transfer untuk tiba-tiba muncul di ruang 
konferensi. 

Saya mendapat izin yang tepat dari Earl terlebih dahulu, kemudian dipindahkan sedikit 
dengan Big Lorry dan menaruhnya di rumah. Sejak saat itu, saya pindah ke dekat ibu kota 
kerajaan bersama dengan Sabine-chan dan Colette-chan, dan berjalan dari sana. 

Ketika saya mengatakan 『Delegasi telah diserang, kita perlu melaporkan kepada Yang 

Mulia Putri dengan cepat!』 Kepada penjaga gerbang yang telah mengingat wajah kami, dia 

kemudian dengan cepat membimbing kami. 

(Mitsuha)「Delegasi diserang oleh bandit dan sekarang dalam bencana! Silakan kirim unit 

medis segera! 」 

Tidak, saya tidak berbohong. Kami diserang oleh bandit dan dihancurkan. 

...... para bandit, itu. 

Ruang konferensi sudah ramai. 

Yah, seperti yang diharapkan. 

Meski itu ulah para bandit, masih menjadi masalah besar jika delegasi kerajaan lain 
diserang di sekitar kerajaan mereka. Sederhananya, ini adalah masalah internasional. 

Selain itu, jika delegasi yang membuat janji yang menguntungkan untuk kerajaannya 
sendiri dihancurkan tanpa melaporkannya ke kerajaan asal mereka, kepentingan nasional 
akan sangat berkurang. ... Tidak, bahkan ada kemungkinan pecah perang jika ditangani 
dengan buruk. 

(Remia)「Perusahaan Pengawal Kekaisaran Pertama! Persiapkan untuk pengiriman 

darurat! Saya akan pergi juga! 」 

Tidak ada orang yang keberatan dengan pengiriman langsung Putri Yang Mulia yang 
sekarang bertindak sebagai raja. 



Mereka telah lama menjalin hubungan persahabatan dengan kami, jadi kemungkinan untuk 
berperang kecil. Namun, tidak pernah nol. Dan bahkan jika itu belum mencapai titik itu, 
mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelahnya, seperti memburuknya hubungan 
atau mundur dari perjanjian. Oleh karena itu, mereka perlu menunjukkan ketulusan 
mereka yang paling di sini, dan sudah pasti akan sangat berguna bagi Yang Mulia Putri 
untuk bergegas secara pribadi. 

(Remia)「Di mana tempatnya !?」 

(Mitsuha)「Ah, ini perjalanan dua hari dari sini.」 

(Remia)「Eh ............?」 

Yang Mulia Putri berhenti bergerak karena jawabanku. Ah, yang lainnya juga. 

Ah ya, kami meninggalkan tempat ini dua hari yang lalu... Jika kami diserang di lokasi dua 
hari dari sini, maka penyerangan itu akan terjadi belum lama ini. 

Jadi kenapa kita disini sekarang? Meskipun kami tidak punya gerbong... 

Yang Mulia Putri menatap kami. 

......ini adalah sebuah masalah. Apa yang harus saya katakan untuk menjelaskan ini.... 

Saat aku sedang bingung, Colette-chan menyisipkan dirinya dari samping dan membuka 
mulutnya. 

(Colette)「...... tinggal dua hari lagi.」 

Dan Sabine-chan juga. 

(Sabine)「Tinggal dua hari lagi.」 

(Semua orang)「「 「「 「............」 」」 」」 

(Remia)「...... begitukah ...?」 

Yang Mulia Putri menjawabnya dengan suara pasrah setelah semua orang diam cukup lama 
di ruang konferensi. 

(Remia)「Dua peleton akan mengawal dan mengembalikan delegasi. Dua peleton lainnya 

akan bertanggung jawab untuk menaklukkan para bandit. Persiapkan perbekalan, gerbong 
dan juga obat-obatan yang cukup untuk rombongan Kehormatan kerajaan kita adalah milik 
kita untuk dipertahankan, saya tidak akan memaafkan kesalahan apa pun! Sortie segera 
setelah siap! 」 



Semua orang bergegas keluar dari ruang konferensi di bawah perintah Yang Mulia Putri. 
Kehormatan tanah air mereka sekarang ada di tangan mereka dan semua orang memiliki 
ekspresi putus asa di wajah mereka. 

Bahkan jika dia mengatakan untuk segera bersiap, itu bukanlah jenis unit tanggapan yang 
sama saat ini. Diperlukan beberapa waktu untuk mempersiapkan gerakan militer pada 
tingkat peradaban saat ini dan meskipun jaraknya dua hari, yang dianggap jarak pendek 
bagi semua orang di sini, masih perlu beberapa jam juga untuk mempersiapkan semua 
persediaan dan hubungi personel medis yang diperlukan. Sementara itu ....... 

(Mitsuha)「Yang Mulia, kami ingin berkonsultasi untuk masalah yang direncanakan ini. 

Akan lebih baik jika kita bisa mendiskusikannya di kamar Yang Mulia ... 」 

Ini bukanlah cerita yang bagus. Namun, untuk melindungi kehormatan kerajaannya dan 
menghindari kerugian, Yang Mulia Putri memasang wajah muram dan membimbing kami 
ke kamarnya. 

Tiga puluh menit kemudian, utusan dari Yang Mulia Putri Remia berlari ke setiap 
departemen. Ini adalah pemberitahuan untuk mengonfirmasi materi yang disiapkan dan 
juga mempercepat persiapan untuk anggota yang akan pergi ke tempat kejadian bersama 
Yang Mulia Putri. 

Akhirnya, semuanya siap dalam waktu sekitar tiga jam atau lebih. 

Tidak, kami tidak bisa menyalahkan mereka. 

Karena ini adalah cerita yang tiba-tiba, tidak termasuk dua peleton yang harus kembali 
dengan cepat sebagai pengawal, dua peleton lainnya harus membutuhkan lebih banyak 
hari untuk mencari para bandit yang mereka mungkin tidak tahu berapa lama itu bisa 
bertahan. Oleh karena itu, butuh waktu cukup lama. 

Apalagi kuda dan gerbongnya juga tidak seperti truk tempat Anda tinggal memasukkan 
bensin, putar kunci dan pergi. 

Dan yang terpenting, ini dekat dengan 『ekspedisi militer』. 

Ini adalah penaklukan bandit yang dipimpin oleh Yang Mulia Putri yang bertindak sebagai 
agen kerajaan, bukan Raja. 

Tidak, meskipun mungkin Yang Mulia Putri akan 『kembali dengan cepat』, penampilan 

luarnya akan tetap 『dia memimpin serangan mendadak dari pasukan ekspedisi untuk 

membantu delegasi serta menundukkan para bandit』. Fakta ini sudah sangat penting 

sebagai daya tarik ketulusan untuk kerajaan mitra. 



Dan jika Yang Mulia Putri juga akan pergi bersama, perlu ada berbagai hal, seperti kereta 
dengan kanopi tempat tidur dan pendamping. Ya, mari kita dengan jujur memuji mereka 
karena telah siap hanya dalam tiga jam. 

Gerbong, kavaleri, dan prajurit berjalan kaki menuju lokasi penyerangan. 

Termasuk perusahaan Pengawal Kekaisaran ke-1 yang terdiri dari elit yang memiliki 
kesetiaan mutlak kepada bangsawan dan kerajaan. Ini adalah pasukan kecil 200 tentara, 
terdiri dari empat peleton dengan jumlah masing-masing 40 tentara, administrator 
skuadron, dan puluhan personel pendukung lainnya. 

Ekspresi mereka tak henti-hentinya karena mereka sadar sepenuhnya akan keseriusan 
situasi dan tanggung jawab mereka. 

Kami memaafkan gangguan kami dan masuk ke dalam gerbong Yang Mulia Putri, yaitu, 
kereta mewah, empuk, dan nyaman yang dibuat dengan banyak uang. 

Para pelayan dipindahkan ke gerbong lain, karena itu hanya tinggal sang putri dan kami 
bertiga yang tersisa di gerbong tersebut. 

(Mitsuha)「Jadi, semua orang di sini adalah personel yang direncanakan?」 

(Remia)「Ya, hitam, abu-abu, mereka yang mendukung saya, netral, semuanya ...」 

(Mitsuha)「Oke, sisanya harus berjalan sesuai rencana. Nah, kita masih punya waktu 

sebelum kedatangan jadi mengapa kita tidak bermain game? 」 

(Remia)「Game?」 

Dan saya mengeluarkan kartu-kartu itu. 

Yah, ini disebut Trump di Jepang, tapi saya selalu menyebutnya 『Kartu』 di kepala saya 

karena lebih keren dan seperti internasional. Karena itu, saya juga memberi tahu Sabine-
chan dan Colette-chan hal yang sama. Yup, mari kita jadikan populer sebagai 『Kartu』 di 

dunia ini! 

Sayangnya, untuk saat ini kami masih belum bisa membuat kertas yang homogen dan awet, 
sehingga masih butuh waktu lama untuk diproduksi, dijual dan disebarkan. 

Yang baru saya keluarkan dibuat di Jepang dan dari 『yang terlihat seperti kertas, tapi 

sebenarnya PET』. PVC dulu digunakan, tetapi sekarang telah berubah menjadi PET untuk 

mengatasi masalah lingkungan. Yup, saya ingin menjaga lingkungan di dunia ini lho... 

......gagal. 

(Remia)「T-tiga pasang, desuwa! 」 



(Mitsuha Gang)「「 「Ah ~...」 」」 

Putri Yang Mulia kecanduan. 

Dan dia kuat. 

Dia mempelajari peraturan dalam sekejap, dan mengambil semua manisan buatan Jepang 
yang saya bawa untuk perjalanan dua hari dengan transfer. 

(Sabine)「Neesama, apa yang harus kita lakukan...?」 

Sabine-chan mengeluh padaku dengan suara rendah dan wajah cemas. 

(Mitsuha) 「Saya akan mencoba mencari celah selama istirahat berikutnya dan membawa 

lebih banyak lagi!」 

Ya, kita perlu menambah manisannya. 

(Sabine)「Bukan itu! Yah, kita juga butuh permen, tapi bukan itu! Ini tentang itu! 」 

Karena itu, Sabine-chan diam-diam menunjuk Yang Mulia Putri Remia. 

(Remia)「Ehe. Ehehehehe. Kufufu! 」 

Untuk beberapa alasan, saya melihat seorang putri yang setengah hancur. 

49498885_2249927988581652_8193001527049191424_n Ah, begitu... dia sangat lapar 
akan hiburan, huh....? 

Tidak tunggu, yang dia kelaparan adalah teman-teman yang memperlakukannya sama, 
kurasa? 

Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang.... 

(Remia)「Kukekekekekeke!」 

Sungguh, apa yang harus saya lakukan ............. 

Bab 102> 



Chapter 102 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 102 Dan kami akhirnya tiba di 
lokasi dua hari kemudian dan beberapa gerbong sekarang dapat dilihat di pinggir jalan di 
depan kami. 

(Sabine)「Lurus!」 

Sabine-chan memperlihatkan tangannya dengan penuh percaya diri. 

(Colette)「Satu pasang...」 

Colette-chan meletakkan kartunya di atas meja dengan jorok. 

Dan saya....... 

(Mitsuha)「Kimen Flush!」 

Ya, tangan saya terdiri dari lima kartu dengan jenis yang sama dan lebih kuat dari straight, 
yaitu kartu Flush. Saya secara alami memasang 『Kimen』 dan tidak menyesalinya. 

Sebuah flush nampaknya lebih mudah untuk diluruskan dan juga lebih kuat dari pada 
sebuah straight. Tentu saja, itu juga lebih kuat dari tiga pasang. 

Saya menang! 

Saat kupikir begitu, sebuah suara terdengar di sampingku yang saat ini tersenyum lebar. 

(Remia)「RUMAH PENUH, DESU WA! 」 

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHHHH ~~!?! 

(Remia)「KEKEKEKE !!」 

Suara kemenangan Putri Yang Mulia bergema di kereta. 

... ..Tapi itu, tawanya memang tidak menyenangkan! 

(Coachman)「Kami akhirnya tiba!」 

(Remia)「Tempatkan kami di sebelah gerbong Earl!」 

Yang Mulia Putri mengubah ekspresi dan suaranya dalam sekejap dan memberikan 
instruksi kepada kusir. 

...... Itu menakutkan, meskipun! 



Biasanya, itu akan menjadi perjalanan dua hari di mana Yang Mulia Putri harus naik 
bersama para dayang dan pelayan istana, tetapi kali ini, dia menghabiskan hari-hari 
bersama kami sendirian. 

Sepertinya ini adalah perjalanan yang menyenangkan untuk Yang Mulia Putri, tapi bagi 
kami, itu, umm... .. yah, itu agak menarik jadi tidak apa-apa. 

Yang Mulia Putri, yang tampaknya hampir hancur, kembali ke akal sehatnya pada saat 
kedatangan,... .mungkin... 

Kemudian, setelah gerbong berhenti, kusir bersama dengan pengawal yang telah melompat 
keluar dari kudanya dan gerbong lain membutuhkan waktu untuk menjaga lingkungan 
sekitar dan kami akhirnya bisa turun dari gerbong. Tentu saja, kami yang pertama turun 
sehingga kami bisa memastikan keamanannya. Setelah itu, Yang Mulia Putri akhirnya bisa 
turun. 

Menteri, bangsawan berpengaruh, pejabat militer, dll. Yang turun dari gerbong lain juga 
berkumpul di sekitar sang putri. 

(Remia)「Di mana delegasi di !?」 

(Audyst)「Kami di sini, Yang Mulia Putri Remia!」 

Sebuah balasan segera kembali dan, bersamaan dengan itu, pemimpin delegasi, Earl 
Covemainne turun dari gerbong delegasi paling mewah. 

(Remia) 「Ooh, Earl! Anda tampaknya aman, itu melegakan! Benar-benar waktu yang sulit 

untuk mengalami peristiwa yang tidak menguntungkan seperti itu, tetapi ini adalah hal 
yang luar biasa untuk dilihat... 」 

Yang Mulia Putri mengucapkan kata-kata terima kasihnya kepada Earl. 

Meskipun itu adalah 『terima kasih』, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata permintaan 

maaf kepadanya karena fakta bahwa kasus ini adalah pekerjaan para bandit. 

Bandit tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tidak membayar pajak di kerajaan ini dan 
mereka mungkin juga berasal dari kerajaan lain. 

Namun, jika sang putri meminta maaf di sini, itu berarti kerajaannya telah menerima 
masalah ini sebagai tanggung jawab mereka sendiri dan akan menjadi kelemahan politik 
utama kerajaannya. 

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mematahkan status bahwa ini hanya peristiwa yang 
tidak menguntungkan dan tidak ada hubungannya dengan kerajaan. 

(Remia)「Jadi, bagaimana kerusakannya!? Apakah para bandit melarikan diri!? 」 



Yang Mulia Putri bertanya begitu dan Earl menjawab sambil tersenyum. 

(Audyst)「Tidak ada korban atau kerusakan fisik di pihak kami. Faktanya, kami juga telah 

menghancurkan dan menangkap para bandit. Hei, bawa mereka ke sini! 」 

Earl memerintahkan penjaga belakang dan mereka segera membawa masuk tiga bandit 
yang diikat. 

(Orang-orang Dalisson)「「 「「 Huh ......? 」」 」」 」 

Orang-orang di sekitar sang putri tanpa sengaja membocorkan suara mereka dan menjadi 
pucat. 

Itu sudah merupakan reaksi yang diharapkan karena mereka bisa mengidentifikasi para 
bandit yang saat ini berada tepat di depan mereka. 

Mereka mengenakan pakaian lama, pedang dan sepatu bot yang serasi, rambut yang 
dipangkas dan wajah yang dicukur rapi, meskipun telah tumbuh sedikit dalam dua hari 
terakhir ini. 

Bahkan jika mereka berganti pakaian, mereka tetap ingin berganti dengan yang mahal. 
Mereka juga menggunakan pedang dan sepatu bot mereka yang biasa karena mereka 
mungkin sudah terbiasa menggunakannya juga. Mungkin, para bandit mengira kita tidak 
tahu apa-apa tentang peralatan kerajaan lain. 

Namun, itu jelas dari mata para pejabat dan tentara kerajaan mereka sendiri. 

((((Kami... personel militer...))))) 

(Audyst)「Kami akan membawa para tahanan ini kembali ke kerajaan kami, menyiksa 

mereka dan membuat mereka mengeluarkan semua informasi yang mereka miliki. Kami 
juga akan menginformasikan semuanya ke kerajaan ini juga, oleh karena itu kami ingin 
menggunakannya untuk membasmi semua bandit yang tersisa yang mungkin masih 
bersembunyi. 」 

Semua orang dari Kerajaan Dalisson berada dalam kekacauan, dan di antara mereka, ada 
beberapa orang yang sangat terguncang tentang apa yang dikatakan Earl. 

(Menteri)「Bagaimanapun, kami tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan para 

bandit! Kita harus membunuh mereka sekarang! 」 

Tiba-tiba, salah satu menteri mulai berkata demikian. 

(Pejabat Militer)「Ya, kami tidak bisa memastikan karena para bandit bisa melarikan diri 

dan membunuh lebih banyak orang! Yang terbaik adalah membunuh mereka di sini! 」 



Sambil berkata demikian, beberapa pejabat militer mencoba mencabut pedangnya, tetapi 
pengawal delegasi berdiri di depan mereka. 

Karena semua tahanan berada di belakang Earl, itu adalah alasan yang jelas bagi para 
pengawal untuk bertindak seperti itu karena personel militer kerajaan lain mencoba 
mencabut pedang mereka melawan Earl, yang merupakan pemimpin delegasi. 

(Remia)「Hentikan ini sekarang juga!」 

Teguran tajam Putri Yang Mulia terbang dan membuat para pejabat militer mundur karena 
mereka dicemooh oleh semua orang termasuk putri yang memulai lebih dulu. 

(Remia)「Berani-beraninya kamu mencoba menarik pedangmu melawan utusan kerajaan 

lain! Selain itu, perlakuan terhadap bandit hanya dapat dinilai oleh orang yang 
menangkapnya. Jadi, apa yang kamu coba lakukan ketika kamu sendiri seharusnya 
mengetahui fakta bahwa kita semua tidak terkait dengan kejadian ini? ...... 

Apa kau akan menjatuhkan kehormatan kerajaan kita ke tanah !? Atau mungkin, apakah 
ada informasi tidak menyenangkan yang bersembunyi di dalam para bandit? 」 

Mereka yang bersikeras membunuh para tahanan semua tersentak oleh kata-kata kasar 
sang putri. 

(Remia)「Ngomong-ngomong, komandan batalion keempat...」 

(Komandan ke-4)「Ya?」 

Tiba-tiba dipanggil oleh sang putri, sang kapten membuat tatapan bingung. 

(Remia)「Mengapa para bandit itu menggunakan pedang dan sepatu bot pasokan militer 

kita?」 

(Komandan ke-4)「Ah...., Uuh ......」 

Sebuah jawaban datang dari samping komandan yang berkeringat di dahinya. 

(Pemimpin Perusahaan Pertama)「Mungkin pemasok kami telah menjual produk non-

standar kepada mereka karena tidak dapat dipasok ke divisi militer kami...」 

Pemimpin kompi ke-1 Batallion ke-4 menjawab demikian kepada Yang Mulia Putri yang 
menatap tajam padanya. 

(Remia) 「Hohoo, jadi ketiga bandit ini kebetulan, secara kebetulan, membeli pedang dan 

sepatu bot dari pemasok yang sama dengan kita, bukan? Jika itu masalahnya, Anda 
mencoba mengatakan bahwa mungkin semua bandit mendapatkan pedang dan sepatu bot 



yang sama dari pemasok kami, benar? Itu banyak kesalahan untuk bengkel, begitu ..., kalau 
begitu, kita seharusnya tidak berbisnis lagi dengan mereka, ya? 」 

(Pemimpin Perusahaan Pertama)「Uuh...」 

Pemimpin perusahaan pertama telah tenggelam dalam keheningan. 

(Remia)「Kamu tidak mencoba mengatakan bahwa orang-orang ini adalah tentara kita, 

kan?」 

Komandan batalion ke-4 menjawab dengan panik atas pertanyaan sang putri. 

(Komandan ke-4)「T-tidak ada hal seperti itu!」 

(Remia)「Jika demikian, maka orang-orang ini dan keluarga mereka, kerabat, dll akan 

dihukum, maka tidak ada masalah tentang itu, ya? 

Jadi maksudmu orang-orang ini sama sekali bukan dari tentara kita? " 

(Komandan ke-4)「Tentu saja! Orang-orang seperti itu bukan dari batalion ke-4 kami! 」 

Yang Mulia Putri melayangkan senyum gelap ke arah komandan batalion yang mengatakan 
itu dengan wajah merah. 

(Remia)「Hohoo? Saya hanya bertanya, 『Kamu tidak mencoba mengatakan bahwa orang-

orang ini adalah tentara kita kan?』 Dan kamu menyangkalnya dengan mengatakan, 『

Orang-orang seperti itu bukan dari batalion ke-4 kita", ya 』 

Seolah-olah Anda mengatakan bahwa mereka datang dari batalion ke-4... 」 

(Komandan ke-4)「Eh ......」 

(Remia)「Dan Anda menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di batalion ke-4 yang 

terkait dengan bandit karena Anda tahu setiap tentara di sana, kan? 

Jadi, kita perlu menyelidiki bandit dan kerabat mereka terlebih dahulu, ya? 」 

(Komandan ke-4)「T-tentu saja!」 

Dan kemudian, aku memanggil di belakang Earl. 

(Mitsuha)「Silakan keluar!」 

Dengan suaraku, pintu kereta, yang berada di belakang Earl, terbuka dan salah satu bandit 
turun. 



(Mitsuha)「... jadi mereka berkata, Tuan peleton ketiga dari kompi pertama dari Batalyon 

ke-4 Tentara Dalisson!」 

(Anggota Dalisson)「「 「「 「Eh ......?」 」」 」」 」 

Anggota Dalisson selain sang putri tercengang dan tidak bisa berkata-kata dengan mulut 
terbuka. 

Dan komandan batalion, pemimpin kompi serta salah satu menteri merengut kepada 
pemimpin peleton yang ditangkap dengan mata penuh amarah dan kebencian. 

Ya, kami telah mengatakan bahwa kami menangkap beberapa tahanan. Namun, tidak ada 
yang mengatakan apa-apa tentang hanya tiga orang. 

Mungkin menteri dan komandan mengira bahwa pemimpin peleton yang mengetahui 
rincian komando telah meninggal dan tiga tentara yang berada tepat di depan mereka tidak 
mengetahui rinciannya karena mereka hanya diperintahkan untuk melakukannya. Oleh 
karena itu, mereka mungkin memutuskan untuk mati-matian mengklaim bahwa ketiga 
prajurit itu bukanlah bawahan mereka sampai akhir. 

Pastinya, jika Anda harus memilih siapa yang akan dipercaya antara bandit dan pejabat 
militer, tidak ada yang mau percaya sama sekali pada bandit. 

Selain itu, dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan, akan ada kemungkinan besar bahwa 
band para bandit mencoba melarikan diri, jadi kami membunuh mereka dengan enggan 』

atau『 Aku tiba-tiba mulai khawatir.... 』. 

Tidak ada yang bisa mengetahui wajah para prajurit berpangkat lebih rendah dari Batalyon 
4 karena mereka hanya akan ditemani oleh Pasukan Pengawal di sepanjang jalan. Oleh 
karena itu mereka dapat memotong wajah para bandit, atau memukul mereka dengan batu, 
atau bahkan membakar kereta saat berkemah... 

Jika mereka ingin membunuh para bandit, mereka perlu melakukan sesuatu sampai wajah 
bandit tersebut tidak dapat diidentifikasi. 

Meski begitu, hanya untuk memastikan, mereka mencoba membunuh para bandit di sini 
segera sebelum para bandit mulai mengoceh segala macam hal. Namun, pengawalan dari 
sisi delegasi menghalangi mereka untuk melakukannya. 

(Neutson)「Apakah Anda lupa, komandan batalion, pemimpin kompi? Saya pemimpin 

peleton ketiga, Letnan Neutson. 

Orang yang diperintahkan untuk mengambil senjata rahasia kerajaan asing dan menyerang 
delegasi dari kerajaan tetangga yang juga termasuk seorang putri, pemimpin, dan Perawan 
Kuil Putri Petir karena itu adalah perintah khusus dari Menteri Urusan Militer, Maenholtz-
sama, ingat? 」 



Mulutnya tersenyum tapi matanya sangat berbeda. 

Itu menakutkan. 

Itu benar-benar menakutkan.... 

Bab 103> 



Chapter 103 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 103 (Remia)「Tangkap mereka!

」 

Orang-orang Kementerian Urusan Militer termasuk Maenholtz, komandan batalion, dan 
pemimpin kompi segera ditangkap di bawah perintah Yang Mulia Putri. 

Jika perintah ini ditujukan kepada tentara kerajaan, mereka mungkin sedikit banyak goyah 
olehnya. Oleh karena itu, orang-orang yang memimpin penangkapan adalah penjaga 
kekaisaran yang dapat dipercaya karena fakta bahwa kita tidak tahu berapa banyak tentara 
kerajaan yang berada di bawah menteri. 

Untuk para pengawal istana, yang sudah bersumpah setia kepada keluarga kerajaan, 
perintah Yang Mulia Putri Remia adalah mutlak. Apakah pihak lain itu menteri atau pejabat 
militer, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. 

Dan karena ketiga tawanan itu membuat suara keras, Yang Mulia Putri memerintahkan 
untuk memasukkan kain ke dalam mulut mereka. 

(Remia)「Semuanya, dengarkan! Tangkap orang-orang di sini yang sedang menyiapkan 

pemberontakan, menyerang delegasi dari kerajaan tetangga, dan mencoba menjatuhkan 
prestise kerajaan kita ke tanah! Saya berjanji bahwa saya akan memberi mereka hukuman 
yang sesuai. 

Dan saya juga akan memberikan orang-orang yang berhubungan dengan para 
pemberontak yang tepat juga. 

Jika saya entah bagaimana terbunuh di sepanjang jalan, saya memerintahkan Anda untuk 
menggantung semua yang telah ditangkap sejauh ini, bersama dengan istri dan anak-anak 
mereka, klan dan anggota dari faksi yang sama. Saya juga memerintahkan Anda untuk 
memusnahkan semua pemberontak yang tersisa. 

Setelah semuanya selesai, saya akan menjadikan Menteri Keuangan, Wembley sebagai wali 
untuk adik laki-laki saya dan mempercayakan kerajaan kepadanya. Apakah kamu 
mengerti!?" 

Yang Mulia Putri Remia menyatakan itu dengan tatapan tajam kepada para perwira tinggi 
dan pengawal istana. 

Ya, perlu untuk membuat garis pencegahan seperti itu untuk mencegah diri dari 
pembunuhan. 

Anggota Dalisson menatap sang putri dengan mata yang menakjubkan dan tidak ada 
keberatan. 



Dalam hukum kerajaan ini, kejahatan biasa tidak akan mencakup keluarga penjahat. 
Namun, kasus pengkhianatan berbeda. Untuk menekan hal seperti itu, kasus ini tidak bisa 
ditutup hanya dengan mengatakan, 『sama sekali tidak bisa melakukan hal-hal ini』. 

Jika keluarga keberatan tentang ini, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh ketika kita 
berkata, 『Hah? Saya tidak peduli jika Anda tidak melakukannya. Apa? Apakah Anda 

berencana untuk memulai pemberontakan juga? 』. 

Jika Yang Mulia Putri Remia masih hidup dan sehat, hukumannya mungkin tidak akan 
diberikan kepada keluarga pemberontak. Namun, jika bukan itu masalahnya, tidak hanya 
para pemberontak itu sendiri tetapi juga keluarga mereka, klan mereka dan yang lainnya 
akan menghilang dari dunia ini. 

Oleh karena itu, itu akan jauh lebih tak tertahankan daripada kematian pemberontak 
sendiri bagi mereka yang menghargai nama keluarga dan garis keturunan mereka. Namun, 
untuk mencegah kudeta dan melindungi kerajaan, efek penindasan seperti itu diperlukan. 

(Remia)「Yah, aku juga tidak akan dibunuh dengan mudah. 

Dan bagi mereka yang dipaksa menerima perintah dari pejabat tinggi dengan enggan, aku 
akan memaafkan kejahatanmu hanya untuk kali ini. 

...... Lain kali hal itu terjadi, bahkan jika itu adalah perintah dari orang-orang berpangkat 
tinggi, saya akan merevisi peraturan militer untuk menghukum mereka yang mencoba 
mendukung pemberontakan terhadap bangsa kita. 

Jika Anda menerima perintah yang jelas tidak biasa, tanyakan kepada pejabat tinggi 
lainnya. Juga, setiap perintah yang bertentangan dengan kemauan kerajaan akan menjadi 
tidak valid. 」 

Yang Mulia Putri mengumumkan itu sambil juga menghadapi para pejabat tinggi. 

(Remia)「Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, saya telah memilih semua orang 

secara setara untuk menemani saya kali ini. Orang-orang yang menjadi pengikut saya, 
netral, abu-abu, dan juga mereka yang hitam pekat. Orang kulit hitam adalah orang-orang 
yang melakukan aktivitas mencurigakan selama saya tidak ada. Dengan cara seperti itu, 
dimungkinkan untuk menangkap para personel militer yang juga ikut serta dengan 
pemberontak dan melakukan gerakan-gerakan aneh di ibu kota kerajaan. 

Setelah kembali ke ibukota kerajaan, kami akan segera menangkap semua orang kunci 
sambil menyembunyikan tawanan tersebut. Kejahatan mereka adalah pemberontakan 
negara, yaitu menyerang delegasi dari kerajaan tetangga dalam upaya untuk mendorong 
kerajaan kita di ambang kehancuran, pemberontakan melawan kerajaan, dan juga 
kemungkinan untuk tetap berhubungan dengan kerajaan lain. 



Sekarang, mari kita kembali besok pagi. Sementara itu, tanyakan pada mereka yang 
ditangkap tentang sekutu dan skema mereka. 

Ah, agar tidak menunjukkan kepada orang-orang dari delegasi sesuatu yang tidak sopan 
dan membuat terlalu banyak keributan, lakukan di tempat yang tidak terlihat. Gunakan 
selembar kain juga ...... 」 

Gelap. 

Dalam keadaan tertentu, orang-orang dari Kementerian Militer seharusnya sudah begitu 
saja mengambil otoritas dari bayang-bayang dengan menggunakan pangeran dan 
departemen militer. 

Namun dalam kasus ini, sang putri telah mengesampingkan mereka sebagai 『

pemberontak』 dan membasmi mereka. Tanpa kesempatan seperti ini, bahkan jika dia 

adalah sang putri, dia tidak dapat menangkap atau membuang orang-orang yang berkuasa 
tanpa alasan atau bukti apapun. 

Selain itu, royalti dan politisi tidak dapat melakukan pembicaraan yang naif. 

Tentu saja, agen raja juga. 

Dia bukan hanya sebagai seorang putri yang dihias dengan indah, tetapi dia juga bisa 
melihat aksi lawannya dan serangan balik yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk 
mengubah krisis nasional menjadi kesempatan untuk pembersihan besar-besaran. 

Selain itu, ia memiliki kharisma untuk dengan berani memanfaatkan utusan dari kerajaan 
tetangga yang kebetulan datang berkunjung dan ia masih bisa mendapatkan kepercayaan 
dan kerja sama dari delegasi tersebut. 

Bukan hanya golongan moderat, yaitu para pengikut putri dan para netral yang sangat 
memperhatikan stabilitas kerajaan, tapi juga orang abu-abu, yang hanya mencari 
kesempatan, semuanya memikirkan hal yang sama. 

(Kita tidak boleh menentang Yang Mulia Putri! Jika putri ini pasti bisa memimpin kerajaan 
ke arah yang baik, maka...) 

Ya, itulah mengapa dia membawa orang-orang dari tiap faksi secara setara. Tidak perlu 
bersusah payah untuk membangun kesetiaan mereka kepada sang putri setelah kembali ke 
rumah. Itu adalah strategi yang dia putuskan saat melakukan pembicaraan rahasia dengan 
kami. 

(Remia)「Baiklah, karena semua orang mungkin lelah dari pawai paksa, kita akan 

berkemah di sini malam ini dan mengambil waktu kita untuk beristirahat sampai makanan 
siap. Saya akan mengadakan pertemuan dengan anggota delegasi, jadi saya serahkan 
sisanya kepada Anda, Sir Wembley. 」 



Setelah Yang Mulia Putri Remia memberi tahu Menteri Keuangan, Sir Wembley, dia 
kemudian menuju gerbongnya sendiri. 

Sambil menarik tangan kita... .. 

Tidak, kamu hanya ingin bermain game, kan !? Kamu tidak memiliki motivasi apapun untuk 
mengadakan pertemuan setelah ini, kan !? 

Lihat! Anda juga mengabaikan pemimpin delegasi kami! Kamu benar-benar tidak punya 
rencana untuk rapat, kan !? 

Setelah beberapa saat, suara menyeramkan terdengar dari kereta pribadi Yang Mulia Putri. 

(Remia)「KEKEKEKEKEH!」 

Para dayang dan pelayan istana terlihat sedih saat mendengarkan suara itu. 

Mereka seharusnya merawat sang putri di gerbongnya sejak awal tetapi kemudian 
dipindahkan ke gerbong lain dan merasa tidak nyaman karena gerbong mereka sekarang 
penuh sesak dengan banyak pria. 

Pagi selanjutnya. 

Mereka siap untuk berangkat ke Kerajaan Dalisson setelah sarapan sederhana dan selesai 
memuat para tawanan termasuk orang-orang Kementerian Urusan Militer ke dalam 
gerbong yang seharusnya untuk mengembalikan anggota delegasi yang tersisa dan mayat 
mereka, tetapi sekarang untuk para bandit. -- ... para prajurit yang menyerang delegasi. 

Kami, anggota delegasi juga siap! 

(Mitsuha)「Baiklah, saya berdoa untuk keselamatan Anda sampai kita dapat bertemu lagi 

suatu hari nanti!」 

(Remia)「...... Eh?」 

Yang Mulia Putri Remia tampak tercengang setelah kata-kata perpisahan saya. 

(Remia)「Semuanya, kamu akan kembali ke ibu kota kerajaan kita, ya?」 

(Mitsuha)「Eh?」 

(Remia)「Eh?」 

(Mitsuha & Remia)「「 Ehh? 」」 

(Mitsuha)「Tidak ..., kami telah menyelesaikan bisnis kami di sini dan ingin pergi ke 

kerajaan berikutnya?」 



(Remia)「EEEEEEEEEEEEEEHHHHH ~~ !!」 

Setelah dia berteriak dengan keras, Yang Mulia Putri berdiri diam dan kaget. 

(Mitsuha)「Tidak, tidak ada alasan bagi kami untuk kembali, kan? Tidak ada kerusakan 

pada gerbong atau personel kami, kasus selesai dan ada cukup saksi juga. Kami tidak perlu, 
kan? 」 

(Remia)「Guuh...!...」 

Putri Yang Mulia tampak sedih. 

Dia membuat wajah serius tapi..., kamu hanya ingin bermain, kan? 

(Mitsuha)「Selain itu, pembersihan besar-besaran kerajaan akan dimulai setelah ini, kan? 

Bukankah lebih baik jika tidak ada delegasi yang hadir? 」 

(Remia)「Uuuu...」 

Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, tidak mungkin bagi kami untuk kembali. Yang Mulia 
Putri seharusnya juga memahami ini juga. 

Bahkan jika dia tahu, dia tidak mau mengakuinya. Mungkin seperti itu. 

Yah, aku bisa memahami perasaannya... entah bagaimana. 

Tidak dapat membantu... 

(Mitsuha)「Umm, Yang Mulia Putri, datanglah ke sini sebentar...」 

Kami memanggil Yang Mulia Putri Remia, dan menaiki kereta khusus miliknya. 

Dan beberapa menit kemudian, suara aneh terdengar dari kereta. 

(Remia)「KEKEKEKEKEKEH!」 

Anggota Dalisson sekarang akan kembali ke ibukota kerajaan Mathrica sementara delegasi 
akan menuju tujuan berikutnya. 

Saya akan berkendara bersama Earl untuk sementara waktu, meskipun saya tidak perlu 
khawatir tentang serangan lain. Jadi mari kita beralih ke Truk Besar setelah istirahat kita 
berikutnya. 

Saya berencana untuk tetap di dalam mobil malam ini, jadi jika ada sesuatu yang terjadi, 
mereka akan segera menghubungi kita dengan perangkat komunikasi. 

...... tunggu, bagaimana saya bisa beralih ke Big Lorry nanti? 



Kami mengendarainya ke ibu kota kerajaan dan datang ke sini saat berada di gerbong Yang 
Mulia Putri, kan...? Jika itu masalahnya, Big Lorry harus tetap berada di ibukota kerajaan. 

Uwoooh, apa yang harus aku lakukan !? 

(Mitsuha)「... permisi, bisakah Anda membawa saya ke ibukota kerajaan...?」 

Mendengar permintaan saya yang sedih, Yang Mulia Putri tersenyum. 

(Remia)「KEKEKEKEKEH!」 

Nyonya istana dan para pelayan yang mencoba naik ke kereta sang putri, berkedut dan 
memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. 

Ya, meskipun mereka senang memiliki kesempatan langka untuk bisa menjaga Putri Yang 
Mulia, pada akhirnya, mereka harus bergerak lagi dan naik kereta pria busuk itu dan akan 
terkena tatapan mereka yang membuat mereka merasa tidak nyaman seolah-olah itu 
adalah akhir dunia. 

Pantas saja, ya...? 

Ah benar! 

(Mitsuha)「Yang Mulia Putri, mari kita bawa para wanita ke kereta Yang Mulia juga!」 

(Remia)「Eh ......」 

Yang Mulia Putri menunjukkan tanda ketidaksetujuan karena dia telah merencanakan 
untuk bermain game dengan kami dalam perjalanan pulang juga dan wajah para wanita 
pengadilan semakin berkedut karena ini. 

Tetapi bagaimana jika dia mendengarkan ini? 

(Mitsuha)「Sebagai rasa terima kasih atas semua dukungan Anda, saya akan mengirimkan 

satu set lengkap kartu dan permainan papan yang merupakan spesialisasi wilayah saya. 
Saya ingin para dayang dan maid untuk bergabung bersama dalam perjalanan pulang 
untuk mengingat cara memainkannya sehingga ketika kami pergi, Anda masih bisa ...... 」 

(Remia)「Kalian para gadis, naik kereta saya! Apa yang sedang kamu lakukan!? Cepat bawa 

semua yang Anda butuhkan! 」 

Yup, menjadi seperti itu seperti yang saya pikirkan. 

Ini mungkin memberi Putri Yang Mulia istirahat sampai aku memenuhi janjinya. 

Pekerjaan brutal menungguku, tapi aku tidak punya alasan untuk itu. 



Bukan pekerjaan mudah menjadi seorang putri, ya? 

Saat aku melihat ke samping, aku bisa melihat Sabine-chan terlihat bersemangat. 

...... hmmm, apa dia sih? Yah, biarpun aku mengatakan seorang putri, masih banyak yang 
berbeda, ya? ...... 

Bab 104> 



Chapter 104 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 104 Kami berkemah di 
sepanjang jalan selama satu malam dan tiba di ibu kota kerajaan keesokan harinya sebelum 
matahari terbenam. 

Yang Mulia Putri Remia telah kehilangan hampir setengah dari makanan ringannya yang 
kami berikan dalam perjalanan pulang. 

Ya, 『Gim ini tidak akan menyenangkan kecuali Anda habis. Aku akan marah jika kalian 

mencoba untuk kalah dengan sengaja, tahu? 』Kata sang putri dengan matanya yang tidak 

tertawa sama sekali dan karenanya, para dayang dan pelayan semua keluar dengan korek 
api mereka. 

Gadis-gadis yang sudah memahami temperamen sang putri dengan baik tahu bahwa itu 
adalah jawaban yang benar. 

Para dayang dan pelayan istana yang datang bersama sang putri bukanlah orang bodoh. 
Bahkan bagi para pelayan, mereka sebenarnya adalah putri dari keluarga bangsawan 
tingkat tinggi. Bukan hanya status sosial mereka, tetapi mereka juga orang-orang yang 
berbakat dan berpendidikan tinggi. Ya, seandainya ada kebutuhan untuk melindungi sang 
putri sendirian, mereka dapat dengan mudah melarikan diri ke kerajaan yang bersahabat 
bersama. 

Dan permainan ini bukan hanya tentang apa yang baik atau buruk, atau untuk menentukan 
kekuatan diri sendiri. 

Keberanian, tebing, kebodohan, dan keberuntungan seseorang. 

Ya, ada beberapa bagian dari gadis-gadis yang belum diketahui Putri Yang Mulia. 

(Remia)「Gunununununu ......!」 

Sangat disesalkan untuk sang putri tetapi, tidak akan menarik jika dia adalah yang terkuat 
dan selalu menang. Dalam hal ini, dia harus bersukacita karena dia diberkati dengan lawan 
yang layak. 

Ketika saya mengatakannya, saya langsung merasa dalam suasana hati yang baik. 

(Remia)「Tentu saja, ada cara seperti itu, begitu ...」 

Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Putri Remia. Dia bisa mengerti dengan cepat. 

Akhirnya orang-orang yang ditangkap dibawa ke penjara bawah tanah istana kerajaan agar 
tidak ditemukan, dan para peleton yang melakukan penyerangan tersebut juga dikarantina 



di tempat tertentu istana kerajaan sampai pembersihan selesai. Itu dilakukan agar tidak 
ketahuan oleh mereka yang mengetahui situasi dan mengundang kecurigaan. 

Setelah itu, semua orang dengan cepat memindahkan tentara yang terlibat dalam 
penyerangan tersebut dan para konspirator yang telah diselidiki dan disiksa di gerbong 
sepanjang perjalanan pulang kami. 

Tak lama lagi akan diketahui bahwa orang-orang dari Kementerian Militer dan beberapa 
pejabat tinggi tidak terlihat. Oleh karena itu, mereka dengan cepat dan diam-diam 
memanggil penjaga kekaisaran, tentara, dan pejabat militer yang sangat tepercaya, 
menjelaskan situasinya kepada mereka, dan menangkap semua orang yang ditangkap 
secara bersamaan. 

Jika Anda menghancurkan kepalanya, sisanya akan berantakan. 

Di antara bawahan pejabat tinggi, mereka yang mengetahui tindakan pemberontakan 
terhadap sang putri dan mematuhi perintah pemberontak juga ditangkap. Beberapa dari 
mereka mungkin dipaksa untuk mengikuti tetapi, itu akan menjadi cerita nanti. Untuk saat 
ini, semua orang yang memiliki risiko tinggi akan diamankan. 

Pada kenyataannya, tidak banyak narapidana. 

Jika ada banyak pemberontak, akan sulit untuk ditangani. 

Dengan bekerja di minoritas, mereka bisa menggigit lebih banyak. Itu mungkin niat mereka 
yang sebenarnya. 

Selain itu, bahkan jika itu adalah 『Pemberontakan』, itu tidak berarti bahwa mereka 

berpikir untuk membunuh Yang Mulia Putri atau melakukan pemberontakan bersenjata. 
Jika mereka melakukan hal seperti itu, kebanyakan bangsawan, perwira militer, dan orang-
orang akan berbalik melawan mereka, dan mereka tidak dapat mengklaim kerajaan 
sebagai milik mereka. Kesimpulannya, tidak mungkin ada banyak pemberontak dalam satu 
kelompok. 

Paling-paling, setelah melemahkan otoritas Yang Mulia Putri dengan berpura-pura setia 
dan mengganggu sedikit, mereka hanya menjilat Pangeran Yang Mulia yang belum terlibat 
dalam pengelolaan kerajaan karena fakta bahwa dia masih muda. Mereka mungkin berpikir 
untuk menggunakan pangeran saat menjadi pendukungnya setelah dia mewarisi tahta dari 
mendiang raja. 

Namun, seperti sekarang, bahkan jika Yang Mulia telah meninggal, mereka tidak dapat 
melakukan perbuatan mereka dengan bebas karena orang yang mengambil tongkat 
komando sekarang adalah Yang Mulia Putri yang terampil. Oleh karena itu, mereka 
mencoba untuk membuat kerugian besar bagi sang putri, sementara juga mengambil 
metode pembuatan senjata baru, putri dari kerajaan tetangga dan Putri Kuil Perawan. 



Mereka mungkin berpikir bahwa setelah peleton itu mengamankan senjata baru dan 
tawanan perang, orang-orang dari Kementerian Urusan Militer akan menyerang dan 
membunuh semua pelakunya sehingga untuk menutup mulut mereka, mendapatkan 
prestasi untuk menyelamatkan Putri Kuil Putri dan yang lainnya, senjata baru akan hilang 
tapi ternyata itu adalah produk massal secara diam-diam di wilayah mereka sendiri, dan 
semacamnya.... 

Yah, itu bukan sesuatu yang bisa dibuat sesederhana itu tapi, mau bagaimana lagi jika 
mereka belum mengetahuinya. 

Dan, tidak ada yang bisa dilakukan untuk orang-orang yang berada di belakang layar 
karena mereka menjaga kontrol yang sempurna untuk tidak melakukan apapun yang akan 
mengundang banyak saksi dan bukti yang mirip dengan menyatakan perang melawan 
kerajaan lain, dengan kata lain flagrante delicto, yaitu pemberontakan melawan kerajaan. 
Namun sebenarnya, itu adalah kesempatan sempurna untuk Yang Mulia Putri Remia dan 
para pendukungnya. 

Nah, jika itu benar, itu akan menjadi situasi di mana kerajaan lain bisa menguasai dan 
meninggalkan kerajaan mereka ke dalam posisi yang sulit secara politik. 

Beruntung bagi Kerajaan Dalisson bahwa delegasi ini awalnya bermaksud untuk 
memperkuat posisi Yang Mulia Putri, dan pemimpinnya adalah Earl Covemainne, yang 
menekankan hubungan antara dua kerajaan, dan juga pengaruh besar dariku. 

Sungguh, dapat dikatakan bahwa itu adalah situasi yang beruntung dimana mereka tidak 
mengira hal seperti ini akan terjadi. 

Di akhir memberikan perintah untuk penangkapan, Yang Mulia Putri telah memutuskan 
untuk menyelesaikan tahap pertama dengan cepat. Hal-hal lain seperti investigasi dan 
lainnya bisa dilanjutkan perlahan. 

Kami tidak perlu berada di sana untuk waktu yang lama jadi setelah memeriksa kamar 
Yang Mulia Putri, beranda, dan tampilan atap untuk beberapa saat, kami segera mengambil 
waktu luang-.... 

(Remia)「Sekarang, jangan katakan seperti itu!」 

-dan ditahan oleh sang putri. 

Nah, karena hari sudah mulai gelap, tidak heran jika sang putri, yang tidak tahu tentang Big 
Lorry, menahan kami. Saya juga telah memutuskan untuk merawatnya hanya untuk satu 
malam karena saya enggan untuk melakukan perjalanan di jalan yang belum beraspal di 
malam yang gelap. 

Memang, Yang Mulia Putri juga lelah dari perjalanan 3 malam dan 4 hari. Karena mungkin 
akan menjadi masalah jika dia tenggelam dalam kesenangannya sementara bawahannya 



melakukan pekerjaan mereka hingga tengah malam, kami juga melakukan pembicaraan 
yang sangat serius saat makan malam dan langsung pergi tidur segera setelah itu. Mungkin, 
sang putri akan sibuk dengan banyak laporan dari setiap departemen besok. 

(Mitsuha)「Sekarang, karena kita sekarang punya waktu luang, kita- ...」 

Keesokan harinya, setelah sarapan dengan Yang Mulia Putri, saya mengumumkan dengan 
pasti kali ini bahwa kami akan pergi. 

(Remia)「Sekarang, jangan katakan seperti itu!」 

Tapi saat ini kami terjebak dengannya! 

(Remia)「Tidakkah akan baik-baik saja untuk tinggal selama beberapa hari lagi? Ada hal-

hal yang ingin saya bicarakan... 

KEKEKEH! 」 

Kamu tidak bisa serius ~~ !!! 

Dan beberapa jam kemudian, kami sudah sampai di Big Lorry dengan selamat dan 
melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Karena unit utama telah maju selama dua 
hari terakhir ini saat kami berada di ibu kota kerajaan, kami belum mencapai tahap di 
mana kami dapat menyalip unit utama. 

Pada saat itu, kami berusaha mati-matian untuk melawan yang kuat, permintaan yang 
sangat kuat dari Yang Mulia Putri Remia, yaitu tinggal di ibu kota kerajaan untuk 
sementara waktu. 

Apa yang kamu maksud dengan sedih? Anda harus hadir di akhir kudeta yang gagal! Lebih 
dari itu, kamu adalah putri dari kerajaan lain yang ingin menggunakan kami dan 
menyerang kami, lho! 

Dan saya terpaksa harus menggunakan pilihan terakhir saya. 

(Mitsuha)「Aku akan serahkan padamu, Sabine-chan!」 

(Sabine)「Serahkan padaku, neesama!」 

Ya, begitulah. 

(Mitsuha)「Baiklah, kami akan bertaruh hak untuk memutuskan apakah kami akan segera 

pergi atau tinggal sebentar dengan satu pertandingan Othello. Mulai!" 

Kami hanya bermain kartu ketika kami bepergian ke dunia luar tetapi, dalam perjalanan 
pulang kami, kami melakukan pertandingan Shogi dan Othello. 



Bahkan jika kami berada di kereta pribadi Yang Mulia Putri, kami tidak bisa bermain 
permainan papan sambil bergerak. Oleh karena itu, kami melakukannya saat kami 
berhenti. 

Namun, kami tidak bisa melakukan pertandingan shogi dalam waktu yang singkat dan 
hanya dilakukan pada saat kami berkemah. Meskipun, karena cukup melelahkan untuk 
diombang-ambingkan oleh kereta sepanjang hari, pada akhirnya, bagian Shogi hanya 
berakhir dengan mempelajari peraturannya. 

Karena aturan Othello dapat dipelajari dalam sekejap dan dapat dimainkan bahkan dalam 
waktu istirahat singkat, hal itu menjadi kegemaran sampai batas tertentu. Namun, Sabine-
chan, yang bangga dengan kekuatannya yang luar biasa dalam Shogi dan Othello, tidak 
berpartisipasi di dalamnya ...... .itu karena dia menahan diri. Tidak baik bagi seorang 
profesional untuk bergabung dimana para pemula melakukannya dengan penuh semangat. 

Oleh karena itu, di Othello, Yang Mulia Putri, salah satu dayang, dan salah satu pelayan 
sangat kuat, sementara yang lain termasuk saya dan Colette-chan menjadi bebek duduk. 

Oleh karena itu, Yang Mulia Putri berpikir bahwa aku dan Colette-chan hanya duduk manis 
sementara Sabine-chan sama sekali tidak menyukai Othello. Seperti yang saya usulkan 『

Kami akan melakukan apa saja untuk pemenang』, sang putri segera menyerah pada dua 

proposal saya. 

Oleh karena itu, agak mengejutkan mengetahui bahwa Sabine-chan sekarang dapat 
memperoleh gilirannya di sini. 

Dan setelah beberapa saat, ada sosok Yang Mulia Putri Remia, yang terbakar dengan wajah 
yang benar-benar putih. 

Papan Othello di depan Yang Mulia Putri juga semuanya putih. 

Padahal, itu tidak berarti bahwa itu juga terbakar. 

(Sabine)「Meski begitu, Putri Remia terlihat menyedihkan, kan ~?」 

Sabine-chan, sepertinya kau orang yang mau bicara.... 

Namun, dunia persaingan memang kejam. Yang Mulia Putri Remia juga berpikir bahwa itu 
adalah pelajaran yang bagus untuknya. 

...... terutama ke arah di mana Sabine-chan tidak bisa sembarangan dengannya. 

Bab 105> 

Status kami . 



Chapter 105 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 105 Kami akhirnya menyusul 
unit utama sekitar tengah hari. 

Kami telah maju dengan kecepatan sekitar 30 ~ 40 km / jam, yaitu sekitar setengah hari 
untuk unit utama maju. Unit utama memiliki gerbong yang memuat berbagai muatan, 
sehingga mereka hanya dapat melaju dengan kecepatan yang sangat lambat. Berbeda 
dengan kami, mereka juga harus sering istirahat. 

Nah, jika Anda melihat kemajuan mereka, sepertinya mereka adalah orang-orang yang 
telah melakukan yang terbaik. 

Kami keluar dari jalan raya karena akan segera makan siang. Kami bertiga diajak makan 
bersama dan aku menerimanya. 

Sudah enam setengah hari sejak unit utama berangkat dari Ibukota Kerajaan Kerajaan 
Dalisson, Mathrica. Terlepas dari kenyataan bahwa makanan dibagikan kepada kami oleh 
unit bantuan, yang segar hampir habis, dan dengan pengecualian beberapa sayuran dan 
sayuran umbi-umbian yang disimpan dalam waktu lama, sudah waktunya untuk daging 
kering dan giliran makanan. . Sabine-chan dan Colette-chan tahu itu dan mengerutkan 
kening, tetapi mereka tidak mengeluh tentang itu. Ya, sepertinya mereka telah belajar 
dengan benar sejak terakhir kali dengan pedagang. 

Itu akan menjadi normal untuk tinggal di tengah kota atau mampir ke desa untuk 
menyimpan beberapa bahan, tetapi ternyata unit utama bahkan tidak mampir di desa 
mana pun, karena mereka sudah kehilangan tiga hari. 

Yah, bahkan jika mereka hanya ingin menambah persediaan, mereka harus bernegosiasi 
dengan penduduk desa dan memeriksa barang yang sebenarnya, maka tidak akan cukup 
hanya mampir selama satu jam atau lebih. Pihak lain mungkin memulai pertarungan 
penjualan dengan keuntungan yang salah, dan ada juga kemungkinan bahwa mereka akan 
menipu bangsawan kerajaan lain yang tidak akan kembali ke desa mereka tanpa reservasi, 
seperti menaikkan harga, mendorong barang-barang yang buruk, dan semacamnya. Akan 
lebih buruk lagi jika kepala desa atau sejenisnya keluar karena mungkin akan sedikit lebih 
rumit. 

Jadi lebih baik mengabaikan desa kecil dan langsung pergi ke kota yang sedikit lebih besar. 

Audyst: "Viscount Yamano, bagaimana? Mulai sekarang, bagaimana kalau kamu pergi 
bersama dengan kami...? " 

Sambil makan, Earl dan penasehatnya, Klarge-sama merekomendasikannya tapi, kita tidak 
akan bisa bertindak bebas jika kita menyetujuinya. Saya tidak bisa transfer dan saya juga 
merasa terkendala jika kami selalu pergi bersama sebagai anggota delegasi, bahkan di kota 



tempat kami tinggal saat ini. Bagaimanapun, mereka mungkin telah memutuskan untuk 
meminta tindakan dari kami.... 

Mitsuha: "Tapi jika kita maju dengan kecepatan yang sangat lambat, Big Lorry akan 
mendapat masalah. Katakanlah, jika kereta terus berjalan dengan lambat pada kecepatan 
1/10 dari kecepatan biasanya selama berhari-hari, kudanya akan kesal dan menjadi aneh, 
bukan? Itu sama dengan itu. " 

Saya tidak tahu apakah kuda itu benar-benar akan kesal. Bahkan mungkin berpikir, "Saya 
beruntung bisa melakukan ini dengan mudah!". Tapi, yah, sepertinya konteks kata-kataku 
berhasil disampaikan kepada mereka karena mereka dengan enggan menyetujuinya. 

Yah, saya pikir itu tidak akan terlalu berpengaruh bahkan pada kecepatan rendah. Tapi ada 
masalah besar yang tidak bisa aku toleransi, ...... .yaitu, "Aku tidak tahan dengan 
frustrasinya"! 

Siapa yang mampu menahan mengemudi dengan kecepatan 10 kilometer per jam !? 

Yup, saya benar-benar tidak akan pergi bersama! Selain itu, jika saya punya waktu dan 
membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu, jauh lebih baik melihat kota kerajaan 
lain dan bermain dengan Sabine-chan atau Colette-chan. Saya juga harus menyelesaikan 
bisnis saya di Bumi dan wilayah saya. 

Memang, jika saya jauh dari rumah selama berbulan-bulan, para petugas polisi dan 
tetangga saya yang telah merawat saya, mungkin menjadi khawatir, dan yang terburuk, ada 
kemungkinan mereka juga akan meminta penggeledahan polisi. Saya harus kembali 
sesekali untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya baik-baik saja. 

Yah, entah bagaimana aku berhasil membujuk dan melarikan diri dari Earl dan yang 
lainnya yang terus menggangguku. 

Mengatakan "Ini berbahaya bagi kami" sebagai metode persuasi tampaknya menjadi luka 
serius bagi Earl dan yang lainnya. Bagaimanapun, kamilah yang telah membantu mereka 
kali ini. Sepertinya mereka tidak bisa berkata "Tolong temani aku untuk melindungi kami". 
Ya, mereka adalah bangsawan dan mereka memiliki harga diri sebagai seorang pria. 

Selebihnya, sesi pengarahan untuk kerajaan berikutnya. 

Kami mendengar tentang jadwal kedatangan unit utama di ibukota kerajaan dan berjanji 
akan menghubungi perangkat komunikator beberapa hari sebelumnya. Jika mereka tidak 
dapat menghubungi kami dengan menelepon sekali, mereka telah memutuskan untuk 
mengirim pesan melalui Istana Kerajaan. Hal itu dikarenakan alat komunikasi di 
lingkungan keraton memiliki kapasitas cadangan yang cukup besar karena adanya tenaga 
surya, maka seseorang akan selalu memantaunya pada siang hari. Jika ada yang tidak 
beruntung, mungkin dia harus memantau dalam semalam. Tidak, saya tidak akan 



menghubungi di tengah malam, Anda tahu? ... Selama ini bukan situasi yang sangat darurat, 
itu... .. tunggu, mereka bersiap untuk "situasi darurat" itu, ya? Maka, itu tidak bisa dihindari. 

Setelah mengakhiri pembicaraan bisnis kami, Earl, termasuk Klarge-sama, yang merupakan 
seorang penasihat, melanjutkan untuk mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai 
obrolan dan gosip, menawarkan negosiasi dan proposal, dan semacamnya... 

Dan, itu adalah situasi di mana tampaknya berada dalam keadaan yang buruk karena 
semua orang berusaha untuk menghentikan pembicaraan satu sama lain sehingga pihak 
lain dapat menerima dan mendengar saran mereka meskipun mereka berbicara dengan 
elegan dan memiliki kata-kata yang sopan. Ini adalah situasi di mana Anda tidak bisa 
mengatakan apa-apa ...... 

Beberapa tawaran cukup menguntungkan untuk wilayah saya. Namun, itu hanya untuk 
mendapatkan keuntungan saya jika saya mengabaikan keuntungan di baliknya. Dengan 
kata lain, nilai penawaran akan habis saat saya tidak ada lagi. 

Ketika Anda memiliki kekuatan pengaruh yang baik, mereka akan semakin dekat dengan 
Anda dan ketika Anda berada dalam masa tersulit Anda, mereka tidak akan membantu 
Anda sama sekali. Mereka adalah tipe yang paling tidak ingin saya kaitkan. 

Namun, ada "beberapa tawaran yang pasti akan menguntungkan kedua belah pihak" dan 
akan bermanfaat untuk dipikirkan. Oleh karena itu, saya berkata kepada mereka bahwa 
saya akan membalasnya nanti dan saya perlu mencatat ini.... Bagaimanapun, kecuali saya, 
mereka tidak dapat melakukan apa pun sampai pihak lain kembali ke rumah. 

Tidak termasuk Earl dan Klarge-sama yang masih memiliki kesempatan lain untuk berada 
di gerbong yang sama denganku lagi seperti saat kami meninggalkan ibukota kerajaan ini. 

Mungkin karena ini adalah kesempatan mereka, semua orang sangat gigih. Earl memiliki 
wajah yang sangat tidak menyenangkan, tetapi semua orang di sini bekerja keras untuk 
kepentingan wilayah mereka sendiri. Sepertinya dia tidak bisa mengeluh tentang itu 
karena dia juga mencoba melakukan hal yang sama. 

Tapi, Anda tahu, kami tidak peduli tentang itutt! 

Setelah selesai makan, kami pergi tanpa istirahat. 

Tidak, itu tidak akan berhenti sama sekali jika aku di sini, hatiku itu !! 

Mitsuha: "Semuanya, periksa! Mitsuha, berangkat! " 

Dan kami akhirnya sampai di ibu kota kerajaan berikutnya! 

Terlalu dini? 



Tidak, tidak, hanya ada sedikit perbedaan antara kota pedesaan di sekitar sini. Oleh karena 
itu, kami tinggal di beberapa kota dan melihat sekeliling tetapi menghilangkan detail kota 
tersebut. Bagaimanapun, kita tidak akan selalu tertangkap oleh penculik atau terlibat 
dengan preman. Bahkan jika kita bepergian sebagai tiga anak. 

Sungguh, bahaya kita mungkin hanya para penculik, dan ada kemungkinan mereka tidak 
mengambil risiko dengan membidik trio gadis. Karena itu, saya selalu bersama Sabine-chan 
dan Colette-chan. 

Bagaimanapun, kita telah sampai di Sakuon, ibu kota kerajaan Kerajaan Courson yang 
merupakan kerajaan kedua yang akan kita kunjungi. 

Kemudian, saya memindahkan isi tangki limbah seperti biasa ke tempat di mana ibu kota 
kerajaan terlihat di kejauhan, dan menguras air yang tersisa dari tangki air. Setelah itu, 
saya memindahkan mereka berdua ke markas Wolf Fang karena saya perlu menempatkan 
Truk Besar di rumah saya di Jepang. 

Yup, saya harus menyelesaikan bisnis saya di Earth sekarang karena kami masih memiliki 
jarak yang cukup jauh dari unit utama. 

Aku tidak bisa meninggalkan Sabine-chan dan Colette-chan, jadi tentu saja, kami pindah 
bersama. 

Mungkin masih ada bahaya jika saya membawanya ke Bumi, tetapi itu masih jauh lebih 
baik daripada meninggalkan pandangan saya dari mereka. 

Mitsuha, Colette & Sabine: "" "Kami telah datang ~" "" 

Kapten: "O-oou..." 

Seperti biasa, Kapten mundur sedikit karena kemunculan kami yang tiba-tiba. 

Tidak, saya sebenarnya tidak hanya mengajar bahasa Jepang tetapi juga bahasa Inggris 
kepada Sabine-chan dan Colette-chan. 

Ketika saya memikirkannya, saya menyadari bahwa akan sulit bagi mereka untuk hanya 
berbicara bahasa Jepang ketika mereka dipaksa untuk bermigrasi ke Bumi. Ya, selarut ini. 

Namun, untuk bisa menonton DVD Jepang, keduanya sudah cukup mengingat bahasa 
Jepang. Oleh karena itu, dengan enggan saya memutuskan untuk mengajar mereka berdua 
bahasa Jepang dan Inggris. Yah, maaf. 

Itu sebabnya dua pelajar cepat itu sudah bisa berbahasa Inggris dalam bahasa terpecah-
pecah. Apakah lebih baik memberi mereka banyak DVD asli berbahasa Inggris, seperti 
Disney? Sial, meskipun saya kesulitan dengan bahasa Inggris ketika saya masih mahasiswa! 



Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk mengadakan konferensi meja bundar 
dengan perwakilan masing-masing negara setelah sekian lama. 

Berbicara mengenai perwakilan masing-masing negara, bukan berarti pimpinan akan 
sengaja datang ke pertemuan tersebut dan hanya akan mengirimkan personel yang 
memiliki tingkat pengalaman kerja praktek yang memadai. Pertemuan ini bukan 
pertemuan formal, melainkan hanya pertemuan pertukaran informasi informal dimana kita 
akan saling pengertian satu sama lain dengan membahas hal-hal tertentu. Janji yang kita 
buat akan mengikat kita, tapi itu bukan masalah besar seperti menghubungkan perjanjian. 

Mitsuha: "Apa persiapannya oke?" 

Kapten: "Ya, semua peserta telah tiba di sebuah hotel di kota. Tidak ada gerakan yang 
mencurigakan atau orang yang mencurigakan yang terlihat. Keamanan telah diperkuat 
dengan menyewa kelompok tentara bayaran yang ramah. Oleh karena itu, jika beberapa 
pasukan khusus dari suatu negara menyerang, kami akan dapat melawan. " 

Ya, kapten menjawab dengan percaya diri. 

Ya, yah, tidak akan ada orang bodoh yang akan melakukan itu di tempat di mana 
perwakilan dari berbagai negara berkumpul. Apalagi aku yang mereka cari susah 
ditangkap. Akan lebih sulit daripada seorang amatir yang mencoba menangkap belut 
dengan tangan kosong, mungkin. 

Konferensi meja bundar akan dilangsungkan besok, karena... 

Mitsuha: "Baiklah, ayo pergi ke toko manisan di kota!" 

Colette & Sabine: "" OOOOOOOHH ~~ !! "" 

Dan kemudian, mereka bertiga merusak perut mereka. 

Semua orang makan terlalu banyak !! 

Dan efek pantulannya terlalu rendah !!!! 

Bab 106> 

Catatan TL: 

Bersuka cita! Akhirnya ada satu bab dari Mitsuha! 

Aku butuh waktu berhari-hari.... begitu banyak hari saya memberi tahu Anda ... untuk 
mengumpulkan semua motivasi saya ketika melihat mentah ... Terlalu menyakitkan untuk 
melihat ... 



Jadi, saya tidak akan tahu apakah ada beberapa kata yang perlu diperbaiki! Sial, aku hanya 
malas sekarang! Ya tentu saja! Dengan begitu banyak detail latar belakang, saya pasti akan 
hancur! HA HA HA! 

Doakan aku, saudaraku. 

-- Kuro, terakhir terlihat menerjemahkan Mitsuha dan masih hidup: 18 Juni 2019 



Chapter 106 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 106 Mitsuha: "Baiklah, sekarang 
kita akan mengadakan Konferensi Meja Bundar Dunia Berbeda ke-2 atau disingkat" DWRT 
2 "! " 

Seluruh hadirin bertepuk tangan saat saya mengumumkan pembukaan meja bundar. Iya, 
meski ini hanya janji buat mereka, tapi suasananya masih bagus. 

Berbeda dengan yang terakhir kali kita selenggarakan secara terburu-buru, tampaknya 
anggota utama kali ini berasal dari departemen diplomatik dan menteri kabinet, bukan 
orang-orang yang bertanggung jawab atas intelijen. Orang-orang itu telah dikonfirmasi 
dengan benar setelah saya menerima daftar peserta dari Kapten yang saya minta untuk 
mengumpulkan mereka sebelumnya. 

... Dan, yang mengejutkan, ada juga peserta dari Jepang di daftar. Sepertinya mereka diberi 
informasi dan diundang ke sini oleh negara tertentu yang ingin mengumpulkan orang-
orang yang memiliki pendapat yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, saya harus 
berhati-hati agar mereka tidak mengetahui bahwa saya orang Jepang. 

Mitsuha: "Baiklah, mari kita mulai dengan upacara penghormatan ..." 

Ya, seperti yang dikatakan, itu adalah penutup-nutupan untuk 『mengumpulkan upeti』. 

Ada banyak barang praktis daripada perhiasan kali ini seperti yang tercermin dari hasil 
sebelumnya. Tidak, permata juga merupakan barang praktis dalam hal menjualnya untuk 
mendapatkan uang. 

Kapal rakitan, set lengkap sistem pembangkit tenaga surya... Tidak, sudut pandang mereka 
sangat bagus tapi, ini bukan waktu yang tepat untuk- ...... ah, tidak, apakah bisa digunakan? 

Dan kemudian ada juga mesin jahit yang dioperasikan dengan kaki, piano dan segala 
macam hal. Bahkan jika saya mengambil piano, tidak akan ada orang yang bisa 
memainkannya dan tidak ada tuner piano di sana, Anda tahu...? 

Seperangkat pedang Jepang, kimono dan boneka tradisional ...... Ini adalah pola yang 
menurut orang Jepang bahwa gaya dan selera mereka akan diterima dengan baik oleh 
orang-orang di dunia lain. Tidak, orang-orang di sana mungkin menginginkannya. 
Terutama pedang Jepang dan semacamnya. 

Jika seperti ini, saya bertanya-tanya apakah akan lebih baik bagi saya untuk mengambil 
beberapa permata atau yang serupa, mengubahnya, dan membeli hal-hal yang saya 
butuhkan. 



Tidak, tapi jika saya menjualnya segera, itu akan ditemukan-, tidak, itu mungkin akan 
langsung ditemukan , jadi ini sedikit masalah, Anda tahu... Mau bagaimana lagi, ya? 

Menjualnya ke sana dan menukar koin emas di sini entah bagaimana merepotkan dan saya 
sangat enggan melakukannya. Agak menjengkelkan juga mengetahui bahwa nilai tukar 
hanya setara dengan seperempatnya. 

Jadi, karena saya terpikat pada berbagai hal, pemenang kali ini adalah negara kecil yang 
telah memperbanyak peralatan lengkap yang digunakan oleh para pembuat perahu zaman 
dulu. 

Mereka benar-benar mengerti saya, bukan ? Ini yang saya inginkan! Mereka mengingat 
percakapan kami sebelumnya dan meluangkan waktu untuk menciptakan sesuatu dari masa 
lalu dengan menggunakan teknik metalurgi saat ini sambil memikirkan hal-hal yang paling 
saya inginkan. Dengan ini, ada kemungkinan untuk memproduksi produk serupa secara 
massal berdasarkan ini. Terima kasih banyak  

Hadiahnya adalah tanaman yang digunakan sebagai ramuan obat dan patung logam 
berukuran 20 cm yang sangat berat. Akan menjadi penemuan yang hebat jika itu adalah 
jenis logam baru, tapi itu hanya cerita yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ya? 
Baiklah, saya akan menantikan hasil dari analisis mereka. Yang tersisa adalah sepasang 
kelinci bertanduk dan tiket perjalanan ke dunia lain. Tidak, akan buruk jika mereka 
kehilangan tanaman dan logam, jadi mereka harus dijaga untuk berjaga-jaga. 

Tentu saja, meskipun hak produksi dan pemasaran diberikan, pertukaran dokumen adalah 
milik saya untuk diambil ketika ada penemuan baru. Saya tidak akan memaafkan bisnis 
yang menginginkan keserakahan dan monopoli, Anda tahu? 

Para peserta dari negara lain menatap dengan mata merah untuk hadiah gratis, tidak tidak, 
kado yang kembali menjadi sedikit lebih besar dari yang sebelumnya. Ya, lakukan yang 
terbaik lain kali, oke? Namun, jika ada waktu berikutnya. 

Dan terakhir, subjek utama. 

Mitsuha: "Seperti yang dinyatakan dalam buku panduan, Anda tidak diperbolehkan 
membawa alat perekam apa pun seperti kamera dan perekam. Jika aturan ini dilanggar, 
Anda akan segera dikeluarkan. Juga telah diputuskan bahwa konferensi ini bukanlah 
sesuatu yang negara-negara peserta akan mendapatkan semua keuntungan. Apakah ada 
masalah dengan ini? Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang sembrono, ya? Saya 
masih akan memperlakukannya sebagai "Ceroboh" jika Anda masih memegang perangkat 
perekam sekarang. " 

Setiap orang terdiri. 

Bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan gentar dengan peringatan seperti itu, 
ya? 



Baiklah kalau begitu.... 

Hyuhyun! 

Kachan Kachan! 

Ya, saya mentransfer hal-hal dengan mengatakan 『Perangkat perekam, datanglah kepada 

saya! Transferred dan mentransfernya kembali dengan『 Orang-orang yang datang kepada 

saya, maju sedikit ke meja di depan Anda! 』. Dan kemudian beberapa peserta menjadi 

pucat ketika mereka melihat kamera dan perekam kecil mereka jatuh ke meja di depan 
mereka. Berbagai tipe tersedia dari tipe kancing sampai tipe pin necktie, termasuk tipe 
manset dan tipe built-in kaca. Kelihatannya menarik, jadi mari kita ambil semuanya. 

Mitsuha: "Beberapa orang di sini ingin pulang. Pandu mereka ke tempat parkir! " 

Di bawah arahan saya, tentara bayaran segera mengeluarkan para pelanggar. 
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Beberapa dari mereka dibawa dengan patuh tanpa perlawanan sementara yang lain 
berusaha keras untuk melawan. Tidak peduli seberapa banyak mereka menolak, itu tidak 
ada gunanya karena konferensi tidak akan dimulai sampai orang itu pergi. 

Mitsuha: "Sepertinya semua orang sudah tahu apa yang akan saya lakukan jika seseorang 
mencoba menipu saya sekarang...." 

Aku mengatakannya dengan nada sedih. 

Ruang pertemuan itu sunyi. Yah, mereka akan diam jika membayangkan apa yang akan 
terjadi pada mereka setelah kembali ke negara mereka tanpa bisa menghadiri pertemuan 
ini sama sekali, ya...? 

Mereka sama sekali tidak bisa menggunakan kamera dan perekam. Lagipula, jika gambar 
dan suaraku tersebar, itu akan menjadi masalah, kamu tahu ... 

Tidak ada yang bisa saya lakukan jika mereka menggambar montase atau sketsa nanti 
tergantung pada ingatan mereka, tapi, yah, mungkin akan baik-baik saja jika pada level itu. 
Tidak ada negara yang akan mengirim seniman potret yang menyamar sebagai diplomat, 
bukan yang asli, bukan? 

Mitsuha: "Sekarang, kita akan memulai konferensi meja bundar. Pertama, apakah ada 
orang di sini yang memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin Anda dengar sebelum kita 
melanjutkan pembicaraan kita? " 

Saya memilih beberapa dari mereka karena beberapa tangan terangkat. 

Diplomat A: "Umm..., siapa dua orang itu?" 



Aah, saya lupa memperkenalkan dua orang yang duduk di kursi kiri dan kanan saya. 

Mitsuha: "Sabine-chan dan Colette-chan. Pengawalku. " 

Diplomat: "" "" "Pengawal?" "" "" 

Semua orang mengeluarkan suara terkejut setelah saya mengatakan bahwa gadis-gadis 
yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun adalah pendamping saya. 

Ya, saya tidak akan jujur pada suatu kesalahan dan mengatakan bahwa mereka adalah 
seorang putri dan punggawa penting. Jika saya melakukan hal seperti itu, mereka akan 
menjadi sasaran. Saya harus membuat mereka menilai bahwa hanya saya yang layak 
dibidik, dan tidak masuk akal untuk memonopoli mereka. 

Mitsuha: "Ya, jika ada seseorang yang melukaiku, mereka akan menggunakan sihir untuk 
melakukan『 itu 』ke hati mereka. 

Umm, tolong jangan melakukan gerakan cepat apa pun di sisi saya atau memasukkan 
tangan Anda ke saku Anda karena ada beberapa kesempatan di mana mereka bereaksi 
berlebihan saat melindungi saya. Oleh karena itu, saya tidak akan terlalu senang jika rumor 
mengatakan 『jika kamu dekat dengan anak itu, kamu akan menderita serangan jantung 

dan mati』, menyebar... " 

Semua orang di ruang pertemuan mundur karena apa yang saya katakan. 

Tapi yah, dengan ini, tidak ada yang berani mencoba membunuh Sabine-chan dan Colette-
chan saat aku tidak ada. Tidak akan ada orang bodoh yang mencoba menjadikan para 
pengawal sebagai sandera dan menuntut sesuatu dariku. Terutama, pengawal yang sangat 
berbahaya. 

Karenanya, orang yang mereka targetkan hanya aku. 

Dan sudah waktunya untuk masalah utama yang sebenarnya. 

Tidak, bukannya aku tidak ingin mengadakan konferensi meja bundar terpisah tapi, 
mengunjungi masing-masing negara akan terlalu merepotkan ...... untuk Captain dan yang 
lainnya, itu. 

Padahal, saya tidak punya masalah dengan itu karena saya bisa menghubungi mereka 
melalui surat dan email melalui Captain tapi, dia memohon sambil menangis dan berkata 
『kita tidak bisa melakukan pekerjaan apa pun jika ada banyak panggilan telepon dan 

email hari itu setelah hari 』. 

Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak mengadakan konferensi meja bundar ini berdasarkan 
itu. 



Mitsuha: "Jadi, ini adalah konferensi meja bundar yang diadakan atas permintaan semua 
orang, tapi bisnis apa yang kamu miliki? 

Ah, dan saya akan membatasi kontak ke alamat email yang baru saya buat. Tampaknya itu 
telah memberikan masalah pada bisnis tentara bayaran ...... Mulai saat ini, panggilan 
telepon dan email ke alamat email mantan tentara bayaran akan diabaikan dan kami akan 
menghapus kontak itu dari daftar kami juga.... " 

Baiklah, ini menyelesaikan tujuan saya kali ini. 

Sebenarnya, ada cukup banyak permintaan untuk 『kami ingin membahas sesuatu』 dan 

beberapa negara telah menyiapkan tempat pertemuan beberapa kali sebelumnya. Karena 
kemungkinan besar akan berisiko jika mereka meminta secara sepihak saat kami 
mengunjungi negara mereka, saya memilih negara-negara yang memiliki konflik 
kepentingan dengan saya dan meminjam tempat yang aman di kota terdekat. Tentu saja, di 
samping tentara bayaran sebagai pengawal. Saya tidak akan ceroboh untuk pergi ke negara 
mereka atau ke tempat yang telah mereka siapkan, Anda tahu? 

Dan tentu saja, saya telah berhasil memblokir tuntutan mereka dan saya dapat 
menyelesaikan ini tanpa membuat janji apa pun yang telah saya rencanakan sejak awal. Itu 
hanya buang-buang waktu saja dan cukup melelahkan ketika saya melakukannya beberapa 
kali. Negara-negara lain yang mengetahuinya berpikir 『Kami juga menginginkannya!』 

Dan menjadi sulit untuk dihadapi. 

Oleh karena itu, saya ingin melarang semua gangguan dan menyerahkannya kepada 
tentara bayaran sekaligus, tapi ... 

Diplomat A: "Kami ingin mengundang Anda ke negara kami!" 

Diplomat B: "Diskusi dengan pemimpin pemerintah ..." 

Diplomat C: "Kami ingin menyambut Anda sebagai VIP negara ......" 

Tunggu, status VIP adalah masalah! Rasanya media massa mengambil foto saya. Padahal 
saya sudah mengatakan secara eksplisit tidak ada alat perekam untuk menghindarinya.... 

Selain itu, kisah heroik tentara bayaran di dunia lain dan naga tersebar di seluruh dunia 
tetapi, pembicaraan tentang saya yang berada di sini sejak itu adalah rahasia nasional 
masing-masing negara dan belum diketahui publik. Meskipun saya mengatakan 『belum』, 

saya tidak memiliki keinginan untuk memberi tahu siapa pun. 

Jika saya tidak menggunakan bangsawan 『Nanoha』 dari dunia lain, dan malah dikenal 

sebagai 『Seorang Jepang, Yamano Mitsuha』, maka saya harus bersiap untuk membuang 

kewarganegaraan saya. Segala sesuatu di Jepang seperti, rumah saya, teman-teman, dan 
hubungan dengan tetangga semua akan hilang, dan tidak ada yang bisa saya lakukan selain 



tinggal di negara lain selama negara saya didorong oleh media massa dan dipaksa 
melakukan sesuatu untuk dunia lain. Dan sepertinya masalah ini belum terlalu jauh. 

Informasinya bisa bocor, dan jika tidak bocor, itu akan terjadi dalam waktu dekat sekitar 
10 tahun paling lama sampai penampilan saya tampak mencurigakan karena tidak tumbuh 
sama sekali sejak itu. Saat itu, saya harus pindah dari rumah dan pergi ke luar negeri 
dengan dalih ada urusan pekerjaan. 

Nah, pada saat itu, semua teman saya akan menikah dan memiliki anak, dan saya mungkin 
akan melupakan teman-teman saya dari SMP dan SMA karena saya telah terasing dari 
mereka. Kemudian lingkup teman saya akan berubah menjadi hanya memiliki teman-
teman saya di tahun-tahun kuliah kita dan teman-teman ibu saya dari lingkungan, ......, tidak 
baik, air mata saya akan.... 

Diplomat A : " A -apa ada yang salah !?" 

Diplomat B: "Kamu baik-baik saja? Bagaimana kondisi fisikmu !? " 

Tidak baik, tidak baik... Saya secara tidak sengaja menjadi emosional dan menitikkan air 
mata.... 



Chapter 107 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 107 Mitsuha: "Ah? Tidak, tidak 
apa-apa. Aku baru ingat hal yang menyedihkan... " 

Saya entah bagaimana berhasil menipu mereka dan terus berbicara. 

Dan setelah melihat ekspresiku yang entah bagaimana terlihat sedikit tidak 
menyenangkan, semua orang bersaing satu sama lain demi mengundangku ke negara 
mereka. 

Mungkin mereka mengira saya ingat sesuatu ketika saya berada di negara asal saya. 

Mitsuha: "Bagaimanapun, saya mengalami kesulitan untuk mengenal banyak orang karena 
saya tidak dapat menikmati mengunjungi beberapa tempat dengan bebas pada saat itu. 

Saya suka melihat-lihat kota yang berbeda sebagai gadis biasa. Jadi, jika saya tidak dapat 
bergerak dengan bebas karena semua orang mengenal saya, tidak ada lagi artinya datang 
ke dunia ini lagi... " 

Diplomat A: " T -tidak, segala sesuatu tentang Nanoha-sama tentu saja akan dirahasiakan!" 

Perwakilan negara menjadi bingung karena kata-kataku. Nah, mereka berpikir bahwa 
mereka bisa mendapat untung besar dari saya dan mereka bukan tipe yang menghitung 
ayam seseorang sebelum mereka menetas, jadi wajar jika mereka ragu. 

Dengan ini, saya dapat mengharapkan sedikit kerahasiaan karena jika saya ceroboh 
tentang ini, itu akan menjadi kerugian total bagi saya. 

Setelah itu, saya berbicara tentang berbagai hal, meskipun tidak secara khusus tentang 
perjanjian atau perjanjian. Saya telah menjelaskan bahwa saya tidak memiliki kewenangan 
untuk mengatur antar negara, menolak menjadi mediator, dan mengumumkan bahwa saya 
juga tidak akan menjadi taksi untuk mereka sebelumnya. Karenanya, tidak banyak tempat 
untuk menyerang saya. Ada banyak permintaan untuk 『sampel mineral, tumbuhan, 

hewan, dan semacamnya』, tetapi mereka tidak akan mendapatkannya dengan mudah 

karena ini adalah kartu terkuat saya. 

Setiap negara pernah mengatakan bahwa mereka ingin mengundang saya ke negara 
mereka dengan segala cara, tetapi saya bukan seseorang yang baik hati dan tidak memiliki 
rasa bahaya, Anda tahu? 

Aku tidak akan seenaknya pergi ke tempat yang terlihat seperti neraka di bumi bersama 
dengan Sabine-chan dan Colette-chan, atau bahkan sendirian sambil meninggalkan 
keduanya di suatu tempat. 

Dan ketika saya berpikir bahwa saya bisa menyelesaikan ini segera. 



Diplomat Asia: 『Princess Shrine Maiden-sama, silakan kunjungi negara kami...』 

Mitsuha:『Harus jelas bahwa saya telah menolak semua orang.』 

Perwakilan Asia dari negara tertentu membawa kembali topik tersebut meskipun saya 
sudah menjelaskannya berulang kali. 

Diplomat Asia: "Seperti yang diharapkan! Anda adalah orang dari negara kami, ya !? Jika 
demikian, Anda berkewajiban untuk mengikuti instruksi kami! " 

... Lagi, dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Apakah Anda seorang pengeluh ?! 

Mitsuha: "Haa? Apa sebenarnya yang kamu bicarakan...? " 

Tidak hanya saya, tetapi juga perwakilan negara lain tampak tercengang. 

Namun, perwakilan dari negara tertentu itu bahkan tidak memiliki sedikitpun 
kekhawatiran di wajahnya. 

Diplomat Asia: "Rambut, mata, dan warna kulit Anda. Itu adalah ciri-ciri orang dari negara 
kita! Dan Anda juga dengan ceroboh menjawab pertanyaan dalam bahasa ibu kami belum 
lama ini. Itu adalah bukti bahwa Anda adalah orang-orang kami! " 

Haa.... 

Mitsuha: 『Dia bilang begitu tapi, bagaimana menurutmu?』 

Diplomat Timur Tengah: 『Itu menggelikan. Itu benar-benar luar biasa, Anda tahu. 』 

Diplomat Asia: "Eh?" 

Pengeluh itu tampak linglung setelah melihat saya berbicara dengan perwakilan dari 
negara Timur Tengah tertentu dengan menggunakan bahasa negara mereka. 

Mitsuha:『Bagaimana dengan semua orang di sana?』 

Diplomat Afrika:『Bukankah lebih baik tidak menelepon negara itu lain kali?』 

Saya berbicara dengan perwakilan dari negara Afrika tertentu dengan menggunakan 
bahasa negara mereka juga. 

Diplomat Asia: "Eh ......?" 

Mitsuha: "Aku bisa berbicara dalam bahasa asli semua orang berkat sihir terjemahan ...... 

Dan seperti di dunia ini, tentunya ada banyak ras berbeda di dunia kita juga. Wanita seperti 
saya, wanita menyukai dua pendamping saya, dan orang kulit hitam juga ... " 



Tidak, saya tidak begitu tahu apakah ada orang kulit kuning dan orang kulit hitam atau 
tidak karena saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Padahal, mereka mungkin 
berada di sisi lain benua atau bahkan di benua lain. Aku akan bertanya pada Sabine-chan 
nanti. 

Diplomat: "" "" "Sihir penerjemahan!?!" "" "" 

Ya ampun, kalian menggigit yang itu saja....? 

Saya pikir beberapa orang di sini sudah memperhatikan bahwa saya bisa berbicara bahasa 
apa pun, tetapi masih banyak hal yang tidak mereka ketahui, ya? 

Meskipun tanpa sihir terjemahan, itu akan segera menjadi waktu untuk komputer kecil 
yang dapat dimasukkan ke dalam saku baju sambil menerjemahkan pada saat yang 
bersamaan. Mungkin akan seperti itu hanya dalam beberapa tahun.... 

Kembalikan enam tahun penderitaan saya karena belajar bahasa Inggrishhhhhhhh ~ !! 

...... Haa... Haa.... 

Yah, tidak mengherankan karena kami sudah memiliki penerjemah kecil yang dapat 
dikenakan yang dapat menerjemahkan tanpa koneksi internet dan perangkat terjemahan 
instan, ya. 

Hah? perwakilan Jepang terlihat pucat. Jangan beri tahu saya, apakah mereka berpikir 
untuk mengklaim sesuatu seperti itu juga? Bukankah menyenangkan melihat ada 
penantang lain juga? 

Ini mungkin menutup kemungkinan pendekatan aneh yang datang dari Jepang. Beruntung! 

Saya membuat blog dalam bahasa Jepang dengan menggunakan 『Viscount Yamano』 

sebagai nama saya di sana sementara saya menggunakan 『Nanoha』 di sini. Makanya, 

saya tidak perlu khawatir tentang relevansinya. Saya juga belum menyebutkan apapun 
tentang wilayah saya di sini, dan jika itu sebuah blog, itu akan diperlakukan sebagai fantasi 
yang dimainkan oleh mereka ...... .untuk semua orang selain empat yang saya undang, itu. 

Baiklah, ini tempat yang bagus untuk berhenti, jadi sekarang saya akan mengakhiri 
pertemuan ini! 

Tapi, yah, tidak baik jika mereka datang jauh-jauh ke sini dan kembali dengan tangan 
kosong, jadi saya membagikan masing-masing satu buku bergambar kepada semua orang 
sebagai oleh-oleh. Buku bergambar memiliki jenis yang sama. Jika saya tidak memberi 
mereka sedikit pelayanan di sini, kemungkinan besar mereka tidak ingin datang untuk 
pertemuan berikutnya dan seterusnya, bukan? 

Selain itu, kekuatan pemaksaan untuk beberapa peraturan akan melemah jika mereka 
tidak ingin diundang ke konferensi berikutnya. 



Jika sudah ada yang seperti itu di bumi, saya minta maaf! Lain kali aku akan menebusnya 
untuk kalian! 

Ah, pengeluh tentu saja tidak mendapatkan suvenir dan tidak ada rencana untuk 
mengundang mereka ke konferensi berikutnya juga. 

Mendengar itu, pengeluh itu menjadi pucat. Nah, jika dia membawa hasil ini kembali ke 
negaranya, apakah dia akan dipecat dari posisinya? Atau lebih tepatnya, dia mungkin 
kehilangan akal.... Secara fisik jika dia menanganinya dengan buruk. 

Ya, mari berdoa semoga dia hanya akan dipecat dari posisinya. 

Dan dengan demikian, 『DWRT 2』 telah selesai tanpa banyak prestasi bagi seluruh 

peserta. 

Malam itu, tiga gadis muncul di sebuah hotel di kota terdekat dari markas Wolf Fang. 

... Ini bukan seolah-olah mereka dalam setelan triko, juga tidak memiliki kartu 
pemberitahuan sebelumnya yang dirancang untuk kucing. 

Ketika salah satu dari mereka sedikit mengetuk pintu kamar, mereka menyelinap ke pintu 
yang terbuka dan segera menutupnya. Tentu saja, anggota Wolf Fang saat ini sedang 
menjaga di luar pintu, di kedua ujung lorong, di depan lift, dan semacamnya. 

Dan di dalam ruangan. 

Mitsuha: "Maaf aku membuatmu menunggu." 

Diplomat: "Tidak, tidak! Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah memilih 
negara kami. " 

Pembicaraan antara Mitsuha dan perwakilan negara tertentu akan segera dimulai. 

Hal yang sama terulang beberapa kali malam itu dan Mitsuha sempat mengadakan 
pembicaraan rahasia dengan beberapa negara secara individu. 

Dan hasilnya. 

Mitsuha: "Baiklah, dengan ini, saya bisa mendapatkan kewarganegaraan di banyak negara! 
Selain itu, saya mendapat perlakuan tingkat nasional yang memungkinkan saya 
menghindari pajak, dinas militer, dan kewajiban lainnya! Tahap pertama mengamankan 
tempat persembunyian untuk tujuan pelarian saya jika terjadi keadaan darurat selesai! " 

Ada juga pembicaraan tentang mendapatkan pangkat bangsawan di beberapa negara. 

Itu adalah layanan yang luar biasa karena jelas bahwa akan ada penghargaan peringkat 
pengadilan untuknya mengingat statusnya adalah seorang putri di apa yang disebut tanah 



airnya dan gelar viscount di kerajaan tempat dia tinggal saat ini. Mitsuha juga memutuskan 
untuk tidak menahan dan menerimanya, karena dia sudah cukup tahu tentang kekuasaan 
otoritas dari gelar-gelar di negara tersebut. 

Dengan ini, persiapan pengamanan lokasi di beberapa negara, seperti negara tempat 
markas Wolf Fang berada, negara besar dan negara kecil, sudah mulai maju dengan baik. 
Sementara itu, saya berencana membuat beberapa pangkalan di dunia lain untuk 
mempersiapkan perang, perang saudara, dan krisis tingkat nasional lainnya. 

Jika memungkinkan, akan lebih baik bagi Sabine-chan untuk melarikan diri ke kerajaan lain 
daripada ke Bumi jika Sabine-chan diasingkan dari kerajaannya. 

Ini mungkin membuang-buang persiapan, tetapi lebih baik memiliki lebih banyak pilihan. 

Setelah pembicaraan rahasia selesai, Mitsuha dan yang lainnya berpisah dengan anggota 
Wolf Fang dan dipindahkan ke rumahnya di Jepang. Lebih aman dan nyaman tinggal di sini 
daripada kota di mana perwakilan dari berbagai negara masih ada dan kemungkinan 
berbagai orang akan datang dengan misi khusus, meskipun dekat markas Wolf Fang. 

Karena sudah agak terlambat bagi anak-anak untuk keluar makan, kami langsung pergi ke 
toko serba ada setelah diantar pulang. 

Ada kemungkinan seseorang mungkin melihat kami jika kami pindah langsung ke toko 
terdekat, dan saya tidak tahu kapan saya akan bertemu dengan kenalan jika saya berjalan 
ke sana saat masih dengan pakaian rahasia. 

... Nah, petugas di toko swalayan sudah mengenal saya. 

Mitsuha: "Kamu bisa membeli semua yang kamu suka karena aku telah membuat kalian 
berdua terus berada di sisiku untuk hari ini." 

Sabine & Colette: "" Yayyy ~! "" 

Mitsuha: "Ah, kamu hanya bisa membeli satu es krim!" 

Sabine: "Eee ~! Huu! Huu! " 

Memang, Mitsuha sepertinya juga sudah belajar sedikit. 

Mitsuha: "Sa, Sabine-chan, apa kamu sudah selesai?" 

Sabine: "Jangan terburu-buru!" 

Colette: "Mitsuha, tolong, biarkan aku pergi dulu! A-aku tidak bisa.... " 

Mitsuha: "EEEEEEEHHH !?" 



Tidak peduli berapa banyak es krim yang dibatasi untuk mereka, mereka tetap membeli 
lauk, permen, dan jus untuk sepuluh orang dan memakannya secara berlebihan. Pada 
akhirnya, masih sama seperti dulu. 

Meskipun terdapat banyak kios di department store, hotel, dan markas besar Wolf Fang, 
rumah tangga Yamano hanya memiliki satu toilet. 

Dan suara Sabine-chan terdengar di dalam toilet. 

Sabine: "Dengan ini, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang seberapa banyak aku 
makan, ya...?" 

Mitsuha: "Diam! Cepat dan selesaikan bisnismussss ~ !! " 

Bab 108> 



Chapter 108 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 108 Setelah meletakkan truk 
besar di rumah, kami membawa barang bawaan kami dan kembali ke titik transfer 
sebelumnya. Ibukota kerajaan Kerajaan Courson, Sakuon dapat dilihat dari kejauhan 
sekarang. 

Terakhir kali kita pindah ke Bumi, kita masih memiliki jarak yang cukup jauh dengan ibu 
kota kerajaan sebelumnya walaupun kita bisa melihatnya dari kejauhan karena resiko 
menyaksikan Big Lorry akan meningkat jika kita terlalu dekat dengan kota. 

Namun, jika kita beralih ke berjalan dari jarak itu seandainya jika Big Lorry dapat dilihat 
oleh seseorang, akan ada jarak yang tidak terduga dan akan sulit untuk mencapai kota 
karena kita sudah mengalami hal seperti itu terakhir kali. Namun, terlalu dekat juga 
berbahaya. 

Yup, di sinilah saya harus menggunakan penilaian saya yang sangat baik. 

Sabine: "Nee-sama ~ apakah kita sudah sampai...?" 

Mitsuha: "A-ini sedikit lebih ..." 

...... Saya membuat kesalahan dalam penilaian saya. 

Aku dan Sabine-chan kelelahan. 

Satu-satunya yang masih baik-baik saja adalah anak liar dan gadis kecil yang sebenarnya, 
Colette-chan. 

Dan Colette chan itu bertanya dengan heran sambil melihat kami yang benar-benar 
kelelahan. 

Colette: "Mitsuha, Bukankah tidak apa-apa untuk pindah ke tempat di mana kamu dapat 
melihat bahwa tidak ada orang di sekitar setelah meletakkan Big Lorry?" 

Mitsuha & Sabine: "" Ah ...... "" 

Saya telah menjelaskan kepada Sabine-chan dan Colette-chan bahwa tidak ada beban atau 
apapun bagi saya untuk menggunakan transfer dan bahwa saya hanya mengatakan itu 
adalah 『beban berat』 karena pertimbangan politik. Jika tidak, keduanya tidak akan 

mengizinkan saya menggunakan transfer tanpa reservasi apa pun. Saya juga menjelaskan 
tentang detail apa yang dapat saya lakukan dan tentu saja, tentang bagaimana saya selalu 
dapat pindah ke tempat yang pernah saya kunjungi sekali atau beberapa tempat di mana 
saya dapat melihat dengan mata saya juga dan tentang bagaimana saya dulu sering 
melakukannya. untuk menghindari gerbong yang datang dengan Big Lorry. 



Sabine: "Nee-sama, jelaskan!" 

Mitsuha: "... Maaf, aku tidak memikirkannya ..." 

Kemarin, setelah menderita Kuro-chan (sesuatu seperti "Guruguru shaa!"), Kami selesai 
mandi bersama dan tidur nyenyak di rumah. 

Dan hari ini, akhirnya kita sampai di tujuan kedua kita, yaitu ibu kota kerajaan Kerajaan 
Courson, Sakuon. 

Tidak, kami telah melihat ibu kota kerajaan beberapa hari yang lalu, tetapi kami 
dipindahkan ke Bumi segera setelah itu. Karenanya, kami baru saja tiba hari ini. Saya 
merasakan sedikit ketidaknyamanan dari ini, tapi jangan pedulikan hal-hal kecil! 

Kami telah dipisahkan cukup jauh dengan unit utama, tetapi karena kami telah 
menghabiskan sedikit waktu di Bumi, mereka seharusnya mengejar kami untuk jarak yang 
cukup jauh. 

Atau lebih tepatnya, tidak bagus, saya harus segera menghubungi mereka! 

Mitsuha: "Ubah jadwal, kita harus segera kembali ke wilayahku!" 

Sabine & Colette: "" Eeeeeehh? "" 

Kali ini, ketika kami kembali ke wilayah itu, kami ditemukan oleh Ria-chan yang berusia 4 
tahun-, tidak, jika saya tidak salah, dia telah berusia 5 tahun sekarang, kan? 

Ria: "W, www-selamat datang kembali!" 

Ria-chan memberikan salam selamat datang yang tepat setelah sedikit bingung dan pergi 
untuk memberi tahu semua orang dengan tergesa-gesa. Yup, lucunya ~.... 

Kami pergi ke kantor saya ketika teh sedang disiapkan dengan tergesa-gesa. Saya 
kemudian mengubah frekuensi radio ke frekuensi di istana kerajaan dan menekan sakelar 
PTT (Push-to-Talk). 

Mitsuha: "Skakmat Raja Satu, Skakmat Raja Satu, Ini Benteng Putih, ganti." 

Kemudian, orang yang bertanggung jawab atas perangkat komunikasi di istana kerajaan 
segera memanggil raja. 

Raja akhirnya datang dan saya melaporkan tentang kedatangan kami di ibukota kerajaan 
Kerajaan Courson dan memintanya untuk memberi tahu pihak utama juga. 

Padahal, saya bahkan harus mengkonfirmasi rencana kedatangan mereka juga untuk 
besok. 



Setelah itu, kubiarkan Sabine-chan berbicara dengan raja sebentar. Ya, meski dia kuat, 
Sabine-chan tetaplah seorang gadis berusia 10 tahun. 

Sabine: "Ayah, aku telah membangun hubungan yang intim dengan Putri Remia, jadi aku 
telah mendapatkan 10 poin dari kesepakatan kita, ya? 

Dengan menggunakan itu, saya akan menolak semua orang, seperti 『Teman sekolah』 

atau 『Teman bermain』 yang telah saya sebutkan sebelumnya, oke? Karena aku sama 

sekali tidak tertarik dengan putra Duke yang bodoh, putri Marquis yang egois, dan 
semacamnya! " 

...... I-Itu menakutkan, oi! 

Setelah itu, Sabine-chan dan Colette-chan berkumpul dengan semua orang di 『Korps 

Pembantu Rumah Tangga Yamano』 saat kami menikmati teh dan permen. ...... Padahal, 

mereka hanya bermain bersama, kamu tahu. 

Sementara itu, saya berdiskusi dengan Anton-san kepala pelayan, Willem-san dan Miriam-
san untuk memeriksa situasi wilayah saya dan menginstruksikan beberapa perintah untuk 
kasus tertentu. 

Jika kami makan siang agak lambat kali ini, kami harus kembali ke sisi lain lagi karena kami 
harus memutuskan penginapan kami terlebih dahulu. Kita mungkin tidak bisa memilih 
penginapan dengan mudah seperti terakhir kali, jadi kita perlu mendapatkan penginapan 
yang bagus sebelum terlambat karena ada kemungkinan full-booking. 

Di atas segalanya, keamanan adalah yang utama. 

Mitsuha: "Baiklah, waktunya kembali." 

Colette: "... ya ......" 

Sabine: "Ya ~ s!" 

Colette-chan sepertinya agak enggan, sementara Sabine-chan bersikap acuh tak acuh. 
Terakhir kali adalah pengalaman pertama 『bermain dengan teman biasa』 untuk Sabine-

chan, tapi sepertinya dia bertingkah seperti ini mungkin karena dia sekarang tahu bahwa 
dia bisa 『melihat mereka lagi』 atau karena dia merasa aman karena mereka sudah 

berteman dengan dia.... 

Yah, kita masih harus kembali besok untuk memeriksa situasi unit utama. 

Karena merepotkan untuk mentransfer Big Lorry ke pinggiran hanya untuk menghubungi 
mereka setiap saat, jadi aku pasti akan menghubungi dari sini ketika kita berada di kota 
mana pun. 



Yup, berapa kali aku datang kesini sepertinya akan meningkat.... 

Meskipun tidak masalah jika saya pindah di depan semua pelayan, saya tetap tidak ingin 
membuang waktu saya untuk mengejutkan mereka. Oleh karena itu, kami dipindahkan 
kembali setelah kembali ke kamar saya. 

Selain itu, kamar saya harus dikunci dari dalam, dan saya juga harus mengatur sistem 
pencegahan kejahatan karena sangat dilarang bagi siapa pun untuk masuk selain Sabine-
chan atau Colette-chan ketika mereka bersama saya. 

Mitsuha: "Baiklah, ayo pergi. Transfer!" 

Penjaga gerbang: "... hanya tiga anak? Bisakah Anda datang ke sini sebentar? " 

Aah, lagi? Kita harus melakukan ini lagi...? 

Setelah itu, kami bertiga menerima ceramah dari penjaga gerbang sekali lagi.... 

Mitsuha: "Baiklah, kita akhirnya sampai di kerajaan kedua!" 

Saya berteriak dengan semangat. 

Ya, bukan Sabine-chan atau Colette-chan, tapi ini aku. 

Dan, orang-orang di sekitar kami tersenyum, atau lebih tepatnya, menatap kami dengan 
tatapan hangat. 

Diam! Anda tidak perlu mengatakan apapun! 

Bagaimanapun, kami, tuan dan pengikutnya yang menahan interogasi dan ceramah selama 
sekitar setengah jam dari penjaga gerbang telah dengan aman memasuki ibukota kerajaan, 
Sakuon. 

...... Nah, untuk lebih spesifiknya, Sabine-chan adalah 『Lord』, aku 『Retainer』, dan 

Colette-chan adalah 『Retainer punggawa』. 

Bagaimanapun, ini adalah kerajaan baru dan ibu kota kerajaan baru! Ayo segera cari 
penginapan. 

Mitsuha: "Apakah Anda memiliki kamar triple?" 

Ini adalah penginapan mewah di pusat kota yang menghadap ke jalan utama seperti biasa. 

Seperti yang diharapkan, tidak ada hal seperti pelanggan yang masuk dan keluar, atau tidak 
dibersihkan dan dirawat bahkan sebagai lelucon karena ini adalah toko perwakilan ibu 
kota kerajaan, yaitu wajah kerajaan mereka. 



Kemudian, seorang pemuda front tersenyum berusia awal 20-an datang dan menyambut 
kami. 

Frontman: "Ya, kami memilikinya. Apakah Anda seorang wali dengan Anda? " 

Ya ya, tidak seperti tempat pertama yang kami kunjungi di kerajaan sebelumnya, dia 
merespons dengan baik dan tidak memperlakukan kami sebagai anak-anak. 

Sudah kuduga, pegawai penginapan kelas atas pasti seperti ini, kan? 

Yah, kami belum mencoba untuk pergi ke penginapan selain tempat ini, jadi kami datang 
dengan sedikit rencana. 

Ya, dengan mengenakan gaun yang jelas terlihat sebagai pakaian wanita kelas atas. Mereka 
sekarang harus bisa berpikir bahwa kita adalah bangsawan atau putri seorang pedagang 
besar. 

...... Setidaknya untuk Sabine-chan yang memiliki 『Aura Bangsawan Kelas Tinggi』 di 

sekelilingnya. 

Sabine-chan, kamu memiliki keahlian khusus semacam itu, ya....? 

Saya dan Colette-chan? Betapapun bagusnya pakaian kita, kita tidak bisa menyembunyikan 
aura awam yang terpancar dari seluruh tubuh kita, ya. 

Saya tidak mengatakan apa-apa tentang menjadi seorang putri atau delegasi dari kerajaan 
lain karena saya tidak suka mengatakan hal-hal yang tidak perlu, diperlakukan secara 
khusus, atau menjadi sasaran dan diinterogasi untuk mendapatkan informasi. 

Mitsuha: "Mereka akan tiba nanti dan bertemu di kota ini. Saya tidak akan membuat 
reservasi untuk mereka karena kami belum memutuskan apakah kami akan tinggal di 
penginapan yang sama atau tidak, tapi mereka mungkin akan tinggal di sini jika ada kamar 
yang tersedia. " 

Ya, saya tidak akan membuat janji yang tidak pasti, memberi uang kepada orang-orang atau 
menjadi penjamin pinjaman karena itu adalah moto keluarga saya. 

Alasan mengapa saya tidak mau meminjamkan uang adalah karena dahulu kala, nenek 
moyang saya yang menjalankan industri perkayuan dan memiliki bisnis yang bagus, tanpa 
berpikir panjang meminjamkan uangnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, tampaknya 
ada keluhan yang datang dari manajer cabang dari bank tertentu, yang mengatakan, 『Itu 

tugas kami, jadi jangan menghalangi kami!. 

Oleh karena itu, pakta non-agresi ditandatangani pada waktu itu, berbunyi, 『Rumah 

tangga kita tidak akan meminjamkan uang kepada masyarakat dan bank tidak akan 
menjual kayu juga』. 



Tidak, saya tidak yakin apakah itu benar atau hanya fiksi untuk mengikat keturunan. 

Dan, tentu saja, bahkan orang bodoh pun tahu tentang hal penjamin. 

Bagaimanapun, kami telah mengamankan penginapan kami dengan aman. 

Dan sepertinya ada bak mandi juga di setiap kamar karena fasilitas semacam itu hanya 
akan tersedia di penginapan kelas atas. 

Tapi, hanya karena ada bak mandi, nampaknya para karyawan tetap harus membawa air 
panas dan memasukkannya sendiri meski sudah memiliki pipa air untuk drainase. 

Oleh karena itu, dilarang keras menumpahkan air panas dari bak mandi. 

Tentu saja, tidak ada pancuran atau pemanas air mandi. 

...... Ayo pergi ke rumahku untuk mandi.... 

Bab 109> 



Chapter 109 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 109 Kami kembali ke rumah, 
mandi, kembali ke penginapan, dan makan malam. 

Bakal mandi lama kalau ada tiga orang di dalamnya. Padahal, saya selalu mandi lama untuk 
memulai. 

Nah, jika Anda melakukan peregangan, latihan otot, dan keluar masuk bak mandi setiap 
kali, dua jam akan berlalu dengan mudah, bukan? 

Karena itulah, tanpa disadari, sudah waktunya makan malam. Padahal kami sudah 
menyewa penginapan sebelumnya. 

Sulit untuk keluar dan mencari restoran sekarang, dan kita harus bisa memesan makanan 
di penginapan ini. Tidak masalah jika itu mahal. Ya, kita bisa menggunakan pengeluaran 
kita untuk ini dan saya telah membuat beberapa catatan juga sehingga saya bisa menagih 
raja nanti. 

Makanannya, seperti yang diharapkan, cukup mewah karena berasal dari penginapan kelas 
atas. 

Tapi pemborosan tidak selalu berarti enak, bukan? Ini adalah.... 

Yah, bukannya itu buruk. Ini tidak mengambil jalan pintas atau pelit pada bahan juga. 
Bumbu juga digunakan secukupnya. Tapi, yah, sangat disayangkan jika dibandingkan 
dengan masakan olahan di bumi modern. Sabine-chan juga dulu hanya makan makanan 
kelas atas di dunia ini, tapi sekarang dia telah mencicipi hidangan di Bumi dengan 
berlimpah, sepertinya dia tidak puas dengan makanan di dunia ini sekarang. 

Hanya Colette-chan yang makan hidangan di Bumi dan dunia ini dengan kebahagiaan yang 
cukup. Ya, dibandingkan dengan makanan di desa itu, bukan? Apakah ada hukuman jika 
mengeluh tentang makanan? 

Kami pergi tidur lebih awal setelah makan karena kami akan melakukan tur di ibukota 
kerajaan mulai besok. 

... Adalah sesuatu yang saya pikirkan sesekali. 

Keesokan harinya, beberapa saat sebelum lonceng siang kedua (15:00), kami pindah ke 
kediaman Yamano dan standby di depan radio. Ada tanggapan dari raja dan earl ketika 
saya menelepon pada waktu yang ditentukan. 

Karena kami telah menghabiskan beberapa waktu di Bumi, kami tiba di ibu kota kerajaan 
keesokan harinya. 



Yah, sudah cukup lama sejak kami meninggalkan ibu kota kerajaan Darisson Kingdom, 
Mathrica, dan kerajaan di sekitar sini juga tidak sebesar itu dan karena kami hanya melihat 
ibu kota kerajaan hanya setengah hari, mari kita bertamasya sampai besok malam. . 

Saya memberi tahu nama penginapan tempat kami menginap dan menyelesaikan 
panggilan. Saya telah berbicara banyak hal dengan raja kemarin dan saya akan bertemu 
dengan earl besok, jadi tidak ada gunanya berbicara dengan komunikator sekarang. 

Sabine-chan dan juga Colette-chan sedang bermain dengan semua orang di 『Korps 

Pembantu Rumah Tangga Yamano』 dan aku mendiskusikan beberapa hal dengan para 

pemimpin. Uuh, aku juga ingin bermain dengan Ria-chan ...... 

Setelah makan malam di kediaman, kami kembali ke ibukota kerajaan Kerajaan Courson, 
Sakuon. 

Keesokan harinya, kami jalan-jalan kesana kemari sampai siang. Tentu saja, kami juga 
melakukan tur makan. 

Setelah itu, kami kembali ke penginapan sedikit lebih awal karena ada kemungkinan party 
utama akan datang lebih awal dari waktu yang direncanakan. 

Ketika kami sedang bersantai di meja di lantai pertama dekat meja depan, seorang kenalan 
yang dikenal masuk. Dia berhenti dan membungkuk ketika dia melihat kami dan kemudian 
pergi ke meja depan. Vokalis yang melihat pemandangan seperti itu, tentu saja, 
menyimpulkan bahwa rekan kami telah tiba dan.... 

Pengikut: "Kami adalah delegasi dari Kerajaan Zegreus. Kami ingin meminta kamar. " 

Frontman: "Eh..., y-ya, saya sudah menerimanya. Berapa banyak orang jika saya boleh 
bertanya? Karena kami ingin mengalokasikan kamar yang akan digunakan. " 

Yup, sepertinya dia terguncang sesaat, tapi dia langsung menahannya. Seperti yang 
diharapkan dari pentolan dari penginapan kelas atas! 

...... Namun, kali ini earl tidak memberikan pengumuman sebelumnya? 

Yah, dia telah memutuskan untuk tinggal di penginapan tempat Sabine-chan menginap, jadi 
kurasa dia mengabaikannya. Atau lebih tepatnya, dia mungkin mengira kita sedang 
membuat reservasi dan telah menjelaskannya kepada mereka sebelumnya? Uwawa... 
bukankah ini buruk? 

Dan tidak mungkin frontman bisa menangani anggota delegasi dalam jumlah besar ini 
sendirian, oleh karena itu kelompok bantuan dan manajer dipanggil. 

Sisanya hampir sama dengan yang terakhir kali. Butuh beberapa saat bagi semua orang 
untuk menetap di kamar mereka, jadi pertemuan berikutnya adalah saat makan malam. 



Untuk makan malam, seperti biasa, kami fokus pada makan sementara earl, Klarge-sama 
dan petugas lainnya mencoba mendekati kami. Kadang-kadang saya berhasil bertahan 
dengan berbicara dengan Sabine-chan dan Colette-chan. Mau bagaimana lagi jika sesakit ini 
setiap saat. Uuh, apakah ada jalan keluar dari ini.... 

Audyst: "Nah, mari kita mulai rapat besok." 

Karena itu, anggota utama delegasi sedang melakukan strategi waktu minum teh tepat 
setelah makan. 

Audyst: "Di kerajaan ini, raja dalam keadaan sehat dan tidak ada ketidaknyamanan dari 
Yang Mulia Pangeran hingga pangeran ketiga, dan dari putri pertama hingga putri keempat 
juga." 

... Itu... sesuatu yang bagus tapi... sepertinya itu bisa menjadi benih perselisihan.... 

Audyst: "Selain Putri ke-4, mereka semua telah dewasa. Yang Mulia Pangeran, pangeran 
kedua dan putri kedua adalah anak permaisuri, dan tidak ada kekhawatiran tentang 
perebutan suksesi. " 

Ya ampun, kalau begitu, tidak ada masalah secara politik. 

Mitsuha: "Kalau begitu, tidak apa-apa jika kita melakukannya secara normal kali ini, kan?" 

Saat aku berkata begitu. 

Audyst: " Umu , berdasarkan stabilitas kerajaan ini, tidak perlu khawatir seperti yang kami 
lakukan untuk Kerajaan Darisson. Namun, ada sedikit masalah, Anda tahu... " 

Mitsuha: "Masalah?" 

Audyst: "Ya, karakter raja sangat buruk sehingga dia akan memaksakan kondisi egoisnya 
untuk keuntungannya sendiri dan menggunakan trik kotor juga." 

Mitsuha: "Itu sama sekali tidak』 sedikit 』!" 

Aku merasa seperti akan ada sedikit masalah yang terjadi entah bagaimana... .. 

Setelah itu kami mengadakan berbagai pertemuan strategi dengan semua orang. 

Tentu saja, sang earl telah melakukan pertemuan mendetail dengan raja sebelum 
meninggalkan kerajaan. Oleh karena itu, mengenai kisaran yang dapat diterima dan 
kesamaan diputuskan dengan benar untuk setiap kerajaan mitra. Dan, dalam situasi yang 
tidak terduga, earl, yang merupakan pemimpin misi, telah diberi keleluasaan yang cukup. 

Meskipun dia bisa menghubungi komunikator, dia tidak bisa melakukan penyelidikan di 
tengah pertemuan, dan mereka bahkan tidak akan percaya bahkan jika dia mengatakan 



bahwa dia ingin mengkonfirmasi dengan raja sejak awal. Kecepatan transfer informasi, 
dalam arti tertentu, merupakan keunggulan dibandingkan dengan senjata. 

Mitsuha: "Kalau begitu, tidak ada masalah jika negosiasi gagal?" 

Audyst: " Umu , kami tidak dapat berkoordinasi dengan banyak kerajaan jika kami berpikir 
bahwa kami akan dapat memperoleh apa yang kami inginkan dengan percaya diri. Terlepas 
dari diskusi antara dua kerajaan, kami tidak dapat memberikan perlakuan yang 
menguntungkan hanya kepada kerajaan tertentu jika kami ingin memiliki perjanjian 
multilateral. Sudah jelas bahwa kami tidak akan menemukan kesepakatan jika kami 
melakukannya. 

Bagaimanapun, kami hanya 『perwakilan penjelas sebelumnya untuk perjanjian』. Bukan 

tugas kami apakah kami harus membuat kesepakatan atau tidak. Oleh karena itu, jika 
mereka tidak mau mendengar penjelasan kita, kita cukup mengatakan 『Saya mengerti』 

dan tinggalkan tempat itu. 

Nah, pihak lain bukanlah orang bodoh, jadi mereka mungkin berpikir sedikit untuk 
memasuki perjanjian jika mereka menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk memaksakan 
diri dan sebaliknya, itu dapat menyebabkan kerugian bagi kerajaan mereka. " 

Mitsuha: " Begitu ......" 

Dengan demikian, strategi balasan telah diputuskan, yaitu jika pihak lain bullish, maka kita 
dapat memutuskan untuk membalas budi dan menyerang mereka dengan sikap yang sama. 

Audyst: "Terima kasih telah mengatur pertemuan ini." 

Sore hari berikutnya. 

Setelah selesai menyapa para hadirin dan pindah ke ruang pertemuan, sekarang saatnya 
untuk memulai pertemuan. 

Pertama, earl menjelaskan tujuan kunjungan kami dan detail situasinya. 

Audyst: "Itulah mengapa kami dikirim sebagai delegasi untuk menjelaskan situasi sebelum 
perjanjian formal yang akan menyelesaikan perjanjian." 

"" "......" "" 

Raja, pangeran pertama, dan pangeran kedua tetap diam dengan wajah cemberut. 
Pangeran ketiga yang merupakan anak dari selir dan memiliki peringkat warisan yang 
rendah atau begitulah tampaknya, menatap dengan mata dingin seperti itu masalah orang 
lain. Para pelayan lain yang merupakan menteri dan pejabat kabinet mengawasi apa yang 
akan ditanggapi raja mereka. 



Raja: "... Baiklah, kerajaan kami akan menerima posisi kerajaan Anda sebagai mediator 
untuk kerajaan yang berpartisipasi dalam perjanjian. Dan, untuk saat ini, dapatkah kita 
melihat 『Gun』 itu atau sesuatu sebagai pembayaran untuk kerajaan kita? " 

Sambil mengatakan itu, dia menunjuk pada kasus yang aku bawa di punggungku saat 
bertindak sebagai raja yang angkuh, dan earl itu dengan terang-terangan membuat wajah 
cemberut. 

Earl juga seorang bangsawan tua yang cakap. Dalam keadaan normal, tidak peduli betapa 
tidak nyamannya dia, dia tidak akan menunjukkan wajah seperti itu kepada raja kerajaan 
lain. ...... Dengan kata lain, dia melakukannya dengan sengaja. Ya, itu saja. 

Audyst : "... apa yang dia katakan, akan jadi apa, Putri Kuil Maiden-dono?" 

Mitsuha: "Hmm, ini di luar pertanyaan, ya? Kalau begitu, Kerajaan Courson tidak akan 
berpartisipasi dalam perjanjian, jadi mari kita pergi ke kerajaan berikutnya. " 

Audyst: " Umu , mengerti. Kalau begitu Yang Mulia, terima kasih banyak telah memberi 
kami tempat untuk bertemu dan bertemu dengan Anda. Delegasi kami akan kami 
informasikan untuk tidak datang pada sidang paripurna agar tidak mengganggu Anda lebih 
jauh mengenai hal ini. Jadi yakinlah. Sekarang, kita akan pergi. Semoga Dewi memberkati 
Yang Mulia dan Kerajaan Courson... " 

Meski begitu, sang earl berdiri dari kursinya, dan tepat setelah itu kami dan petugas 
lainnya juga melakukannya. 

"" "Eh ............?" "" 

Raja, Pangeran, serta pejabat Kerajaan Courson melihat kami dengan tatapan kosong. 

Itu jelas. Mereka tidak serius memikirkan untuk mengikuti kondisi kami sebelumnya. Itu 
tidak lebih dari sekedar teknik negosiasi yang kami sarankan kondisi yang berlebihan pada 
awalnya dan kemudian menyerah sedikit. Itulah kondisi yang kami keluarkan di samping 
niat kami, dan tentu saja pihak lain seharusnya memahami sebanyak itu. Namun, 
tanggapan mereka cukup tidak terduga. 

Dan dari penjelasan sebelumnya, tidak tergabung dalam perjanjian ini merupakan tindakan 
bunuh diri bagi kerajaan. Bahkan orang bodoh, tidak, orang yang sangat bodoh bisa 
memahami hal semacam ini. 

Raja: "T-tunggu! Apa yang sedang Anda coba lakukan...?" 

Raja berkata demikian sambil bingung dan secara spontan bangkit dari kursinya. Sang earl 
kemudian menjelaskan kepada raja dengan suara monoton dan tanpa emosi. 

Audis: "Tidak, kami menilai bahwa Putri Kuil Maiden-dono tidak perlu menjelaskan rincian 
lebih lanjut karena Yang Mulia telah memberi kami kondisi yang melebihi tingkat toleransi 



kami. Oleh karena itu, kami sangat menyesal atas waktu Yang Mulia dan para pejabat 
terbuang percuma untuk kami. Oleh karena itu, kami akan pergi... " 

Raja: "A-apa yang kamu katakan !? Bukankah negosiasi akan dimulai sekarang !? " 

Earl itu berpaling dari raja yang banyak berteriak dan menatapku. Yup, waktunya ganti 
pemain. 

Bab 110> 

TL Note: 

Tunggu apa? Aku hidup? Oh wow. 

-- Kuro di Sungai Styx 



Chapter 110 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 110 Mitsuha: "Semoga Yang 
Mulia, masalah ini penting tidak hanya untuk nasib satu kerajaan, tapi untuk semua orang 
yang tinggal di benua ini dan untuk masa depan semua kerajaan juga. Oleh karena itu, kami 
tidak punya waktu untuk kebohongan, tipu muslihat, atau tawar-menawar apa pun dan 
kami sama sekali tidak akan menyetujui keluhan apa pun karena tidak mengambil untung, 
kepalsuan, serta pengkhianatan. 

Kondisi yang dituntut itulah yang sebenarnya dicari kerajaan itu. Kami akan menanggapi 
sesuai dengan penilaian itu. " 

Raja: "T-gadis kecil ini, apa yang kamu ..." 

Dia seharusnya tahu tentangku ketika earl memanggilku 『Princess Shrine Maiden-dono』. 

Bahkan jika ini bukan kerajaan tetangga, insiden dengan kekaisaran seharusnya menjadi 
peristiwa penting dalam beberapa dekade terakhir. Tidak ada alasan bahwa ringkasan 
acara tersebut belum dikirimkan kepadanya. Yah, itu mungkin telah ditularkan sebagai 『

gadis kecil bangsawan yang heroik』 melalui pengumuman resmi. 

Jadi, terlepas dari bagaimana menjelaskan tentang saya, saya tetap harus bersikap seolah-
olah saya berhak mengambil keputusan dalam diskusi ini. Jika earl tidak bisa mengambil 
sikap yang tidak masuk akal karena posisinya sebagai pemimpin delegasi dan bangsawan, 
maka saya harus melakukannya. Aku akan membuat raja menyadari bahwa aku bukan 
hanya seorang viscount belaka, tapi sebagai 『Princess Shrine Maiden-sama』. 

Mitsuha: "Menyebut rekan negosiasi Anda sebagai seorang gadis kecil berarti bahwa Yang 
Mulia dengan ini menyatakan bahwa Anda tidak bermaksud untuk melakukan negosiasi 
yang layak. Selain itu, menghina delegasi yang merupakan perwakilan dari kerajaan kita 
sama saja dengan menghina kerajaan kita sendiri. Kami akan melaporkan masalah ini 
sepenuhnya. 

Sekarang, mari kita simpulkan bahwa kita tidak sepakat dalam pertemuan ini... " 

Saat aku berhenti, earl menghentikan kakinya juga. Segera setelah itu, kami semua delegasi 
keluar lagi. 

Raja: "T-tunggu! Apa artinya ini, Earl !? Bolehkah gadis kecil ini mengatakan sesuatu yang 
egois hanya karena dia menggunakan namanya !? Apakah Anda memahami 
konsekuensinya jika Anda mengejek kerajaan kita-... " 

Audis: "Hah?" 

Setelah berhenti berjalan lagi dan melihat ke belakang, sang earl memberi tahu raja sambil 
memutar matanya. 



Audyst: "Bukankah pihak Yang Mulia yang mengejek kami sejak awal? Dan kita tidak bisa 
mengatakan apa-apa tentang apa yang dinilai oleh Putri Kuil Maiden-dono karena dia 
adalah poin penting dari perjanjian ini. 

Sebaliknya, tidak akan ada efek atau semacamnya dari Kerajaan Courson bahkan jika Anda 
tidak bergabung dengan perjanjian itu. Anda tidak perlu menghabiskan anggaran Anda 
untuk memperbarui persenjataan kerajaan Anda dan Anda bahkan tidak perlu ikut serta 
dalam latihan militer gabungan juga. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena Anda bisa 
tetap seperti apa adanya... " 

Raja: "Apa ......" 

Jika dia tidak mengerti maksud dari perkataan earl, dia jelas bodoh dan tidak cocok 
menjadi raja .. 

Dengan kata lain, dari semua kerajaan tetangga, hanya kerajaan ini yang akan tertinggal 
dalam persiapan militer dan akan ditinggalkan dari Aliansi Besar. 

Tampaknya Kerajaan Courson telah bullish dalam diplomasi sampai sekarang. Namun, 
mereka tidak selalu berpikir bahwa kerajaan mereka sendiri benar-benar kerajaan besar, 
dan raja-raja tidak terlalu sombong karena mereka tidak memandang rendah kerajaan lain, 
terutama kerajaan yang tidak memiliki spesialisasi atau prestasi. Oleh karena itu, ada 
kemungkinan bahwa mereka tidak bertindak sedemikian rupa sehingga mendapatkan 
sedikit keuntungan untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. 

Namun, itulah mengapa tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada 
mereka. 

Punggawa Raja: "Saya ingin Anda menunggu!" 

Salah satu pengikut senior mengangkat suaranya alih-alih raja yang diam. 

Punggawa Raja: "Negosiasi adalah sesuatu yang perlu didiskusikan dan dibandingkan dari 
situasi kedua belah pihak sehingga akan memenuhi persyaratan satu sama lain! Tidak 
masuk akal untuk menolak secara sepihak! " 

Hmmmm, itu datang, ya? Baiklah, biarkan aku menjawabnya. 

Mitsuha: "Itu adalah cerita ketika kedua belah pihak menyajikan istilah kecil yang sama, 
kan? Tidak adil bagi pihak lain untuk memberikan permintaan yang tidak masuk akal sejak 
awal pembicaraan sementara kami hanya memberikan persyaratan kecil saja, bukan 
begitu? 

Itu seperti pedagang yang menjual produk dengan harga yang keterlaluan dan akan 
menurunkan harga ketika ada orang yang menawar tapi tetap mempertahankan harga 
tersebut untuk orang yang membelinya apa adanya, tahu? 



Saya memiliki aturan untuk tidak berdagang dengan pedagang yang mengubah harga 
tergantung pada apa yang akan dilakukan pihak lain. Berikan harga yang tepat sejak awal 
dan jual kepada semua orang dengan harga yang sama. Pedagang semacam itu adalah 
seseorang yang ingin saya beli sebagai gantinya. 

Sama seperti kesepakatan antar kerajaan. Tidak perlu membuat kesepakatan dengan 
kerajaan yang tidak mencoba membentuk negosiasi yang adil, melainkan menciptakan 
negosiasi yang menguntungkan mereka dengan rencana semacam itu. Mengapa saya perlu 
melakukan negosiasi yang akan merugikan saya? Meskipun ada banyak kerajaan tulus 
lainnya di sekitar.... 

Nah, itu saja. Silakan temukan kerajaan lain yang dapat Anda negosiasikan dengan dan 
akan senang dengan syarat dan ketentuan Anda. Artinya, dengan kerajaan lain dan tidak 
terkait dengan kita ... " 

Dan kali ini, kami para anggota delegasi akhirnya meninggalkan ruang rapat, meninggalkan 
orang-orang diam yang masih ada di sana. 

Mitsuha: "... Apakah itu baik-baik saja?" 

Audyst: " Umu , kerja bagus. Mereka tidak bodoh, jadi mereka akan mengubah cara berpikir 
mereka dengan mengetahui bahwa ini tidak akan berhasil jika mereka menggunakan cara 
mereka yang biasa. Kami sedikit kasar, tapi itu sama bagi mereka. Meskipun dia adalah 
raja, bukan ide yang baik untuk menghina kami karena kami juga perwakilan dari sebuah 
kerajaan dan telah menerima mandat dari Yang Mulia juga. Karenanya, mereka tidak dapat 
menghukum kita. 

Selain itu, orang yang menghentikan percakapan bukanlah pihak delegasi tetapi 『Princess 

Shrine Maiden-sama』 sebagai gantinya, Anda tahu. Oleh karena itu, ini bukan salah kami. " 

Mitsuha: "Apa yang kamu maksud dengan itu !?" 

Saya menunjukkan amarah saya, tapi tentu saja itu hanya lelucon. Sebab, kami sudah tahu 
situasinya sejak awal. 

Audyst: "Baiklah, Yang Mulia berkata『 tidak apa-apa jika diskusi dengan Courson 

Kingdom tidak berhasil 』. Oleh karena itu, jika pertemuan pendahuluan ini selesai tanpa 

hasil dalam mencapai kesepakatan, Yang Mulia mungkin sudah memperkirakan bahwa 
mereka kemungkinan besar akan panik dan mencoba mendekat kepada kita apapun yang 
terjadi. Jika mereka terisolasi, masa depan kerajaan mereka akan hilang, dan sebagai 
tambahan, mereka tidak memiliki kekuatan nasional untuk bertarung, atau ingin menjadi 
orang bodoh dengan menggunakan metode yang sembrono. Ketika saatnya tiba, mereka 
kemungkinan akan menundukkan kepala karena posisi mereka semakin buruk, Anda tahu. 

Nah, kira-kira kapan mereka akan mengubah sikap mereka? Akankah mereka mengirim 
utusan darurat ke kerajaan kita setelah kita pergi...? " 



Mungkin itu akan berhasil seperti itu, tetapi raja, earl dan yang lainnya adalah profesional 
dalam hal negosiasi dengan kerajaan lain. Saya akan mengatakan bahwa, daripada seorang 
amatir, saya hanya seorang pemula dalam hal ini. Selain itu, mereka tidak berpikir tentang 
akal sehat dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan di Bumi karena ada perbedaan 
yang signifikan antara latar belakang era, sejarah, peradaban, pentingnya informasi, dan 
semacamnya di kedua dunia ini. Mari kita percaya apa yang dikatakan earl tadi dan lihat 
apa yang terjadi. 

Bagaimanapun, pekerjaan hari ini sekarang sudah berakhir! Sisanya adalah kelanjutan dari 
trio yang mengunjungi ibu kota kerajaan! 

Menteri: "Y-Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan...?" 

Anggota Kerajaan Courson yang tersisa meminta raja mereka dengan wajah tidak sabar di 
ruang pertemuan. 

Tidak, ini tidak dapat dianggap sebagai 『membuat penyelidikan』 karena mereka bahkan 

tidak memberikan saran sendiri sebelumnya. 

Raja: "... Jangan panik. Saya telah mengundang delegasi ke pesta malam dan mereka 
berkata bahwa mereka akan mengambil bagian di dalamnya. Meskipun pertemuan 
pendahuluan telah berubah seperti ini, mereka tidak dapat mengabaikan undangan yang 
telah mereka terima sebelumnya karena akan tidak sopan bagi kerajaan kita, Anda tahu. " 

Pejabat: "" "" "Ooh!" "" "" 

Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, suara kekaguman dan kelegaan bocor dari antara 
anggota. 

Raja: "Dasar bodoh! Anda harus berpikir dan melakukan sesuatu seperti ini secara alami! 
Apa yang kau coba paksakan untuk menjadikanku satu-satunya yang melakukan ini !? " 

Para pejabat mengarahkan pandangan mereka ke bawah dan merasa malu karena teguran 
keras raja mereka. 

Raja: "Baiklah. Saya berencana mengadakan perjamuan hanya untuk pesta malam, tetapi 
tambahkan bola setelah itu, dan kemudian kumpulkan banyak pria berusia 12 hingga 22 
tahun dari rumah tangga viscount dan count. Tidak masalah jika mereka memiliki 
tunangan. 

Sepertinya semuanya akan baik-baik saja jika kita bisa menjerat gadis itu... " 

Putri ketiga memiliki urutan warisan yang rendah. Oleh karena itu, mereka 
menganggapnya sebagai 『seseorang yang dapat dibuang tanpa penyesalan』 dalam 

perjalanan ini dan dia hanya memiliki peran sebagai hiasan untuk bangsawan saat 
menemani mereka. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun yang mengawasinya. Jadi, 



hanya dengan bertukar kata dari audiensi pertama dengan raja, dia benar-benar diabaikan 
pada diskusi awal. Ini tidak terlalu kasar, mengingat peran utama diskusi adalah pemimpin 
delegasi. 

Pastinya, putri ketiga tidak berpengaruh pada isi pertemuan. Namun, dia malah memiliki 
pengaruh yang besar dengan Putri Kuil Maiden-sama. 

Mitsuha: "Hah? Aku tidak akan datang ke acara yang menyusahkan itu...? " 

Sabine: "Sama! Isaka Juuzou! " 

Yup, Sabine-chan akhirnya bisa berkata 『Sama! Isaka Juuzou! 』Secara alami. 

Colette-chan juga berlatih, tapi kali ini dia belum mendapat giliran. 

Audis: "Eh ......?" 

Dan, earl itu membatu karena syok. 

Mitsuha: "Yah, yang diundang adalah『 Anggota delegasi 』, kan? Tapi kita bukan salah 

satu anggota? " 

Sabine: "Sama! Isaka Juuzou! " 

Mitsuha: "Tidak, tidak apa-apa jika kamu hanya mengatakannya sekali, Sabine-chan! 

Lagipula, aku punya firasat buruk dari ini... Apa kau tidak merasakannya juga? " 

Earl menunjukkan senyum masam karena dia mungkin sudah mengantisipasinya. 

Audyst: "Tapi mereka sudah menyiapkan tempat itu, jadi akan buruk jika kami merepotkan 
mereka, Anda tahu ..." 

Ya ampun, Anda baik sekali, Tuan Earl. 

Tapi kebaikan itu seharusnya untuk kami yang menjadi sekutumu, bukan musuhmu! 

Mitsuha: "Kalau begitu, saya akan menghubungi Yang Mulia, oke? Karena saya akan 
ditawari ke kerajaan lain sesuai dengan instruksi pendahulunya, saya mungkin tetap di raja 
ini-... " 

Audyst: "Hentikan itu !!" 

Ah, aku merasa pembuluh darahku bisa pecah kapan saja. 
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Chapter 111 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 111 Audyst: "Terima kasih telah 
mengundang kami pada jamuan makan malam ini." 

Perdana Menteri: "Tidak, tidak, nikmatilah!" 

Baik pemimpin delegasi Covemainne dan perdana menteri kerajaan ini, kerajaan Courson, 
saling bertukar salam resmi. 

Perjamuan dirancang agar orang-orang yang telah melakukan pekerjaan nyata untuk 
kerajaan dapat bersantai dan berinteraksi satu sama lain secara informal tanpa royalti. 
Oleh karena itu, jumlah pelayannya tidak boleh banyak, dan... ini seharusnya menjadi 
waktu santai dan damai bagi mereka untuk makan... 

Namun, untuk beberapa alasan, jumlah petugas di sisi mereka jauh lebih besar dari yang 
didengar sang earl, dan ada banyak pemuda dan pemudi tampan yang juga tidak bisa 
dianggap sebagai pekerja campuran. 

Dan, untuk beberapa alasan, raja, pangeran pertama, dan pangeran kedua duduk di kursi 
atas. 

Earl Covemainne yang melihat mereka mendesah. 

(Seperti yang saya pikirkan...) 

Ya, itu persis seperti yang diprediksi oleh Putri Kuil Maiden-dono. 

Selain itu, ada undangan yang juga melirik anggota delegasi dengan wajah curiga. 

Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka akhirnya bertanya kepada Earl Covemainne. 

Petugas: "Umm... Apakah Princess Shrine Maiden-dono..." 

Audyst: "Jika itu Putri Kuil Maiden-dono, dia melihat-lihat ibukota kerajaan dengan Yang 
Mulia Putri Sabine?" 

Petugas: "Eh?" 

Orang yang bertanya tidak mengerti apa yang baru saja dia katakan. 

Petugas: "T-tidak, dia seharusnya mendapatkan undangan untuk pesta malam juga, jadi itu 
tidak mungkin..." 

Earl Covemainne sendiri membuat wajah bingung yang sepertinya ingin mengatakan 『Eh?

』 Juga. 



Audyst: "Yang diundang adalah semua anggota delegasi, bukan?" 

Tentu saja, semua orang kecuali para pelayan dan pengawal, yang berarti hanya anggota 
delegasi yang sah. 

Petugas: "Y-ya, itu benar! Karena itulah, Princess Shrine Maiden-dono tentu saja... " 

Earl yang mendengarnya, berpikir bahwa ini adalah apa yang mereka rencanakan dan 
membuat senyum penuh dosa. 

Audyst: "Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, semua anggota saat ini berpartisipasi 
dalam hal ini. Kecuali untuk tiga orang yang bukan salah satu anggota delegasi melainkan 
hanya sesama pelancong... " 

Petugas: "Eh?" 

Petugas: "" "Eehh?" "" 

Lebih Banyak Petugas: "" "" "EEEEEEEEEEEEEHHH ~~!?!" "" "" 

Ya, rencana Kerajaan Courson sekarang benar-benar meledak. 

Raja dan pangeran yang sepertinya bisa mendengar percakapan juga membuka mata lebar-
lebar dan mengalami kejang di wajah mereka. 

(Yah, jika rencana yang mereka pikir dapat memulihkan mereka dari situasi tanpa harapan 
mereka salah seperti ini, mereka akan menjadi gelisah ini, kan...?) Earl Covemainne tidak 
bisa menahan pandangan menyedihkan ke arah mereka. 

Mitsuha: "Baiklah, ayo pergi!" 

Sabine & Colette: "" Ei! Ei! Oohh! "" 

Sang vokalis dan tamu lainnya mengalihkan senyum mereka ke arah ketiga gadis yang 
mengangkat tangan mereka di depan lobi penginapan. 

Para tamu tidak tahu bahwa gadis-gadis itu adalah putri dan kepala keluarga bangsawan 
dari kerajaan lain dan sebaliknya hanya menganggap mereka sebagai anak-anak yang 
ditinggalkan oleh orang tua mereka untuk pesta dan terlalu bosan. 

Dan sekarang mereka tahu identitas gadis-gadis itu, meskipun sang vokalis tidak terlalu 
gugup dengan mereka karena mereka telah membicarakan berbagai hal sebelumnya 
dengannya. 

Meski malam hari, tetap menjadi pusat ibu kota kerajaan. Oleh karena itu, keamanan di 
sekitar penginapan tidak terlalu buruk, tetapi masih sedikit masalah bagi gadis-gadis 
berusia sekitar 10 tahun untuk berkeliaran tanpa pengawasan wali mereka. Karena itu, 



ketika para tamu dan pentolan mencoba menghentikan gadis-gadis itu bertualang, ???: 
"Putri, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk menjadi pendamping Anda?" 

Seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun dengan suasana lembut berbicara kepada 
para gadis. 

"" "D-Yang Mulia Pangeran!" "" 

Para tamu di sekitar para gadis dan karyawan penginapan berteriak karena terkejut. 

Ya, memang pangeran ketiga yang mangkir dari pesta malam itu karena kondisi fisik yang 
buruk. 

Pangkat penggantinya untuk tahta adalah yang ketiga, dan dia satu-satunya dari tiga 
pangeran yang lahir dari ibu selir. Dia lembut dan pintar, tetapi dia memiliki sedikit 
kesempatan untuk menggantikan tahta. Selain itu, karena status ibunya yang tidak setinggi 
itu, ia bebas bertindak sebagai pangeran tanpa mengkhawatirkan masalah politik. 

Dia memiliki hubungan yang baik dengan kakak laki-laki, kakak perempuan, serta adik 
perempuannya dan dia adalah orang yang kemungkinan akan mengatakan 『tidak ada 

salahnya menemani』 menuju bangsawan. Dan bagi putri yang rintangannya sedikit terlalu 

tinggi untuk meraih gelar putri mahkota, dia relatif orang yang tepat. 

Apa ...... Yang Mulia Pangeran? 

Apa-apaan ini ~ !? 

Royalti seharusnya memaksa diri mereka sendiri ke pesta malam, khususnya perjamuan. 
Sel abu-abu kecilku telah membuat kesimpulan itu! 

Namun, yah, tidak ada bantuan untuk apa yang sudah ada di sana. Masalahnya adalah apa 
urutan pangeran itu. 

Ya, saya tidak pandai mengingat wajah orang. Itu sebabnya saya tidak ingat seperti apa 
wajah para pangeran karena tidak ada hubungannya dengan isi pertemuan kita saat itu. 

Mitsuha: "U-umm, Yang Mulia Pangeran ..." 

Savas: "Aah, Ini Savas, pangeran ketiga. Seorang anak selir yang memiliki sedikit peluang 
untuk naik takhta. Yah, tolong panggil saja aku Savas-sama. " 

Terima kasih atas dialog penjelasannya. 

Tidak, mungkin dia menduga aku tidak ingat wajah atau namanya. 

Dan itu tidak sombong jika dia ingin dipanggil dengan 『-sama』. Kemungkinan besar, dia 

tidak suka dipanggil sebagai Yang Mulia. Oleh karena itu, kesukaannya masih aman. 



...... Mungkin dia telah menghitung semuanya, tapi itu selalu lebih baik dari pada menjadi 
sombong. 

Itu itu, kamu tahu! Bahwa! 

『Kemunafikan juga" baik ". Ini jutaan kali lebih baik daripada melakukan perbuatan jahat 

』atau『 Kemunafikan daripada tidak berbuat baik 』. 

Seorang munafik yang menyumbangkan 1 juta yen 100.000 kali lebih baik daripada orang 
baik yang tidak menyumbang bahkan satu yen pun dan mengkritiknya. 

Mitsuha: "Jadi, apa yang Mulia lakukan di sini ...?" 

Savas: "Tidak, saya katakan sebelumnya, mengawal sang putri." 

Tentu, dia mengatakan itu. 

Dan nilainya tinggi saat dia mengatakan putri, bukan Putri Kuil Maiden-sama. 

Semua orang telah mengabaikan Sabine-chan, tapi dia dengan sepenuh hati melihatnya 
sebagai Yang Mulia Putri kerajaan kami. 

Sabine-chan memiliki status sosial tertinggi di antara anggota delegasi. Jika dia diabaikan, 
maka itu merupakan penghinaan bagi kerajaan kita. Saya? Aku hanya orang biasa di sini. 

Dia memiliki mata yang hangat dan lembut dan sepertinya orang yang tidak akan 
melakukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, dia telah menawarkan dirinya sebagai 
pengawal kami di depan umum dengan banyak orang melihat, dan di antara para tamu, ada 
orang-orang dari kerajaan lain juga. Jika kita mengacau di sini, kita mungkin tidak akan bisa 
menutup mulut semua orang. 

Mitsuha: "Sabine-chan, apa yang harus dilakukan?" 

Ya, Sabine-chan yang menerima undangan itu, jadi dia berhak memutuskan. Dan... 
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Sabine-chan: "... Dengan senang hati, tolong jaga aku." 

Sabine-chan menarik kedua sisi roknya dan mengucapkan terima kasih dengan senyum 
ramah yang sopan. 

Yup, Sabine-chan yang cara bicaranya selalu jorok juga bisa begini kalau perlu. 

Cerdas dan selalu belajar dengan baik, Sabine-chan bisa bertindak sebagai putri yang 
sempurna jika dia tertarik. 



...... atau lebih tepatnya, berakting atau tidak, dia pada dasarnya adalah seorang putri sejati. 

Dengan begitu, empat orang, termasuk pangeran pergi bersama. 

Anehnya, pangeran ini mengetahui cukup banyak tempat rahasia. Restoran lezat bukan 
untuk bangsawan, tetapi untuk rakyat jelata, arena panahan untuk anak-anak (pusat 
permainan tempat Anda menggunakan busur dan anak panah), toko permen, toko serba-
serbi trendi, toko suvenir, dan semacamnya ... 

Mengapa pangeran tahu tentang tempat-tempat semacam ini? 

Apakah dia repot-repot mencari tempat-tempat ini hanya untuk kita? Atau, apakah dia 
biasanya bermain-main di sini...? 

Araara-oneesan: " Ara , jika bukan Saa-chan! Jarang sekali kau mengajak tiga gadis manis 
bersamamu! " 

......Saya melihat. Dia biasanya bermain-main di sini... 

Sabine: "Terima kasih banyak untuk hari ini." 

Sabine-chan bersikap sopan lagi menurut kata-kataku. Collete-chan juga sedang 
membungkuk. 

Pangeran berperilaku seperti seorang pria tanpa membedakan Colette-chan. Colette-chan 
tampak gugup pada awalnya, tetapi perlahan-lahan dia bersenang-senang. 

...... mau bagaimana lagi. Sepertinya dia punya tipuan di lengan bajunya, tapi dia telah 
menghibur kita jadi haruskah aku memberikan suvenir sebagai rasa terima kasih 
untuknya? 

Ini sempurna karena dia menunjukkan ketulusannya dan awalnya kami membutuhkan 
kesamaan dengan kerajaan ini. 

Tidak ada hubungannya dengan kita siapa yang mendapat prestasi dan tidak masalah 
bahkan jika yang mendapatkannya adalah pangeran yang menarik dan cakap. 

Tapi tidak menarik untuk mencairkan es secara normal, Anda tahu.... Baik! 

Mitsuha: "Sangat menyenangkan jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk hari ini. 
Oleh karena itu, pilihlah salah satu dari tiga ini: mengirim delegasi yang sebenarnya untuk 
negosiasi, mendemonstrasikan senjata baru, atau mencium tangan kami. " 

Fufufu, opsi untuk mempermalukan seorang gadis. Tidak apa-apa untuk merasa terganggu 
dengan isi hati Anda! 

Savas: "Tentu saja, ciumannya!" 



Mitsuha: "Eeeeeehhh !?" 

Benar-benar balasan yang instan! Selain itu, itu adalah opsi yang sama sekali tidak dapat 
dipilih untuk seorang pangeran! 

Sepertinya membiarkan tangan bukanlah masalah besar bagi Sabine-chan. Meskipun 
usianya 10 tahun, apakah ini rutinitas sehari-hari untuk seorang putri? 

Colette-chan sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. 

Pada akhirnya, akulah yang mengalami kerusakan paling parah. Sial! 
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Chapter 112 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 112 Mitsuha: "Besok kita akan 
melakukan demonstrasi untuk senjata itu, dan jika raja menginginkannya, kita dapat 
mengirim delegasi sebenarnya untuk negosiasi ..." 

Audis: "Eh?" 

Ketika saya mengatakannya kepada Earl yang baru saja kembali dari perjamuan, dia 
membuka matanya lebar-lebar sejenak, tetapi segera kembali tenang. Padahal, Klarge-sama 
yang ada di sampingnya masih tercengang. Yup, Anda bisa melihat perbedaan pengalaman 
hidup mereka, bukan? Klarge-sama, tolong lebih banyak berlatih dan jadilah pria yang 
keren dan baik, oke ?. 

Audyst: "Jadi, sejak kapan ceritanya berubah seperti itu?" 

Jelas bahwa Earl memintaku begitu. Semua pejabat lainnya seharusnya menghadiri pesta 
makan malam. 

Mitsuha: "Sepertinya masih ada orang pintar di pihak mereka. Yang Mulia pangeran ketiga 
datang kepada kami tidak lama setelah itu. Mungkin itu bukan instruksi dari raja, tapi yang 
sewenang-wenang. " 

Audyst: "A-apa !? L-lalu, kamu tidak membuat negosiasi atau janji lain, kan !? " 

Eh? Meskipun dia tenang dan tenang beberapa saat yang lalu, kenapa dia panik... Aaahh ~! 

Mitsuha: "Tidak apa-apa. Aku tidak akan membiarkan Sabine-chan menjadi pengantin! " 

Audyst: "Tidak, viscount tidak harus memutuskan ... Tidak, yah, saya rasa tidak apa-apa ..." 

Entah bagaimana, itu cara yang tidak jelas untuk mengatakan, ya ... 

Dan kenapa kamu melihatku dengan wajah lelah, Sabine-chan...? 

Colette-chan dalam keadaan tidak peduli karena dia tidak mengerti apa yang kita 
bicarakan. 

Ya, demonstrasi dan pengiriman delegasi untuk negosiasi ini. 

Itu adalah kekalahan total bagi pihak kami karena saya telah memilih tangan 「

menanggapi segera tanpa ragu-ragu」. Yup, sisanya adalah oleh-oleh! ...... Apa aku terlalu 

memanjakannya...? 

Tapi, yah, pangeran itu sendiri hampir pasti tidak akan naik takhta, jadi jika aku tidak 
memberinya semacam prestasi, prestise dia akan menjadi semakin sempit. Pangeran 



mungkin akan senang jika dia mendapat pujian seperti 「Luar Biasa ~」 dari adik 

perempuannya atau kakak laki-lakinya ... 

Oleh karena itu, sekarang hari demonstrasi. 

Yang Mulia Savas seharusnya tahu waktu dan menyiapkan tempat seperti yang kami 
putuskan dengan benar kemarin. 

Setelah saya sampai di istana kerajaan sambil membawa M1 Garand di punggung saya 
bersama Sabine-chan, Colette-chan, dan anggota delegasi, kami dipandu oleh Yang Mulia 
Savas yang telah menunggu dan langsung menuju ke tempat demonstrasi. 

Tempat tersebut, seperti yang saya minta kemarin, memiliki boneka yang mengenakan 
baju besi di tempat yang berjarak 50 meter dan bukit buatan yang tepat di punggungnya. 
Saya tidak tahu di mana amunisi akan memantul jika tidak ada tanah di belakang, maka 
saya akan terlalu takut untuk menembak. 

Di area tembak juga dibuat platform kayu yang layak sesuai pesanan. 

...... dan ada banyak penonton di tempat tersebut. 

Para menteri, tentara, raja, pangeran pertama, dan pangeran kedua yang juga dalam 
diskusi awal di hari pertama. 

Mitsuha: "Baiklah, kita akan segera mendemonstrasikan senjata baru itu. Tolong amati 
dengan seksama. 

Saya berkata begitu dan menginstruksikan Yang Mulia Savas untuk menjaga jarak. 
Kemudian, saya membuka kotak senjata yang telah saya letakkan. 

Raja dan yang lainnya? Saya benar-benar mengabaikan mereka. 

Ini adalah 「pajangan untuk sahabat kami, Savas」 dan tidak ada hubungannya dengan 

orang-orang yang kebetulan berada di sini. Apalagi bagi mereka yang menertawakan saya 
dengan menyebut saya gadis kecil dan menggagalkan negosiasi itu sendiri. 

Masalah pengiriman delegasi untuk negosiasi hanya 『jika raja menginginkannya』. 

Karena merekalah yang telah merusak negosiasi, kami tidak ingin berbicara dengan 
mereka kecuali mereka memohon kepada kami. Yang Mulia Savas tidak memiliki otoritas 
seperti itu, jadi dia hanya berkata, 『Jika pembuat keputusan kami meminta Anda, Anda 

masih dapat memikirkannya』. Pengambil keputusan, yaitu raja sendiri. 

Padahal, kita tidak akan tahu pasti apakah raja itu akan 『membungkuk dengan benar』, 

bahkan jika dia tidak benar-benar menundukkan kepalanya. 

Tidak, yah, kami tidak peduli sama sekali apakah dia membungkuk atau tidak, Anda tahu ... 



Sama seperti sebelumnya, saya meletakkan laras di atas platform kayu, meletakkan jari 
telunjuk kanan saya di tuas baut, dan menariknya sekuat tenaga. Sambil menontonnya, 
Sabine-chan dan Colette-chan meraih tangan kiri dan kanan Savas Yang Mulia, dan 
menariknya sedikit ke belakang. 

Meskipun saya tidak peduli dengan peringkatnya sebelumnya, ini adalah tindakan untuk 
menunjukkan keintiman Yang Mulia Savas dan Sabine-chan. Jika dia menjadi akrab secara 
pribadi dengan putri ketiga dan Putri Kuil Perawan, prestise Yang Mulia akan naik sedikit. 
Dia bahkan mungkin mendapat banyak perhatian jika kita nongkrong bersama ....... tunggu, 
bukankah kita sudah terlihat seperti sedang bersama? Jadi itu tidak akan menjadi masalah, 
ya ... 

Saya mengambil satu peluru NATO 7.62mm dari saku, memasukkannya ke dalam chamber, 
menarik baut sedikit sambil mendorong pengikut majalah dengan ibu jari, memeriksa 
perasaan kunci apakah sudah dilepas atau belum, menutup slide dengan kuat dan 
meletakkannya pada pemicu keamanan. 

Saya kemudian meletakkan laras senapan di atas platform kayu, membidik sebentar, lalu 
melepaskan pelatuk pengaman, membidik lagi, dan dengan lembut menerapkan gaya pada 
pelatuknya. 

 PAAANN!  

Mitsuha: "Yang Mulia, mohon konfirmasi." 

Ada dua 『Yang Mulia』 di kejauhan, tetapi tidak masalah karena satu-satunya tuan rumah 

kita hari ini adalah Yang Mulia Savas, pangeran ketiga. 

Yang Mulia mengangguk dan berjalan menuju boneka lapis baja dan saya tidak bergerak 
sedikit pun. 

Saya enggan untuk meninggalkan pistol dan penonton juga mulai berjalan menuju sasaran. 
Oleh karena itu, saya tidak ingin pergi ke sana karena mereka mungkin mencoba untuk 
berbicara dengan saya. Mohon maafkan saya dari hal merepotkan itu. 

Savas: "...... menakjubkan ......" 

Para penonton yang mengkonfirmasi bahwa itu telah menembus baju besi itu diam dan 
Yang Mulia berkata begitu. Ya ya, seperti yang diharapkan, orang-orang yang peduli itu 
berbeda, kan ~? 

Mitsuha: "... Seperti yang kau lihat, kami serta kerajaan yang telah bergabung dalam 
perjanjian akan mengembangkan dan memproduksi senjata-senjata ini dan meminta 
semua prajurit untuk membawanya bersama dengan pedang mereka. Kerajaan yang 
memiliki perbatasan laut juga akan menghasilkan meriam... itu adalah senjata yang 
ukurannya beberapa ratus kali lipat dari senjata ini. 



Itu menghabiskan banyak uang, tapi saya senang kerajaan ini tidak perlu khawatir tentang 
itu! " 

Meskipun saya tersenyum sambil berkata demikian, mengapa mereka mengernyitkan 
wajah? 

Karena saya tidak memuat klip amunisi, saya menutup slide yang dibiarkan terbuka karena 
tidak ada amunisi yang tersisa, dan memasukkan kembali M1 Garand ke dalam kotak 
senjata dan membawanya di bahu saya. Tapi kemudian, tiba-tiba ada suara memanggil dari 
belakang. 

Raja: "Tunggu! Saya ingin berbicara dengan Anda!" 

Ya ampun, itu raja. Saya bertanya-tanya apakah menteri yang akan datang kepada saya. 

Mitsuha: "Aku tidak ingin bicara denganmu." 

Raja: "Eh?" 

Mungkin itu ucapan tergesa-gesa pertama bagi raja. 

Mitsuha: "Jika Anda memiliki urusan dengan Dewi, maka berdoalah di gereja. Jika Anda 
memiliki bisnis dengan saya, pergi melalui perantara. Anda telah kehilangan kualifikasi 
untuk melihat saya secara langsung. " 

Raja: "Eh ......" 

Tidak hanya raja, tetapi juga dua pangeran yang berdiri di belakangnya, para menteri, dan 
Yang Mulia Savas tercengang. 

Yah, tidak akan ada komentar kasar dari mereka setelah ini, tapi saya akan menggunakan 
transfer dalam kejadian yang tidak terduga itu. 

Artinya, setelah melarikan diri menggunakan transfer, Earl akan menindaklanjuti dan 
menutupinya dengan 『Apa yang kamu coba lakukan pada Putri Kuil Maiden-sama!?』 

Atau semacamnya ...... Pertama-tama, hal semacam itu tidak akan terjadi di posisi pertama. 

Ya, jelas, saya sudah bertemu dengan Earl sebelumnya. 『Princess Shrine Maiden』 adalah 

personel terpisah dari delegasi, dan merupakan malaikat Dewi yang tidak dapat diganggu 
oleh delegasi. Oleh karena itu, bahkan jika saya memberikan komentar kasar, delegasi tidak 
bertanggung jawab untuk itu. Dengan melakukan strategi ini, Anda dapat melihat bahwa 
tidak peduli seberapa bullish sisi lain, itu tidak akan berguna dan situasinya hanya akan 
memburuk ... 

Tidak, saya tidak setuju dengan ini, Anda tahu? Saya mengatakan itu sedikit tidak mungkin 
untuk dilakukan. 



Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa karena Earl memutuskan untuk pergi sesuai 
rencana. 

Bahkan jika saya tidak di bawah komando delegasi, saya tidak bisa mengabaikan keputusan 
dari Earl, yang merupakan pemimpin delegasi jika itu terkait dengan negosiasi. Itulah yang 
raja katakan padaku. 

Saya mengisyaratkan jari telunjuk kanan saya kepada raja yang masih membeku di tempat, 
dan menunjuk ke Earl. Sekarang mereka mungkin tahu apa yang harus dilakukan. 

Mitsuha: "Baiklah, terima kasih atas semua bantuanmu, Yang Mulia Savas. Mari kita 
bertemu lagi jika kita punya kesempatan! " 

Dengan itu, tidak ada yang menghentikan kami bertiga yang mulai berjalan dengan 
kecepatan tetap. 

Mitsuha: "Ah ~ akhirnya berakhir!" 

Saya meregangkan tubuh saya dengan sekuat tenaga di penginapan. 

Sabine: "Saya hampir pingsan karena Anda melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, 
Anda tahu!" 

Sabine-chan sepertinya sedang bad mood. 

Mitsuha: "Tidak, kami setuju bahwa tidak masalah jika kami tidak bisa bernegosiasi dengan 
mereka, bukan? Raja juga, jika dia waras, dia sama sekali tidak akan melakukan komentar 
kasar apapun terhadap delegasi kerajaan lain, apalagi, ikut campur dengan Yang Mulia 
Putri dan Putri Kuil Gadis juga, bukan begitu? Itu akan menghancurkan kerajaan mereka 
tanpa keraguan. " 

Sabine: "Seperti yang kubilang, tidak akan aneh jika mereka kehilangan kewarasan mereka 
dan menjadi sangat marah! Kalau keluarga kerajaan, termasuk raja dihina di depan umum 
seperti itu, biasanya tidak bisa dimaafkan, lho! Harap menahan diri lain kali, oke...? " 

Sabine-chan mengatakannya dengan wajah serius. 

Mitsuha: "Eh? Tapi Earl berkata ... " 

Sabine: "Mungkin dia sebenarnya tidak bermaksud memprovokasi mereka, tahu? Aku 
mengantisipasi kalau neesama akan pindah bersama kami dan melanjutkan cerita malaikat 
Dewi dan semacamnya, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa melindungi neesama sebagai 
perisai. Bagaimanapun, kita perlu memiliki kartu absolut semacam itu, bukan? Jika itu 
terjadi.... 



Saya kira neesama dapat dengan mudah menggunakan transfer karena di kerajaan 
sebelumnya, jumlah hari yang dibutuhkan dari situs penyerangan ke ibukota kerajaan dan 
dari ibukota kerajaan ke situs penyerangan tidak dapat dihitung. " 

Mitsuha: "Eh ......?" 

Sabine: "Sudah kubilang, neesama terlalu naif. Karena itu, aku harus tetap bersamamu... " 

A-APA DENGAN THAAAAAAAAAAAT!?! 
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Chapter 113 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 113 Sudah waktunya kita 
kembali. 

Yah, itu bukan karena kita telah menyelesaikan misi kita. 

Melanjutkan dari terakhir kali, kami bertiga meninggalkan ibu kota kerajaan karena kami 
telah melakukan bagian pekerjaan kami di kerajaan itu. 

Tentu saja, kami berjalan sampai meninggalkan ibukota kerajaan terlebih dahulu, lalu 
memanggil Big Lorry dengan Transfer. 

Masih ada berbagai hal yang harus kami lakukan, seperti mendengar keluhan Earl melalui 
radio karena dia terpaksa mengurus masalah yang kami sebabkan, menyelesaikan 
perselisihan untuk kerajaan berikutnya, dan hal-hal lain, tetapi kami akhirnya akan 
kembali akhirnya pulang karena kami telah mengunjungi semua kerajaan yang telah kami 
rencanakan sebelumnya. 

Totalnya memakan waktu sekitar dua setengah bulan. Negosiasi kami dengan kerajaan lain 
terkadang sama dengan apa yang kami miliki dengan dua kerajaan pertama dan juga tidak 
semulus itu. 

Tampaknya delegasi untuk negosiasi yang sebenarnya telah pergi tanpa menunggu kami 
kembali karena kami telah menginformasikan semuanya kepada raja hampir secara real 
time. Selain itu, tidak hanya putri dari kerajaan pertama, tetapi juga raja dari kerajaan 
kedua tampaknya telah menandatangani perjanjian tersebut dengan patuh. Ya, inilah yang 
Anda sebut 「belajar dari kesalahan」, bukan? 

Dan dengan demikian, kami, yang telah pergi ke kerajaan terjauh yang direncanakan 
sebelumnya, sekarang berencana untuk pulang, tetapi ... 

Setelah meninggalkan kerajaan terakhir, saya mengambil Big Lorry, yang 「tersembunyi di 

luar ibu kota kerajaan」 dan mengucapkan selamat tinggal kepada Earl dan yang lainnya. 

Mitsuha: "Baiklah, kita akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di 
Istana Kerajaan saat kita bertemu lagi! " 

Audyst & Klarge: "" Eh? "" 

Earl dan Klarge-sama bingung. 

Mitsuha: "Yah, tidak perlu pergi bersama karena semua tugas kita sudah selesai, kan? Oleh 
karena itu, kami akan langsung kembali ke ibu kota kerajaan, jadi kami akan bertemu Anda 
lain kali di Istana Kerajaan untuk menyambut kembalinya kemenangan semua orang ...... " 



Audyst & Klarge: "" EEEEEEEEHH !? "" 

Ternyata, karena rute kepulangan kita akan sama dengan rute sebelumnya, sepertinya 
akan ada pihak penyambutan lain dari kerajaan lain untuk para delegasi karena kita akan 
melaporkan hasil negosiasi sebelumnya dengan kerajaan lain kepada para pemimpin 
kerajaan masing-masing. 

Tapi kita bertiga tidak perlu ambil bagian, bukan? 

Selain itu, tidak peduli berapa kali saya telah menunjukkan wajah saya di wilayah tersebut, 
dua setengah bulan sudah merupakan waktu yang lama. 

Saya tidak bisa pergi ke ibu kota juga karena saya tidak ingin mempublikasikan 
keterampilan transfer saya secara megah. 

Ya, saya sangat menikmati perjalanan saya ke kerajaan asing. Saya lebih suka cepat pulang 
jika kita mengambil rute yang sama. Sabine-chan dan Colette-chan juga setuju. 

Audyst: "Wwww-tunggu! Mohon tunggu! Mereka telah menyiapkan pesta penyambutan 
untuk kita. Jika kita meninggalkan barang yang menarik perhatian, maka itu akan-.... " 

Mitsuha: "Baiklah, selamat tinggal ~!" 

Kami putus dari Earl dan yang lainnya yang mati-matian berusaha menghentikan kami, 
segera naik Big Lorry dan menginjak pedal gas untuk berebut dan lari! 

Mereka mungkin memiliki keadaan dan ekspektasi mereka sendiri, tapi bagaimanapun 
juga, hindari aku menghabiskan banyak waktu dalam pertarungan persuasi dengan 
bangsawan lain! Baiklah, Byeeeeeee !! 

Dan dengan demikian, kami tiba di rumah saya di Jepang. 

Yah, perhitungannya jelas tidak akan cocok seperti yang diharapkan jika kita segera tiba di 
ibukota kerajaan pada saat kita berpisah dari pihak utama. Oleh karena itu, kita harus 
menghabiskan waktu setidaknya selama seminggu. 

Oleh karena itu, ini adalah libur seminggu bagi kami. 

Kami tidak punya banyak waktu untuk hari ini jadi kami pergi ke department store biasa, 
makan makanan anak-anak, dan semacamnya. 

Colette: "M-Mitsuha, apa kamu sudah selesai ya?" 

Mitsuha: "Jangan terburu-buru, Colette-chan!" 

Sabine: "Kenapa neesama harus duluan !? Anda bisa saja pindah ke toilet lain selain ini! Apa 
yang kamu pikirkan!?" 



Mitsuha: "M-maafkan aku ..." 

Mereka bertiga sama sekali tidak belajar dari kesalahan mereka. 

Dan saat ini keesokan harinya. 

Mitsuha: "Kita akan pergi ke taman hiburan hari ini!" 

Colette & Sabine: "" Amyusmen Paak? "" 

Mitsuha: "Ya! Taman hiburan yang dikatakan sebagai yang terbaik di Jepang! " 

Pertama-tama, Sabine-chan dan Colette-chan tidak tahu apa itu 「Taman Hiburan」. 

Sepertinya anime yang mereka tonton tidak menyertakan detail apapun tentang 
pemandangan taman hiburan. 

Tiga Lolis: "" "GYAAAAAAAAAAAA ~~~ !!!" "" 

Colette: "Kenapa Mitsuha berteriak juga !?" 

Mitsuha: "Tidak, sebenarnya, ini pertama kalinya aku datang ke sini !!" 

Wahana menegangkan, betapa menakutkan !! 

Ah, tentu saja, kami pindah dengan transfer. Saya tidak ingin membuang-buang uang atau 
waktu kita! 

Hari ke-2. 

Mitsuha: "Kita akan pergi ke Tokyu Hands hari ini!" 

Kami menghabiskan sepanjang hari dari awal hingga akhir, kecuali untuk makan dan toilet, 
tetapi pada akhirnya, kami tetap tidak bisa melalui semuanya.... 

Tokyu Hands, betapa menakutkannya! 

Hari ke-3. 

Mitsuha: "Kita akan ke Mt. Fuji hari ini. " 

Ya, bukan 『Climbing Mt. Fuji 』, tapi『 Pergi ke Mt. Fuji 』.... Dengan transfer. 

Daripada mendaki, Mt. Fuji lebih baik dilihat dari kakinya kan ~? 

Apalagi di malam hari. 

Keindahan luar biasa itu seolah-olah bukan dari dunia ini. 



Mt. Fuji memiliki ketinggian tertinggi di Jepang. Seperti yang diharapkan untuk orang yang 
memiliki julukan sebagai 『Gunung Suci』. 

Dua orang yang sepertinya mengenal Mt. Fuji dari anime memiliki wajah yang penuh 
dengan kejutan dan kegembiraan seperti yang saya kira. 

Dan tentu saja, kami pergi ke puncak. Dengan transfer. 

Sabine: "Neesama! Tidak ada kegembiraan dalam hal ini! " 

Colette: "Mitsuha, kamu merusaknya!" 

...... ah, menurutmu begitu? 

Kami menghabiskan waktu kami pada tamasya hari keempat dan kelima dan akhirnya, hari 
keenam. 

Mitsuha: "Paman ~ tolong yang ini ~!" 

Penjaga toko: "Oh, kalau bukan Nona Yamano!" 

Orang yang datang untuk menyambut saya adalah sinar matahari biasa-, bukan bukan itu, 
penjaga toko tata surya. 

...... Ini tidak seperti kita akan menyerang benteng luar angkasa. 

Saya harus menepati janji saya. Yaitu, sebelum saya terpaksa melakukannya. 

Mitsuha: "Saya perlu set yang sama dengan yang sebelumnya." 

Penjaga toko: "Ya, kami akan segera menyiapkannya!" 

Sekarang ini keempat kalinya saya datang ke sini dan dia memahaminya dengan cepat. 

Yang sebelumnya saya pesan adalah yang saya pasang di kamar Sabine-chan di Royal 
Palace, yaitu radio bekas baterai. Saya menyertakan lampu dudukan LED dan kipas kecil 
untuk kebutuhan minimal juga. 

Meskipun kamar Sabine-chan memiliki lemari es kecil dan bukan kipas angin, Putri Remia 
tidak memerlukan lemari es, jadi kipas pun sudah merupakan layanan yang bagus. 

Saya meminta mereka untuk mengirimkan set generator tenaga surya ke rumah saya dan 
kami kembali ke rumah. 

Dalam waktu singkat ini, saya secara pribadi telah meminta 4 set di mana 2 di antaranya 
adalah set berskala besar, jadi saya mungkin telah dianggap sebagai pelanggan yang 
berharga sekarang. Dia bahkan memberi saya diskon dan bonus juga dan sepertinya dia 



sudah menyerah untuk bertanggung jawab atas instalasi. Ya, itu karena ini keempat kalinya 
saya, kan... 

Mungkin dia mengira aku punya banyak vila di seluruh Jepang dan itu adalah hobiku untuk 
membangunnya sendiri. 

Nah, karena saya sudah empat kali berkunjung ke sana, saya pun sudah berubah menjadi 
seorang veteran. Jika ada kesempatan, saya mungkin bisa bekerja paruh waktu untuk 
memasang sistem tenaga surya di toko itu, Anda tahu? 

Mitsuha: "Yang Mulia Remia, kami telah datang ~!" 

Remia: "M-Mitsuha-chan !?" 

Yup, tanpa sepengetahuan saya, nama panggilan saya sekarang adalah 『Mitsuha-chan』. 

Aku lebih tua darinya tapi dia mungkin tidak mempercayaiku bahkan jika aku 
mengatakannya. 

......Saya sudah cukup. Saya sudah terbiasa sekarang! 

Remia: "Kamu selalu datang di saat yang tidak terduga, begitu..." 

Ya, kaptennya juga bilang begitu! 

Mitsuha: "Nah, seperti yang telah aku janjikan ..." 

Mengatakan demikian, kami bertiga menjatuhkan bagasi yang kami miliki. 

Ya, ini adalah bagian dari tata surya. 

Jika kami datang dan segera memasang berbagai barang tanpa harus melakukannya dari 
awal, semua orang selain Yang Mulia akan curiga pada kami, maka kami membawa barang 
bawaan kami. 

... ..Apakah Yang Mulia juga mencurigai kami? Ahaha... 

Kami jelas tidak bisa membawa semuanya, karena itu kami hanya membawa beberapa 
bagian. Sisanya nanti akan ditransfer langsung ke kamar Yang Mulia. 

Mitsuha: "Baiklah, mari kita mulai proses instalasi!" 

Sabine & Colette: "" Ya! "" 

Baiklah, akankah mereka melakukan yang terbaik menjadi asisten saya kali ini? 
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Chapter 114 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 114 Pada hari itu, saya telah 
berjanji pada Yang Mulia Remia. 

"Saya pasti akan membantu Yang Mulia ketika Anda dalam krisis". 

Dan untuk tujuan itu, diperlukan cara untuk menginformasikan krisis tersebut. Ya, 
misalnya, perangkat komunikasi, perangkat komunikasi, atau perangkat komunikasi... 

Oleh karena itu, saya segera menginstalnya. 

Karena tidak dipasang di atap genteng, tidak membutuhkan banyak teknologi. Yang Mulia 
Remia memanggil beberapa pengrajin, jadi saya memberikan beberapa instruksi sederhana 
dan membiarkan mereka marah dengan kabel itu sendiri setelah saya diam-diam 
memindahkan bagian yang tersisa. Oleh karena itu, pekerjaan selesai relatif cepat. 

Nah, alibi saya tentang penggunaan transfer adalah seputar masalah 「melakukan 

kunjungan mendadak ke Istana Kerajaan selama beberapa jam」 tetapi bagaimanapun 

juga, itu jelas aneh bagi mereka, jadi saya biarkan saja. Tapi untuk berjaga-jaga, aku 
memberi mereka uang tutup mulut. 

Dan Sabine-chan sedang menjelaskan kepada Yang Mulia Remia cara bermain Othello dan 
Shogi melalui radio, seperti 「2-D, putih」, 「5-G, perak」, dan seterusnya. 

Tidak, jika Anda melakukannya, baterainya akan habis dan kami tidak dapat 
menggunakannya saat kami benar-benar membutuhkannya, Anda tahu... 

Setelah menjelaskan cara mengoperasikan radio, seperti yang diharapkan dari Yang Mulia 
Remia, dia memahami semuanya dalam satu kesempatan.... 

Dia tidak hanya mengingat urutan saya menekan sakelar, tetapi dia juga mengerti apa 
artinya, oleh karena itu tidak apa-apa jika dia secara tidak sengaja menyentuh sakelar 
kecuali ada gangguan dan jika komunikasi reguler sekali setiap tiga hari ditunda selama 
lebih dari 24 jam tanpa pemberitahuan sebelumnya, diputuskan telah terjadi kasus 
darurat. 

Awalnya, saya menyarankan untuk membuat kontak rutin setiap minggu, tetapi Yang Mulia 
berkata, 「Satu minggu terlalu lama. Setidaknya lakukan sekali dalam tiga hari 」. Jadi, 

membuatnya seperti yang dia sarankan. 

...... Tujuan Yang Mulia bukan untuk konfirmasi keamanan, pasti. Karena merepotkan, saya 
berikan peran itu ke Sabine-chan! Fuhahahaha! 

Sabine: "Neesama, beri aku kompensasi yang pantas, oke?" 



Eh .......? 

Ketika kami hendak pulang, kami sekali lagi ditahan oleh Yang Mulia. 

Remia: "Malam ini, kami akan mengadakan turnamen penyambutan Othello untuk semua 
orang. Para petugas dan pelayan wanita mengincar barang-barang hadiah dengan mata 
merah. Jika saya membatalkannya pada saat ini, itu akan menjadi masalah... " 

Ah ~... Kita tidak bisa pulang jika seperti ini... 

Kami akhirnya kabur keesokan harinya. 

Malam ini, saya telah memesan kursus seharga 12.800 yen per orang di restoran Prancis, 
jadi Sabine-chan dan Colette-chan tidak boleh melewatkannya. 

Kami langsung pulang segera setelah meninggalkan Yang Mulia Remia yang sedang 
bermain-main dengan mengunyah sapu tangan sambil menangis. 

Sabine: "Kami kembali ~!" 

Kami bertiga dengan benar kembali dari gerbang Ibukota Kerajaan. 

Penjaga gerbang, serta penjaga kerajaan tercengang. 

Begitulah, itulah kata-kata pertama yang dikeluarkan Sabine setelah pergi ke kamar Raja. 

Raja: "S-Sabine !? B-Bagaimana...? Di mana Viscount Yamano? Bagaimana dengan anggota 
delegasi? " 

Mitsuha: "Ah, kita juga bersama dengannya." 

Colette-chan dan aku bergegas ke kamar setelah Sabine-chan untuk menemui raja yang 
terkejut. 

Raja: "Viscount Yamano! Apa yang terjadi dengan delegasi dan Earl Covemainne !? " 

Mitsuha: "Ah, hanya kami yang kembali lebih dulu. Jika kita pergi bersama pesta utama, 
akan butuh waktu lama untuk kembali ke rumah... " 

Raja: "Ah... Ngomong-ngomong, Viscount memiliki『 Bigu Lorrey 』jika aku ingat? Saya 

akan membayar kembali semua biaya yang diperlukan yang telah Anda keluarkan ... " 

Mitsuha: "Oh, itu, umm... ahaha..." 

Ya, Truk Besar cukup mahal, jadi saya menagihnya secara terpisah sebagai biaya yang 
diperlukan dari pihak saya. Karena saya membelinya di Bumi, nilai tukarnya juga cukup 
mahal. Oleh karena itu, Truk Besar dijelaskan secara rinci. 



Dan raja tidak bisa menentangnya karena ini untuk keselamatan Sabine dan lingkungan 
hidup. 

Raja: "Jadi kamu mengabaikan semua resepsi dalam perjalanan pulang, ya...? Orang-orang 
yang menyesal telah meremehkan Viscount sebelumnya mungkin akan menunggu untuk 
memberikan pengalaman yang baik bagi Anda dalam perjalanan pulang... " 

Mitsuha: "Yah, sudah kubilang bahwa itulah alasan mengapa memaksa kami untuk 
melewatinya!" 

Raja tersenyum pahit seolah mengatakan bahwa dia sudah tahu setidaknya sebanyak itu. 

Hah? Tapi, raja terkejut melihat kita, jadi itu berarti dia belum menerima laporan apapun 
dari Earl? 

Tidak ada alasan untuk menyerang delegasi yang akan kembali setelah menyelesaikan 
peran mereka, dan dalam kejadian yang tidak terduga, mereka akan segera melakukan 
kontak. Orang yang bertanggung jawab selalu terpaku pada radio di Istana Kerajaan... 
tepatnya, di kamar Sabine-chan, dan tidak peduli seberapa tiba-tiba ia diserang, itu tidak 
akan menjadi sesuatu seperti roket yang ditembakkan dari jarak jauh, jadi begitulah akan 
cukup waktu untuk melakukan kontak karena mereka akan melihat musuh terlebih dahulu. 
Berarti... 

Mungkin mereka belum putus asa bahwa mereka masih bisa mengejar dan menemui kami 
di suatu tempat di suatu kota dan berpikir bahwa kami terus berjalan-jalan kesana kemari 
dalam perjalanan pulang sambil tinggal di suatu tempat selama beberapa hari. Itu 
sebabnya, mereka tidak melaporkan bahwa kita benar-benar terpisah dari mereka selama 
ini? 

Maaf, kemungkinan itu nol. 

Mitsuha: "Yang Mulia, saat Anda menghubungi mereka, beri tahu mereka bahwa kami 
sudah berada di Ibukota Kerajaan." 

Ya, saya akan merasa bersalah jika ada sesuatu yang terjadi pada kuda itu jika mereka 
masih memegang harapan ekstra itu dan terus berusaha mengejar ketinggalan. 

...... Ya, untuk kudanya. 

Ah, aku harus pergi dan menemui Silver yang aku tinggalkan untuk perawatan seseorang. 
Seperti yang diharapkan, itu akan memakan waktu lama, jadi saya meninggalkannya di 
kandang di sebuah peternakan alih-alih di panti asuhan dan dia mungkin kesepian 
sekarang. Padahal, gerbong itu sendiri disimpan di panti asuhan. Bagaimanapun, mereka 
mungkin memolesnya setiap hari... Jika Anda berlebihan, itu akan mudah rusak! 

Baiklah, karena merepotkan, mari kita buat Sabine-chan yang bertanggung jawab untuk 
menerima laporan kepada raja. 



Setiap hal penting akan dilaporkan dengan baik melalui radio, dan meskipun dia adalah 
gadis yang aktif dan ceria, Sabine-chan masih berusia 10 tahun. Jadi, dia perlu bersama 
orang tua dan saudara kandungnya setelah waktu yang lama, bukan? 

Jadi, kami pergi dari Istana Kerajaan, meninggalkan Sabine-chan, dan pergi ke desa Colette-
chan. 

Karena dia telah bekerja terus menerus untuk waktu yang lama, saya akan memberi 
Colette-chan liburan. Karena itu, saya mengirimnya langsung ke desa. Colette-chan lebih 
muda dari Sabine-chan dan baru saja menginjak usia 9 tahun. 

Colette: "Ayah! Ibu!" 

Orangtua Colette: "" Colette !! "" 

...... Selagi aku melakukannya, ayo pergi ke tempat Earl Bozes... 

Setelah itu, saya pergi ke manor saya, merapikan berbagai topik, pindah ke 『General Store 

Mitsuha』 di ibukota kerajaan, membuka toko untuk pertama kalinya dalam waktu yang 

lama, dan mencatat berbagai hal yang menumpuk saat merawat toko. 

Ya, banyak hal yang saya simpan mulai berfermentasi. Jika saya membiarkan ini tidak 
dirawat, tempat ini akan menjadi tempat pembuatan bir. 

Saya perlu melakukan ini dulu, saya kira. 

Ini adalah masalah yang sangat penting yang akan mempertaruhkan posisi saya di Jepang 
jika saya melakukan ini dengan buruk. 

Mitsuha: "Saya ingin meminta ini ... Ini adalah pertama kalinya saya jadi saya tidak tahu 
apa-apa tentang itu, jadi tolong jaga saya." 

Pegawai Negeri Sipil: "Ah, ya, saya akan memanggil orang yang bertanggung jawab, jadi 
harap tunggu di sana." 

Ini adalah kantor pajak kota saya dan apa yang saya tunjukkan kepada bibi resepsionis 
adalah laporan untuk membuka bisnis. 

Saya telah menggunakan banyak uang yang ditinggalkan oleh orang tua saya sebagai 
investasi awal di dunia lain. Adapun tempat kapten, saya membayar organisasi tentara 
bayaran, 『Wolf Fang』 dalam yen Jepang sebelum beralih ke emas ... 

Itu sebabnya, saya ingin menukar sebagian uang yang disimpan di rekening luar negeri 
saya ke rekening Jepang saya dengan menukar beberapa dolar menjadi yen. Saya ingin 
mengembalikannya dengan jumlah deposit yang sama, tetapi jika saya melakukannya 
dengan sembarangan, itu akan menjadi masalah besar. 



Ya, 「Pajak」 dan 「Kantor Pajak」 lebih menakutkan daripada iblis. 

Oleh karena itu, perlu dikatakan bahwa itu adalah uang hasil jerih payah 「Jepang, Yamano 

Mitsuha」. 

Bibi: "Tidak. 16, tolong! " 

Ketika saya berpikir sambil menunggu giliran saya, nomor tiket saya dipanggil oleh bibi 
resepsionis. 

Mitsuha: "Ini Yamano, tolong jaga aku." 

Ketika saya memperkenalkan diri dan menundukkan kepala, seorang paman yang berusia 
sekitar 40 tahun yang tampaknya bertanggung jawab atas saya, memiliki wajah terkejut. 

...... Ya, saya sudah terbiasa. 

Mitsuha: "Pada usia 18 tahun, saya lulus SMA dan menjadi kepala keluarga. Jadi, saya mulai 
bekerja sebagai pemilik bisnis pribadi. " 

Paman: "Ah... aah, maafkan aku, tolong lewat sini." 

Paman itu menyadari bahwa dia mengira saya masih kecil dan saya menyadarinya. Meski 
terkesan agak janggal, ia kemudian membawa saya ke suatu tempat di mana terdapat 
banyak kursi untuk konsultasi di mana setiap kursi dibagi dengan sekat. 

Mitsuha: "Seperti ini..." 

Paman menerima kertas ukuran A4 yang saya serahkan. 

Ini adalah selembar kertas yang saya cari dan unduh dari internet dan diisi dengan item 
tulisan tangan. Ini adalah formulir aplikasi yang sangat sederhana yang membutuhkan 
waktu kurang dari satu menit untuk diisi hanya dengan mengisi nama, alamat, nama toko 
(nama perusahaan, nama pena), dll., Dan serahkan saja setelah menyelesaikannya. Dan, 
sungguh mengejutkan! Dengan melakukan sebanyak itu, pemilik bisnis swasta akan lahir. 
Sangat mudah! 

Nah, 「Menjadi pemilik bisnis pribadi」 dan 「Dokumen aplikasi untuk pembayaran pajak

」 adalah dua hal yang berbeda... 

Paman: "Bisnisnya mematung dan nama tokonya『 Colette 』, ya? Soal SPT PPh, mau yang 

mana? Putih atau biru? " 

Mitsuha: "Ah, aku berencana untuk mengambil yang biru. Saya tidak begitu mengerti 
tentang itu, jadi saya akan bertanya kepada akuntan pajak. " 



"Maka itu melegakan, ya. Tidak ada masalah khusus dengan dokumen ini, jadi saya akan 
menerimanya apa adanya. Saya akan menyalin ini dan mengembalikannya kepada Anda, 
jadi harap tunggu sebentar. " 

Mengatakan demikian, paman itu berdiri dari kursinya. 

... Bahkan belum lewat 30 detik! Saya tidak khawatir! 

Saya pikir saya akan banyak ditanyai dan ditatap dengan mata menakutkan, tetapi pada 
kenyataannya, dia bersikap sopan dan lembut. 

Begitu, mereka hanya ketat untuk mereka yang menghindari pajak, tapi baik kepada orang 
biasa, ya ... 

Jadi, saya menjadi 「pemilik bisnis pribadi」 hanya dalam 30 detik. 

Nama toko? Nah, jika saya menggunakan nama asli saya, mungkin ada masalah dalam hal 
penyimpanan informasi, jadi saya pikir lebih baik menulis nama toko di dokumen. Dan saya 
minta maaf untuk mengatakan ini tetapi, itu juga karena 『Colette』 terdengar lebih manis 

daripada 『Sabine』. 

... ..Jika Sabine-chan tahu kenapa aku memutuskan itu untuk nama toko, aku bisa melihat 
itu tidak akan diselesaikan dengan mudah... 

"Apakah saya memiliki cukup bakat seni pahat untuk menjual sesuatu?", Kata Anda? 

Tentu saja tidak. 

Ini jelas "itu", Anda tahu? "Bahwa"! 

Saya akan membawa barang-barang dari dunia lain dengan menggunakan transfer. Sebuah 
teknik rahasia, 『pemotongan mati』! 

Kualitas karya dan kesenian tidak masalah. 

...... Karena, orang yang akan membelinya tidak lain adalah seseorang yang memiliki 
kewarganegaraan dan nama lain, 「Aku」 yang lain. 

Bab 115> 



Chapter 115 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 115 Salam pembuka, 

Pertama dan terutama, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah 
membaca terjemahan saya di Mitsuha dan tetap dengan terjemahan saya yang buruk 
(tidak, serius, itu menyebalkan). Itu adalah perjalanan yang menyenangkan karena Mitsuha 
adalah terjemahan pertama saya dan dia memperkenalkan saya ke dunia penerjemah. 
Sayangnya, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kecepatan penerjemahan saya 
sekarang menurun secara bertahap. Pasalnya, saat ini saya sedang berjuang mencari 
motivasi untuk menerjemahkan novel. Ya, saya juga memiliki beberapa barang di RL, tetapi 
saya tidak akan menutupinya dengan alasan ini. Beberapa dari Anda mungkin merasa 
dikhianati oleh hal ini dan oleh karena itu, saya ingin meminta maaf kepada kalian karena 
tidak memenuhi harapan Anda dan juga telah meluangkan banyak waktu untuk 
menerjemahkan novel. 

Awalnya saya tidak berpikir untuk menjatuhkan Mitsuha, tetapi sayangnya, Mitsuha 
sekarang sedang diterjemahkan oleh penerjemah lain yang tampaknya lebih menyukai 
novel ini. Meskipun, saya tahu bahwa Mitsuha akan ditembaki pada akhirnya tetapi masih 
mengejutkan bagi saya karena belum ada kontak dari seseorang yang ingin mereka ambil 
alih seri dan tiba-tiba, ada seseorang yang mengambil alih terjemahan Anda tanpa 
pemberitahuan. 

Itu agak membuatku sedikit sedih tentang ini (yah, sebagian besar darinya adalah 
kemarahan). Namun, saya tidak akan menilai tentang ini karena aturan di NU adalah Anda 
dapat mengambil alih sebuah seri jika sebulan telah berlalu tanpa bab baru, tetapi biarlah 
ini menjadi pelajaran bagi Anda yang bercita-cita menjadi penerjemah: 

SILAKAN COBA UNTUK MENGHUBUNGI PENERJEMAH SEBELUMNYA JIKA ANDA DAPAT 
MENGAMBIL LEBIH DARI SERI ATAU TIDAK SEBELUM TANGAN. 

Padahal, Anda bisa membuang nasihat saya sesuka Anda. Tapi tolong lihat dari sudut 
pandang penerjemah sebelumnya tentang hal itu karena mereka mungkin / mungkin tidak 
merasa sedih karenanya. 

Last but not least, dukung penerjemah berikutnya dalam perjalanan mereka. Saya berharap 
mereka akan melakukan pekerjaan yang baik dalam menerjemahkan Mitsuha. Tentu saja, 
saya tidak keberatan mengambil kembali Mitsuha jika mereka berhenti 
menerjemahkannya. Hubungi saja saya di Discord saya ~ 

Dengan demikian, saya berharap Anda semua, pembaca Mitsuha, hari yang sangat indah 
dan berharap kita bisa bertemu lagi di hari berikutnya! Dan untuk Anda, penerjemah 
berikutnya, 

PERGI DAN LAKUKAN YANG TERBAIK! AKU PASS THE TORCH KEPADA ANDA! ^^ 



-- Kuro Kurori 

Saya menjadi pemilik tunggal dan segera mengunjungi kantor pajak. Tentu saja, perjanjian 
untuk itu sudah dibuat sebelumnya. Saya mencari di internet, membandingkan dengan 
cermat apa yang ada di beranda, dan memilih tempat yang tampaknya benar. Jika saya 
tidak melakukan ini dengan cukup baik, saya akan menuai apa yang saya tabur untuk yang 
saya lewatkan. 

Saya mendengarkan berbagai penjelasan dan menandatangani kontrak dengan aman. 
Dengan ini, pengembalian pajak saya sekarang aman. 

Selanjutnya adalah kembali ke rumah dan meluncurkan situs web baru. Ya, situs penjualan 
patung, 『Colette』. 

Semua teks dalam bahasa Inggris. Saya berusaha membuat situs tersebut sulit ditemukan, 
sulit dipahami, dan sulit digunakan. Nah, saya akan kesusahan jika saya benar-benar 
mendapat pesanan dari seseorang, lho. Apalagi jika pesanannya datang dari dalam Jepang. 
Makanya, saya tidak memberikan penjelasan apapun dalam bahasa Jepang. 

Situs ini sedikit banyak memberikan alibi untuk melakukan aktivitas jual beli. Kalau tidak, 
saya tidak akan bisa menjelaskan seorang gadis 18 tahun menjual karya seni di luar negeri 
tanpa perantara atau iklan. Jika saya menggunakan iklan online, maka saya bisa 
menjelaskan bahwa kebetulan ada orang asing dengan selera yang luar biasa yang 
melihatnya. 

Yup, ini sempurna! 

Dan akhirnya saatnya untuk produksi pekerjaan. Seperti yang diharapkan, tidak mungkin 
untuk tidak meletakkan contoh foto karya di situs web. Aneh rasanya jika situs yang 
menjual karya seni dengan fokus pada patung tidak memiliki satu foto pun. 

Dengan itu, kami pindah ke tambang di dunia lain dengan transfer. 

Ini adalah gunung berbatu yang tidak memiliki pemilik dan dapat digali tanpa izin. Setelah 
itu, saya memindahkan beberapa batu ke rumah saya di Jepang dan segera kembali. Saya 
mengambil 『memotong』 bagian dari batu, melakukan transfer terus menerus dan 

menjatuhkannya dari langit yang menghancurkannya berkeping-keping. 

Akan menjadi masalah jika saya membuat banyak suara, meninggalkan bagian yang 
dipotong dan membiarkan bagian yang berlubang digunakan oleh seseorang. Oleh karena 
itu, saya tidak akan lupa untuk membersihkannya meskipun merepotkan. 

Setelah itu, saya kembali ke rumah dan memeriksa bagian 『cut』. 

Yup yup, ini hasil yang lumayan. 



Saya tidak lupa bahwa saya mendapat hasil yang buruk karena mencoba memotong model 
yang meniru patung terkenal sebelumnya karena bakat artistik saya tidak ada. Oleh karena 
itu, saya menyimpan beberapa patung biasa yang saya beli dan 『benda ajaib yang saya 

buat ini. 

Cincin batu mulus yang terhubung seperti rantai dengan batu yang agak elips di dalam bola 
batu reticulated yang terlihat 『mirip dengan binatang』. 

Selain itu, saya mentransfer sedikit kaca kristal mahal yang saya beli di toko di dalam bola 
batu retikulasi dan terus membuat hal-hal lain hingga membuat orang berpikir "Saya tidak 
tahu bagaimana membuat ini" atau "ini sepertinya membutuhkan waktu banyak waktu dan 
tenaga ". 

Setelah beberapa saat, banyak produk yang sekarang sudah siap. 

...... Seharusnya tidak masalah dengan ini. 

Keesokan harinya, saya mengunjungi beberapa toko di ibukota kerajaan tempat saya 
bertanya kepada pegawai toko sambil melihat-lihat. 

"Apakah ada patung pemula yang sepertinya memiliki masa depan yang menjanjikan? 
Ukuran dan berat yang bisa saya bawa pulang dengan mudah... "(Mitsuha) 

Ya, itu pembelian produk yang akan dijual di 『Colette』. Saya tidak punya bakat membuat 

patung biasa. Dan, tentu saja, ada alasan kenapa aku repot-repot menambahkan 『Rookie

』. 

Maksud saya, seorang viscount sedang mencoba membeli sesuatu di sini. Akan menjadi 
masalah jika dia merekomendasikan barang yang sangat mahal yang dibuat oleh orang 
terkenal. 

Yang saya inginkan hanyalah "produk yang sepertinya dibuat oleh pemula dan memiliki 
prospek yang bagus". Dan yang murah juga. Yah, bisa juga diartikan bekerjasama dengan 
artis pemula yang tidak bisa menjual apapun. 

Membeli dengan harga murah barang-barang yang dibuat oleh seseorang sebelum mereka 
sukses, bukan orang-orang yang sudah bisa mendapatkan penghasilan. Ya, itu seperti 『

Mari kita bahagia bersama』. 

Dan yang direkomendasikan oleh penjaga toko dan juru tulis adalah... 

"Benar! Ini adalah patung wanita telanjang yang dibuat oleh Aeris! " 

"Pusaka rumah tangga viscount tertentu sedang dijual ..." 



"Tidak, bukankah aku mengatakan pemula? Seperti saya katakan, saya tidak akan membeli 
karya pematung terkenal atau pusaka keluarga bangsawan. Saya menginginkan sesuatu 
yang terlihat layak meskipun penciptanya tidak dikenal. " (Mitsuha) 

Tidak peduli seberapa banyak saya mengatakannya, yah, bahkan ketika saya mengatakan 
itu suatu keharusan untuk melengkapi rumah tangga viscount, itu masih belum cukup dan 
dibiarkan tercengang karena banyak toko masih mencoba menjual barang-barang mahal. 

Sedikit masalah jika status pelanggan, atau peringkat bangsawan, atau bahkan wajah saya 
memengaruhi ini ... 

Setelah melarikan diri dari toko-toko di jalan utama yang mencoba mencegah saya pergi 
dan berjalan menyusuri jalan belakang untuk beristirahat, saya melihat sebuah toko seni 
kecil di depan saya. Ini adalah toko berukuran kecil di mana pemiliknya menghadiri toko 
itu sendiri. 

Toko semacam ini mungkin tidak akan serakah. Berpikir demikian, saya masuk ke dalam 
toko dan melihat rak pajangan. Namun, orang yang terlihat seperti pemilik tidak langsung 
menagih ke arahku dan menatapku dengan tenang. 

Oh? Bukankah ini bagus !? 

Patung kayu yang sedikit tidak dimurnikan, tetapi memberi rasa yang enak. Ada beberapa 
patung batu yang halus dan halus juga. Tidak hanya materialnya, namun sentuhannya jelas 
berbeda satu sama lain, sehingga bisa jadi karya senimannya pun beragam. Harganya juga 
murah dan jelas dibuat oleh artis rookie yang tidak disebutkan namanya. Rasanya mereka 
mungkin menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk produksi dan harga. 

Baiklah, saya memilih Anda! 

"Ini, tolong!" (Mitsuha) 

3 patung kayu dan 4 patung batu. Dibeli dari artis yang sama. 

Paman petugas toko cukup terkejut tapi tampak senang. Sepertinya bukan karena produk 
tokonya terjual, tapi mungkin dia senang produk rookie itu laku. 

Semua patung yang saya beli agak terlalu berat, jadi saya meminta pengiriman. Yah, 
biarpun aku bisa mentransfernya dari tempat yang tidak ada orangnya, aku masih tidak 
bisa membawanya ke "tempat" itu sejak awal dan jika aku mencoba membawanya pulang 
sendiri dengan paksa, itu jelas akan aneh . 

BAIK! Misi hari ini berakhir! 

Meski menyebut diri Anda seorang pematung, mau tidak mau Anda tetap akan menjual 
kembali karya seni karya orang lain. Jika menyangkut dealer seni, masalah dari mana dan 
berapa banyak yang bisa Anda peroleh dari saham adalah masalah. Saya tidak bisa 



mengimpor barang dari luar negeri, dan jika saya membelinya dari orang lain di kerajaan, 
akan ada banyak diskusi berisiko, seperti pajak penjual. Karenanya, saya hanya bisa 
menjadi 『sumber produk』 sebagai pematung dari pemilik tunggal. 

Nah, itulah mengapa saya menjualnya dengan nama 『Colette』 daripada nama pribadi, 

"Yamano Mitsuha" sehingga tidak akan ada orang yang akan mengatakan bahwa merekalah 
yang membuatnya! 

Dan jika kita berbicara tentang karya seni, harganya pun acak. Anda dapat memutuskan 
seberapa besar Anda menghargainya dan tidak ada yang akan mengeluh tentangnya. 

Yah, yang membelinya hanya aku, jadi aku mungkin tidak bisa mendapatkan jasa produser. 

Dan setelah membelinya dengan harga tinggi dengan kebangsaan dan nama yang saya 
dapat dari kerajaan tertentu, nama artis aslinya akan ditentukan kali ini dan dijual dengan 
harga yang wajar. Setidaknya sebagai penghormatan kepada artis itu sendiri. 

Tentunya harga jual kembali ini jauh lebih murah dibanding harga jual dari 『Colette』. 

Mengingat nilai tukar uang, harganya mungkin akan jauh dari harga beli semula, tapi artis 
akan lebih senang menjualnya dengan harga lebih murah daripada harus tidak ada 
penjualan sama sekali. Itu adalah harga yang masuk akal dan bukan penjualan tawar-
menawar jika itu terjadi di dunia. 

Dan setelah kargo tiba di 『General Store Mitsuha』, saya segera memindahkannya ke 

Jepang. 

Saya memotret barang yang akan dijual dengan kamera digital, dan situs webnya sekarang 
sudah siap. 

Keesokan harinya, 『General Store Mitsuha』 beroperasi untuk pertama kalinya dalam 

waktu yang lama. 

Sebelum membuka toko, saya menyapa para tetangga dan pergi ke panti asuhan 
mengatakan bahwa saya telah kembali dari perjalanan bisnis jangka panjang. 

Dan setelah akhirnya menetap dari sekelompok penggerebekan wanita yang shampo dan 
sabun mandi kehabisan stok, 

"Maaf, apakah ini rumah Yang Mulia Viscount Mitsuha von Yamano?" (???) 

Buha! Y-Yah, ini tentu saja 『Kediaman Ibu Kota Kerajaan Viscount Yamano』, tapi belum 

pernah ada nama atau 『manor』 seperti itu sebelumnya. Padahal, mungkin dia tidak bisa 

mengatakan "Apakah ini rumah Viscount Yamano?" karena dia mungkin memiliki bisnis 
dengan saya sebagai viscount daripada sebagai pemilik toko umum. Mau bagaimana lagi, 
ya? 



Namun, dia pria jangkung di pertengahan dua puluhan yang tidak terlihat seperti 
bangsawan atau pedagang sama sekali. Apa mungkin, harus meminta viscount saya 
daripada pemilik toko umum? 

"Terima kasih banyak telah membeli pekerjaan saya dalam jumlah banyak..." (???) 

Ya ampun, apakah dia pematungnya !? Saya tidak menyangka dia akan datang untuk 
memberikan rasa terima kasih kepada orang yang membelinya. Apakah itu hal seperti itu 
atau karena betapa bahagianya dia...? 

Ini mungkin bukan pertama kalinya karyanya dijual, tetapi apakah dia sudah berkeliling 
dan berterima kasih kepada semua orang setiap saat? 

"Kamu tidak perlu. Itu adalah karya yang bagus, jadi saya dengan senang hati membelinya. 
Umm... "(Mitsuha) 

"Ah, namaku Rolthor." (Rolthor) 

Ya, itulah namanya jika saya ingat. 

Saya telah menulis nama artis untuk menjual namanya dan mendapatkan pelanggan tetap 
di sebuah kertas, tetapi saya masih lupa tentang itu. 

Setelah itu, kami mengobrol sebentar, tapi Rolthor-san dengan gelisah menatapku seolah 
dia sedang memeriksa kulitku dan sepertinya tidak ingin pulang. Setelah berbicara banyak 
tentang hal-hal serupa dan hal-hal yang tidak penting sama sekali sampai-sampai menjadi 
sedikit membosankan, 

"Apakah ini, bangsawan Yang Mulia Viscount Yamano?" (???) 

Seorang wanita pemalu berusia sekitar 20 tahun, yang datang ke toko mengatakan hal yang 
sama dengan Rolthor-san. 

Dia bertanya tetapi tidak mendengar jawaban. Namun, dia mungkin tahu bahwa saya 
Viscount Yamano. Kata-kata berikut dilanjutkan sebagaimana adanya. 

"Terima kasih telah membeli karya saya! Dengan segala cara, saya ingin Anda mendukung 
saya sebagai pelindung... "(???) 

Eh? 

Aaah, banyak artis dunia ini yang mengandalkan patron, kalo bener gak? 

Jika seorang bangsawan menyukai pekerjaan seseorang, maka jelas bahwa dia akan 
melekat padanya karena itu adalah satu dari sejuta kesempatan baginya. 

"Ah? bajingan ini! Saya di sini dulu! Jangan hanya memotong seperti itu! " (Rolthor) 



"Apa yang kamu bicarakan, ini adalah masalah hidup dan mati bagiku!" (???) 

"Itu kalimatku, jangan bercanda denganku !!" (Rolthor) 

Aah ~ sesuatu telah dimulai... 



Chapter 116 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 116 "Baiklah, mari kita 
bereskan dulu ..." (Mitsuha) 

Ketika saya berusaha untuk mengakhiri pertengkaran mereka, mereka menyadari bahwa 
mereka telah menunjukkan perselisihan vulgar yang tidak pantas bagi seorang seniman di 
depan calon pelindung mereka, keduanya menjadi kaku. 

Memang, "Memberikan mimpi kepada patron" adalah bagian dari karya para seniman yang 
mendapat bantuannya. Untuk memberikan pertunjukan jelek seperti itu, tentu saja mereka 
akan kehilangan citra. Tentu saja, mereka sendiri seharusnya memahami itu. Itulah 
mengapa mereka menjadi kaku. 

"... Hanya bercanda! Hahaha, mari kita berhenti bercanda dan memulai diskusi dengan 
Viscount dengan benar, oke? " (Lortor) 

"T, Tha, Itu benar ~! Mari hentikan permainan biasa kita dengan sebanyak ini.... " (Wanita 
Pemalu) 

Ah ~, sudah jelas itu berantakan... 

"... Dan itulah masalahnya. Dengan segala cara, tolong berikan kami perlindungan Anda ... 
"(Lortor) 

"Tolong berikan kami perlindungan Anda ..." (Wanita Pemalu) 

Jadi, mereka telah sampai di front bersama. 

Yah, saya tidak punya masalah dengan itu... 

Karya mereka hanya ditempatkan di satu toko yang sama, sehingga mereka terlihat saling 
mengenal dan menjadi rival. Keduanya tidak mampu hidup hanya dengan memahat dan 
memiliki kehidupan dasar yang menyakitkan karena pekerjaan sampingan. 

Suatu hari nanti, temukan pelindung dan jual nama Anda. 

Setelah sekian lama bermimpi dan berharap hari itu datang, suatu hari mereka mendapat 
kabar datang dari pemilik art shop. 

[Seorang wanita bangsawan membeli semua yang mereka miliki di toko, dia bilang dia 
sangat menyukainya] 

[Wanita bangsawan itu adalah Pangeran Shrine Maiden of Thunder] 



(Orang yang sangat terkenal telah datang !!! Penyedia Barang Himemiko-sama, Favorit 
Himemiko-sama, daya tarik emas tertinggi !!) 

(Catatan: Idk kenapa tapi penulis menulis ini dalam tanda kurung, anggap saja Itu sebagai 
delusi artis) 

Setelah itu, sepertinya dia datang ke sini dengan sangat cepat. 

Dan entah bagaimana, saat dia berbicara tentang aku menjadi pelindungnya seolah itu hal 
yang paling wajar, saingannya muncul. Jauh dari wajar, seolah-olah dia menerima bola 
lurus cepat di usus dan menjadi kesal karena mengira calon pelindungnya akan dicuri 
darinya. Tampaknya mereka biasanya berperilaku lembut. Keduanya. 

Nah, tidak peduli betapa lembutnya Anda, jika hidup Anda dipertaruhkan, apakah Anda 
bisa menahan amarah Anda? Ini seperti bahasa gaul [Ini pada tingkat yang bahkan Gandhi 
akan memukul seseorang] 

(Catatan: "Gandhi mo josou tsukete naguri kakaru reberu", saya melakukan beberapa 
pencarian, sepertinya itu bahasa gaul, bahkan bukan pepatah lol) 

Tapi, u ~ n, pelanggan dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial kepada orang 
tertentu. Begitu Anda memutuskan untuk memberi dukungan, sangat sulit untuk berhenti. 
Jika pelindung tiba-tiba berhenti membantu setelah artis menjadi profesional, mereka tidak 
akan bisa bertahan hidup. Juga, jika saya menjadi pelindung mereka, yang lain tidak akan 
bisa menjadi pelindung mereka lagi. Ini akan mengambil bentuk membagikan sisi artis 
yang saya serahkan dari samping. 

Dan saya tidak terlalu menyukai pekerjaan mereka. Saya hanya berpikir bahwa mereka 
memberikan getaran yang sangat bagus sebagai "karya newbie yang menjanjikan". 

Dalam situasi ini, saya harus jujur... 

"... Maafkan aku" (Mitsuha) 

"" Apaaa ?! " "(Wanita Lortor & Pemalu) 

Keduanya kaget. 

Tidak, maafkan aku. 

"T, tolong lakukan sesuatu tentang itu!" (Wanita Pemalu) 

"Bahkan sedikit dukungan tidak masalah! Saya mohon, dukungan himemiko-sama! " 
(Lortor) 

Lortor dan Tiras, wanita yang datang belakangan, memohon. 



Un, niat awal mereka terhadapku adalah "Salah satu kandidat pelindung bangsawan", tapi 
niat sebenarnya adalah "Nilai nama Putri Kuil Putri". Bahkan jika bentuk dukungan terkecil 
dari Princess Shrine Maiden akan berdampak besar. Dan sangat mungkin orang-orang 
bangsawan dan kaya akan mengenal mereka sebagai batu loncatan untuk melakukan 
kontak dengan saya. 

... Itu adalah wawasan yang luar biasa. 

Kecuali satu masalah. 

Un, itu, aku benci hal semacam itu. 

"Ditolak. Jika saya memberi Anda dukungan, ini bukan hanya tentang memberi Anda uang, 
orang-orang yang menargetkan saya juga akan datang. Juga, apakah Anda benar-benar 
akan senang menjual kreasi Anda atas nama saya, bukan dengan kemampuan Anda 
sendiri? Bukan sebagai seseorang yang mengalami kesulitan hidup, tapi sebagai seorang 
seniman "(Mitsuha) 

""... .. "" (Lortor & Tiras) 

Ah, mereka terdiam. Dan ekspresi mereka menjadi gelap... 

Betapa menyedihkan... 

U ~ n, lalu... 

"Ano, meskipun aku tidak akan memberimu dukungan, aku punya permintaan untuk kalian 
berdua ..." (Mitsuha) 

"" Eh? " "(Lortor & Tiras) 

Keduanya kaget. Yah, mereka pasti bertanya-tanya mengapa saya menanyakan sesuatu 
kepada mereka meskipun saya menolak untuk memberikan dukungan saya. Ya, saya tidak 
[bertanya], tetapi saya memberi mereka permintaan pekerjaan. 

"Sebenarnya, saya ingin menjual potongan yang saya beli dari kalian berdua di negara asal 
saya. Dan saya tidak ingin terungkap bahwa saya terlibat di dalamnya, jadi saya akan 
menjualnya dengan nama toko. Tapi tetap saja nama pencipta aslinya akan dicantumkan, 
sehingga pembeli dari sisi lain tahu siapa yang membuat karya tersebut. Jika Anda dapat 
menerima penjualan semacam itu, maka.... " (Mitsuha) 

Ini tidak seperti menjual sesuatu yang dibuat oleh orang lain secara tidak benar, anggap 
saja tidak ada masalah jika dijual dengan nama Anda sendiri. 

"Tentu saja, saya tidak keberatan! Silakan lanjutkan ke sana! " (Lortor) 

"M, aku juga!" (Tiras) 



Ah, seperti yang kuduga... 

Dengan kata lain, karya mereka akan didistribusikan di negara lain. 

Ini sama saja karena tidak mungkin pelukis Jepang yang tidak dikenal menolak tawaran 
berlangganan dari broker lukisan asing. 

Baiklah, pembicaraan sudah diputuskan! 

"Ah, menjual karya Anda di negara asal saya tidak akan mengangkat nama Anda di negara 
ini, jadi tidak akan berpengaruh pada perspektif penjualan Anda di negara ini, Anda tahu?" 
(Mitsuha) 

"" Uh... "" (Lortor & Tiras) 

Keduanya menjadi sedih. 

Tapi, bagaimana dengan ini! 

"Tentu saja, tidak masalah untuk mengiklankan karya Anda dengan mengatakan [Viscount 
Yamano telah membeli beberapa karya saya]" (Mitsuha) 

Mendengar itu, ekspresi mereka bersinar terang. 

Ya, meskipun saya tidak menjadi pelanggan mereka, itu saja akan memiliki efek iklan yang 
cukup bagus. 

Urutannya dibatalkan, tetapi awalnya, saya tidak akan peduli jika saya tidak mendapatkan 
persetujuan pembuatnya. Pedagang tidak perlu meminta persetujuan pencipta setiap kali 
mereka melakukan bisnis. Tetapi jika mereka senang dengan ini, itu akan menjadi yang 
terbaik. 

Baiklah, dengan ini, saya bisa mulai berjualan kapan saja! Setelah itu saya bisa membuka 
toko seni kecil di negara tempat saya mendapat identitas palsu. Ini akan menjadi toko kecil 
yang berfungsi sebagai kedai kopi dan menjual karya seni dengan harga yang mendekati 
harga pembelian. Biaya pemeliharaan toko harus cukup ditanggung oleh keuntungan dari 
kedai kopi. Dan saya bahkan tidak perlu membayar pajak karena pembebasan pajak yang 
saya dapat dari perlakuan istimewa dari perjanjian saya dengan negara. 

Ini fleksibel karena ini negara kecil, pasti nyaman. 

Tentu saja, saya tidak akan mengelola toko sendiri. Saya akan menyerahkan tanggung 
jawab kepada manajer yang saya pekerjakan. 

Galeri Seni dengan kafe terlampir, ide yang luar biasa. Kafe galeri yang dikelilingi karya 
seni ya. Menurut saya ide yang bagus untuk meletakkan berbagai hal selain patung. Sebagai 



seorang gadis pemilik di sana, terkadang saya akan berpura-pura menjadi pelanggan biasa 
dan menikmati karya seni sambil minum kopi teh. 

U ~ n, Bukankah itu bagus! 

Dalam kejadian yang tidak terduga, saya mungkin saja memotong galeri defisit dan 
menghasilkan keuntungan sebagai kafe biasa. 

Lebih dari itu, saya bisa menganggapnya sebagai tempat berlindung ketika saya perlu 
bersembunyi. Bukan markas rahasia di tempat terpencil, tapi di [tempat normal]. 

Entah bagaimana, saya semakin bersemangat... 

Kedua Pematung muda itu akhirnya meninggalkan [General Store Mitsuha]. 

Saya tidak bisa menandatangani kontrak patron untuk mereka, tetapi karya mereka kali ini 
terjual habis, dan mulai sekarang mereka akan memiliki prospek penjualan yang cerah. 
Selain itu, mereka akan dapat menggunakan atraksi penjualan super kuat seperti [Disukai 
oleh Himemiko-sama] dan [Mereka populer di tanah air Himemiko-sama]. Dibandingkan 
kemarin, sekarang mereka memiliki masa depan cerah. 

Ada sejumlah orang yang percaya pada bakatnya, terus berusaha dan memanfaatkan 
peluang meski berada dalam kemiskinan. Namun, ada ratusan atau ribuan kali lebih 
banyak dari mereka yang telah dikalahkan oleh kemiskinan dan menyerah pada upaya 
mereka. 

Kedua pematung berhenti setelah beberapa langkah di luar Viscount Yamano Mansion, dan 
saling berjabat tangan dengan kuat, dengan senyum lebar di wajah mereka. 



Chapter 117 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 117 (Catatan: Judul adalah 
referensi dari anime vintage "The King of Braves GaoGaiGar") "Uhh..." (Hitungan 
Melambung) 

Count Bozes, yang tinggal di Rumahnya di Ibukota selama musim sosial, menghentikan 
dokumennya, wajahnya berkedut saat melihat satu surat. 

"I-Ini ..." (Hitung Bozes) 

Benar, itu surat undangan pesta dari Marchioness Tinoberg. 

Undangan pesta untuk Bozes Couple. Sebanyak itu baik-baik saja. Itu normal. 

... Masalahnya adalah bahwa Marchioness Tinoberg dan Iris, Countess of Bozes, memiliki 
hubungan yang buruk. 

Ini tidak seperti [Count Bozes dan Tinoberg Couple] atau [Countess of Bozes dan Marquees 
Tinoberg Sendiri] memiliki perselisihan antara satu sama lain. 

Sebaliknya, hubungan antara kedua keluarga itu cukup dekat, terutama Count dan 
Marquees, yang cukup bersosialisasi antara penguasa di wilayah masing-masing dan 
bangsawan dari faksi yang sama. 

Namun, Marchioness Tinoberg dan Countess Bozes. Keduanya tidak ada harapan. Benar-
benar putus asa. 

Apakah hubungan mereka sudah seburuk ini karena mereka adalah teman sekolah di 
sekolah gadis bangsawan di ibukota? Atau itu karena Count Bozes telah merayu istrinya 
tepat di depan mata Marchioness Tinoberg sebelum dia bertemu dengan Marquees....? 

Pernikahan antara bangsawan biasanya diputuskan di antara rumah, terlepas dari 
kemauan mereka sendiri. Kasus pacaran langsung tanpa campur tangan keluarga dianggap 
sebagai hal yang langka. Selain itu, Iris yang merupakan anak bungsu dari bangsawan 
berpangkat lebih rendah, menerima pacaran langsung dari pewaris rumah Count. 

(Catatan: Saya menambahkan beberapa kata agar masuk akal, jadi itu bukan terjemahan 
langsung dari mentah) Tentu, kekacauan itu menyebabkan Iris dilihat oleh banyak gadis 
aristokrat dengan rasa iri. 

Iris bersekolah di sekolah gadis itu untuk waktu yang singkat, untuk memungkinkan dia 
mengalami [Interaksi dengan orang lain, selain keluarga dan pelayan] dalam jumlah 
minimum sebagai putri bangsawan. Pendidikan dasar untuk seorang bangsawan diajarkan 
oleh para pengikut, pelayan, tutor, dll. Di setiap rumah, jadi tidak ada tempat untuk 
bermain. 



... Namun, sepertinya ada tempat yang mengerikan untuk mempelajari faksi dan hubungan 
kekuatan. Dan siswi aristokrat itu tidak pernah berbicara tentang lawan jenis. 

Di sisi lain, Count Bozes menghabiskan masa mudanya melakukan banyak hal, mulai dari 
melatih teknik pedang hingga berlarian bermain game bodoh, menjalin banyak kenalan dan 
teman seumur hidup, dan membangun koneksi. Tampaknya kondisinya sedikit berbeda di 
sekolah anak laki-laki yang dia datangi. Dia bertanya kepada istrinya pada beberapa 
kesempatan, tetapi istrinya tidak mengatakan apa-apa. 

(Catatan: Apa yang dia tanyakan? Mungkin penyebab perselisihan antara kedua istri itu?) 
Bagaimanapun, hubungan antara Marchioness Tinoberg dan Countess Bozes adalah yang 
terburuk. 

Seperti yang diharapkan, jika itu hanya pesta debutan atau pesta ulang tahun atau pesta 
ulang tahun, mereka akan mengabaikan satu sama lain untuk meminimalkan kontak. 
Mereka, kurang lebih, memiliki akal sehat tentang waktu dan tempat. 

Namun dalam kesempatan ini, minimal jumlah kontak yang diperlukan, karena kali ini tuan 
rumah pestanya adalah Marquees Tinoberg, dan itu adalah pesta ulang tahun Marchioness. 

Tidak perlu berinteraksi dengan keluarga lain, Anda tidak perlu mengkhawatirkan anak-
anak, dan pesta diadakan di kampung halaman mereka sendiri. 

The Marchioness tidak bisa menghindarinya lagi. Dan tentu saja, Iris juga ... 

Pertarungan berapi-api antara naga dan manticore tidak bisa dihindari pada saat ini, dan 
Count Boze hanya bisa menahan kepalanya. 

(Catatan: Siapa namanya lagi Lol saya samar-samar ingat dia memperkenalkan namanya di 
bab-bab awal) "Aku akan pergi, tentu saja" (Iris-sama) 

"Eh..." (Hitungan Melambung) 

Anda tidak ingin menolak? Apakah Anda benar-benar tidak ingin menolak? Saya pikir lebih 
baik jika Anda menolaknya ... (Hitung Bozes) Count yang berpikir begitu hanya bisa 
menerima takdir. 

"Saya tidak dapat menerima jika mereka mengira saya melarikan diri dari pertarungan di 
tempat yang tidak menguntungkan, Anda tahu" (Iris-sama) "Jadi, Anda mengakui akan ada 
perkelahian ..." (Count Bozes) 

Count Bozes telah menyerah dalam segala hal. 

Iris-sama bertingkah seperti iris-sama biasa. 



"Jika medan perang berada di tempat yang tidak menguntungkan, yang perlu Anda lakukan 
hanyalah memiliki senjata yang cukup untuk mengatasi kerugian" (Iris-sama) "Eh?" 
(Hitung Bozes) 

Count Bozes tidak tahu apa yang dikatakan istrinya. 

Namun, ketika dia melihat istrinya mencibir wajahnya, dia tahu betul bahwa itu bukan hal 
yang baik. 

Partai aristokrat tidak menyambut tuan rumah segera setelah pesta dimulai, tidak seperti 
pesta biasa di Jepang. Jumlah tamu yang datang berangsur-angsur bertambah, 
perbincangan berlangsung di setiap kelompok, dan setelah jangka waktu tertentu, 
penyelenggara menggagas acara penyambutan. Itu dibuat karena sulitnya mengumpulkan 
tamu untuk menghadiri pesta tepat pada waktunya. 

Dan datang tepat waktu dianggap tidak sopan dan wajar jika para tamu sengaja datang 
sedikit terlambat, sekitar waktu di mana hampir semua tamu undangan berkumpul. 

"Para tamu yang terhormat, selamat datang di pesta ulang tahun saya malam ini" (?) 
Marchioness Tinoberg yang dikawal oleh keluarga Marquees naik ke atas panggung dan 
mulai menyapa para tamu. Dan ada Count Boze yang sangat gelisah yang dengan getir 
melihat istrinya yang anehnya tenang. 

Istrinya yang mengenakan gaun selendang ringan sederhana dengan area dada terbuka 
lebar cantik itu. Sementara Count memandangi penampilan yang sama saat pertama kali 
bertemu dengan istrinya, sapaan sang Marchioness sudah berakhir. Kemudian sang 
Marchioness turun dari panggung dan langsung berjalan menuju tempat ini 
(Aaaaaaaaaaa....) (Hitung Bozes Inner Scream) 

Bahkan saya tidak dapat melakukan apa pun pada saat ini (Hitung Bozes) Berpikir begitu, 
Count Bozes menyerah pada segalanya. 

Di belakang para marchioness yang berjalan menuju tempat ini, ada Marquees Tinoberg 
yang mirip dengan Count Bozes. 

"Ara, Countess Bozes, apakah kamu datang untuk merayakan ulang tahunku?" 
(Marchioness Tinoberg) Mereka adalah mantan teman sekelas, tetapi tidak pernah saling 
memanggil dengan nama depan mereka. 

"Memang, aku mendengar bahwa Marchioness akan mendapatkan satu tahun lagi, jadi aku 
berharap untuk melihat momen itu, ho-ho-ho!" (Iris-sama) Bikku-! (SFX kesal) 

Garis biru muncul di dekat Dahi Marchioness. 

"Ara-ara, ho-ho-ho!" (Marchioness Tinoberg) 

"" Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho "" (Kedua wanita) 



Lingkungan sekitarnya terbungkus dalam keheningan, dan wajah para tamu menjadi kaku. 

(Saya ingin pulang ...) (Hitung Bozes) 

"Benar, suamiku memberiku ini sebagai hadiah ulang tahun ..." (Marchioness) Mengatakan 
itu, Marchioness yang memakai syal seperti iris, mencapai dadanya. Dan yang muncul di 
bawahnya adalah... 

"" "" Ooohhh! " "" "(Kerumunan) 

Keributan datang dari galeri. 

Itu adalah liontin ruby merah cemerlang. Warna dan ukuran yang cemerlang, bersinar 
tanpa kotoran. 

The Marchioness, memegang liontin di atas tangannya agar semua orang bisa melihatnya 
dengan lebih baik, mempresentasikannya di depan Iris dengan santai. Melakukan itu, 
Marchioness memasang senyum bangga di wajahnya. 

The Marchioness tidak pernah menyebutkan [Perbedaan antara Marquees dan Count] 
dalam pertarungannya melawan Iris. Itu tergantung pada status suaminya dan tidak ada 
hubungannya dengan perbedaan mereka. 

Tapi kali ini berbeda. Permata itu milik pribadinya. Dan buah dari kontribusinya untuk 
suaminya pada saat itu. Dengan kata lain, liontin ini adalah [Bukti kemampuannya]. 

Dan para Marchioness yang ingin menikmati wajah kesal Iris, merasakan sesuatu yang 
aneh. ... Iris tetap tenang di sana tak tergoyahkan. Sebaliknya, dia menyeringai sedikit. 

(... Eh?) (Marchioness) 

Benar, Iris sudah mengharapkan ini. 

Karena dia menawarkan pelayannya kesempatan dengan mengatakan [Berteman dengan 
pelayan Marquees Tinoberg. Saya akan memberi Anda uang saku untuk itu]. 

Para pelayan mengambil kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan untuk 
membayar kebutuhan mereka akan permen dan serba-serbi. Kemudian para pelayan 
menghabiskan hari-hari bebas mereka dengan para pelayan Marquees Tinoberg di sebuah 
toko manis, mereka dengan cepat menjadi teman. Mereka dengan senang hati berbicara 
tentang istri majikan mereka membeli permata bagus yang tampaknya menghabiskan 
banyak biaya. 

Itulah yang direncanakan Iris. 

"Ara, saya juga menerima hadiah dari suami saya. Meskipun itu bukan sesuatu seperti 
hadiah ulang tahun ... "(Iris-sama) Setelah mengatakan itu, Iris meraih ke bawah syalnya. 



Dan yang muncul dari bawah adalah... 

"" "" ...... .. "" "" (Kerumunan) 

Diam. Itu sangat sunyi. 

Ya, itu [Itu]. 

Hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini. 

Lupakan Ratu, tidak aneh jika itu adalah sesuatu yang akan dikenakan Dewi. 

Tidak, itu salah, [Akan aneh jika seseorang selain Dewi memakainya]. 

Kalung mutiara ilahi dengan masing-masing berbentuk bola sempurna yang dekat, besar, 
tebal, dan seragam dalam warna dan butiran. 

(... Aku menang!) (Iris-sama) 

Melihat wajah kaku Marchioness yang terkejut, Iris sedikit melengkungkan bibirnya ke 
atas. (Catatan: Astaga, saya benci kanji yang pengap. Sulit untuk menentukan kata bahasa 
Inggrisnya. Saya minta maaf jika gaya penulisannya agak aneh) 



Chapter 118 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 118 "I-Itu-Itu adalah ..." 
(Marchioness) 

"Itu hanya kalung mutiara. Suamiku memberiku hadiah meski kupikir aku bukan ulang 
tahunku... "(Iris-sama) 

Menanggapi kata-kata gagap Marchioness, Iris menjawab dengan ringan. 

Kemudian, atas nama pawai wanita yang tidak bisa lagi berbicara, wanita lain menyerbu 
Iris dengan pertanyaan. 

"Di-Di mana kamu membelinya ?!" (Wanita Lain) 

"Sepertinya suamiku mendapatkan ini dari orang yang dia rawat. Yah, mungkin itu berkat 
bisnis kebiasaan suamiku "(Iris-sama) 

"A-A-A-Siapa itu! Tidak, siapa orang yang memberikan ini padamu? " (Wanita Lain) 

"Orang itu hanya memberikan nama samaran bahkan kepada kami, jadi kami tidak tahu 
nama asli orang itu" (Iris-sama) 

"Maafkan saya, Count Bozes. Jika Mungkin, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada 
orang itu ... "(Tuan Yang Lain) 

"Bisakah Anda memberi saya perkiraan kasar tentang seberapa banyak Anda 
mendapatkannya?" (Tuhan yang lain) 

Di belakang, suami para wanita yang mengelilingi Iris, dari Count, Marquees hingga Duke, 
juga menyerbu Count Boze dengan pertanyaan. Ketika mereka sampai di rumah, istri 
mereka akan menuntut informasi, jadi wajar untuk mencari informasi. 

Tentu saja, semua secara kasar bisa memperkirakan berapa biayanya. Tetapi jika mereka 
bisa mendapatkan beberapa kutipan dari Count Boze, mereka mungkin bisa melihat 
apakah mereka bisa mendapatkannya. [Tidak peduli seberapa langka itu, jika ada, pasti ada 
yang lain] mereka bertaruh pada kemungkinan terkecil itu. Itu wajar untuk berpikir begitu. 

Namun, mereka yang berasal dari viscount house di bawah nampaknya tidak berminat 
untuk menanyakan informasi. Jelas bahwa tidak peduli berapa biayanya, mereka tidak akan 
pernah bisa mendapatkannya. Namun, untuk membuat istrinya menyerah, mereka tetap 
ingin menanyakan harga kasar jika memungkinkan. 

Sejujurnya, saya tidak bisa menceritakan semuanya. Lagi pula, satu-satunya uang yang saya 
bayarkan adalah biaya gedung itu dan biaya renovasi, dan sedikit uang yang saya berikan 
sebelum dia meninggalkan wilayah itu. Benar, kalung itu adalah nilai harta nasional, Tidak, 



itu bahkan lebih berharga dari itu. Jika saya berbicara jujur, bayangkan apa yang akan 
mereka katakan tentang Keluarga Bozes. (Hitung Bozes) 

[Seorang penjahat yang menipu putri asing dan mengambil pusaka] 

[Aib kerajaan] 

[Kejahatan harus binasa] 

Jika saya mengatakan yang sebenarnya, tidak peduli berapa banyak penjelasan yang saya 
berikan, saya tidak berpikir semua orang akan diyakinkan. Jika saya melihat dari sudut 
pandang orang ketiga, saya masih belum yakin dan pasti akan mengutuk pihak lain. (Hitung 
Bozes) 

Faktanya, Pasangan Boze bermaksud mengembalikan kalung itu ketika Mitsuha 
mendapatkan uang yang diberikan hitungan kepadanya, atau ketika dia menikah di suatu 
tempat, mereka dapat mengatakan, itu adalah perayaan ... 

Jika memungkinkan, mereka berharap pengantin pria berasal dari Keluarga Bozes, tetapi 
bahkan jika itu adalah keluarga lain, idenya tetap sama. 

Tapi tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. 

Jadi rupanya, Baik Count dan Iris telah berdiskusi dengan Mitsuha bagaimana menghadapi 
situasi ini jika mereka bertemu. 

Tujuh pria di atas perahu kecil telah mendarat di Pantai Bozes. Rupanya, kapal induk 
tertekan dan memutuskan untuk mendarat dengan menggunakan perahu kecil. 

Keenam pria yang tampaknya menjadi pengawal dan penguasa yang memiliki aura mulia 
dan penampilan mewah itu diperlakukan dengan sopan. Setelah beberapa hari sejak 
mendarat, mereka akhirnya mengumpulkan perbekalan yang cukup untuk perjalanan jauh. 
Dan meninggalkan hadiah sebagai bentuk rasa syukur. Mungkin itu seseorang dari negara 
yang jauh. Dan mereka tidak bisa membantu tetapi Keluarga Bozes untuk keramahan 
mereka yang hangat. Para pengawal mencoba menghentikan tuan dan Count juga mencoba 
menolak, tetapi tuan tertawa dengan tenang dan menekannya ke tangan Count sebelum 
pergi. 

Benar, saya tidak pernah bisa mengatakan bahwa saya membeli secara formal. Jika saya 
membeli barang semacam itu dengan jumlah uang yang sah, saya akan menimbulkan 
kecurigaan tentang sumber uang itu. Tidak peduli seberapa berpengaruh aristokrat, tidak 
mungkin seseorang dapat mengumpulkan dana untuk membeli sesuatu dengan nilai 
National Treasure Grade. (Hitung Bozes) 

Penghindaran pajak, properti tersembunyi, penggelapan anggaran administrasi wilayah. 
Tidak, itu tidak akan berhenti sampai di situ. Kecurigaan menyembunyikan tambang emas 
di wilayah tersebut, penyelundupan, perdagangan ilegal dengan negara lain.... 



Bagaimanapun, saya tidak tahu tuduhan salah apa yang akan saya terima. Jadi, saya harus 
memberi tahu apa yang telah dibahas apa adanya. (Hitung Bozes) 

Sebagai Lord, dan sebagai salah satu bangsawan di Kingdom, Count Bozes dikenal sebagai 
orang yang cukup cakap. Bangsawan yang dekat dengannya tahu bahwa dia adalah orang 
yang cukup baik sebagai individu. Tidak ada yang akan meragukan apa yang akan 
dilakukan Count Boze, mereka bahkan tidak akan mempertanyakan ceritanya sendiri. 
Namun, mereka sangat ingin tahu tentang identitas [Orang itu] dan iri dengan 
keberuntungan Count Bozes. 

Sementara para wanita menonton [Kalung Dewi] yang mengelilingi Iris, Para Penguasa 
semuanya bersemangat tentang identitas [Tuan Misterius] yang merupakan sumber dari 
kalung itu, serta memperdebatkan tentang keberadaan padanan lainnya. ... Benar-benar 
lupa tentang pesta ulang tahun, meninggalkan Marchioness Tinoberg berdiri sendirian di 
luar lingkaran orang. 

(Catatan: Iris-sama kecil, saya merasa kasihan pada marchioness lol) 

Seminggu setelah pesta. Count Bozes, dengan wajah berkedut, memberi tahu Iris yang 
sedang dalam suasana hati yang baik setelah memberikan pukulan telak pada Marchioness 
of Tinoberg. 

"... Yang Mulia Raja mengundang saya untuk makan malam besok" (Count Bozes) 

"Eh?" (Iris-Sama) 

Pantas saja Iris kaget. Undangan dari Keluarga Kerajaan biasanya diberikan setidaknya 
satu bulan sebelumnya. Menjadikannya sebagai prioritas utama dan tidak membuat 
rencana lain. Atau untuk menyiapkan gaun dan aksesori baru, sementara itu diet dan 
perawatan kulit para wanita. 

Namun kali ini, undangan disampaikan secara lisan. Dan itu sehari sebelumnya. 

... Tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. 

"... dan seberapa besar skala perjamuannya?" (Iris-sama) 

Jika undangan datang dengan cepat seperti ini, itu bukanlah pesta makan malam biasa. 
Rupanya, skalanya akan sangat kecil dan jumlah tamu terbatas. Senang bisa diundang ke 
pertemuan seperti itu dari Keluarga Kerajaan. 

"Kami satu-satunya" (Count Bozes) 

"Eh?" (Iris-sama) 



"Hanya aku dan kamu, hanya kami berdua yang diundang. Ini bukan perjamuan, ini hanya 
makan malam. Dan Yang Mulia berkata [Pastikan untuk memakai kalung mutiara] "(Count 
Bozes) 

"Eeeeeeeehhh !!!" (Iris-sama) 

Seperti yang diduga, bahkan Iris pun akan terkejut. 

"Untuk undangan kali ini, kami sangat berterima kasih...." (Hitung Bozes) 

"A ~ h! Tidak apa-apa, ayo duduk. Hanya ada kita di sini. Mari santai saja " 

Iris juga, telah menjadi putri bangsawan sejak lahir. Dan dia cukup terhormat selama hari-
harinya di Akademi. Dia juga telah menyapa Yang Mulia Raja dalam beberapa kesempatan. 
Namun, itu hanya menyapa sebagai bagian dari suatu gathering, sebagai salah satu tamu 
pesta. Mau bagaimana lagi jika dia gugup berbicara dengan Yang Mulia dalam situasi 
seperti ini di mana mereka hanya diundang untuk makan malam di rumah. 

Dan bertentangan dengan sikap lembut Yang Mulia, Sebuah tatapan tajam dilepaskan dari 
kursi tetangganya. 

Benar, itu adalah garis pandang dari Yang Mulia Ratu menuju leher Iris. 

((Ah, seperti yang diharapkan...?)) (Bozes Couple) 

Tentu saja. Maksud sebenarnya dari undangan lisan adalah ini. 

Ratu menanyakan pertanyaannya saat makan dimulai sebagai id dia tidak bisa menunggu 
lagi. 

"Ano, kalung itu, dimana kamu..." (The Queen) 

Ketika dia mendengar tentang kalung itu, tentu saja dia sudah mendengar detail bagaimana 
itu diperoleh, tetapi masih ada kemungkinan bahwa cerita itu dibuat untuk 
menyembunyikan kebenaran dan bahwa pasangan Boze mungkin mengatakan yang 
sebenarnya kepada Keluarga Kerajaan. 

Namun, Bozes Couple mengulangi cerita yang sama seperti di pesta itu. 

"Lalu, apakah ada petunjuk untuk identitas mereka ..." (Sang Ratu) 

"Benar, mereka berulang kali diberi isyarat tindakan syukur beberapa kali, tetapi karena 
mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda ..." (Bozes Couple) 

"Begitukah ..." (The Queen) 



Sang Ratu kecewa, tapi sepertinya dia tidak mau menyerah. Dia berpikir bahwa itu lebih 
mungkin menjadi harta karun satu-satunya. Tapi kebenarannya adalah [Yang seharusnya 
tidak ada]. 

"L-Lalu, kalung itu ..." (Sang Ratu) 

"Umu, mungkin tidak mungkin mendapatkan hal yang sama. Ini mungkin hadiah dari dewi 
untuk perbuatan baik Count terhadap tuan yang dalam kesulitan ... "(Raja) 

Raja berkata, memotong kata-kata Ratu. 

Tidak peduli meskipun itu Ratu, jika dia tidak bisa terus mengganggu seseorang yang tidak 
bisa memberikan penjelasan lagi. Dan jika dia pernah meminta Countess untuk 
memberinya kalung itu, itu akan menjadi bencana. 

Publik sudah mengetahui bahwa kalung itu diberikan kepada Count Boze yang ia berikan 
kepada istrinya. Jika Ratu melihat memakainya di depan umum.... 

Pasangan Kerajaan menekan keluarga bangsawan, menyita perhiasan mahal yang diterima 
keluarga sebagai tanda terima kasih. Jika rumor seperti itu menyebar, opini publik 
Keluarga Kerajaan akan jatuh. 

Jika Countess menolak, Tidak, fakta bahwa mereka menuntut itu sudah fatal. 

Dan jika pasangan Bozes menunjukkan ekspresi tertekan setelah diundang oleh Keluarga 
Kerajaan ke sebuah makan malam dimana satu-satunya undangan hanyalah Pasangan 
Bozes, bangsawan akan berpikir [Mereka menolak untuk memberi mereka kalung, jadi 
mereka melecehkan mereka....]. Dan jika itu terjadi... 

(Daaaaaammmnn !!!) (Raja) 

Yang Mulia akhirnya menyadari malapetaka yang telah dia alami. 

Harta keluarga Bozes, yang kini menjadi trending topik sosial, The Goddess Necklace. Ratu 
ingin melihatnya, dan hanya mengundang Bozes Couple untuk makan malam. 

Tidak peduli bahkan jika tuan rumah adalah seorang Marquees, tidak mungkin Pasangan 
Kerajaan akan hadir. Jika mereka menghadiri pesta ulang tahun istri The Marquees, maka 
mereka harus menghadiri pesta ulang tahun Heir mereka. Lalu, juga untuk pesta putra 
kedua. Tidak akan ada akhirnya. 

Untuk berpikir itu akan membawa kita ke dalam bencana ini ... (Raja) 

Yang Mulia dengan lembut menatap Count Bozes yang sebagai balasannya dia tersenyum 
padanya, mengatakan: 



"Yang Mulia, dalam pertemuan yang akan diadakan 3 hari dari sekarang. Saya ingin 
meminta bantuan pembangunan untuk wilayah pesisir utara. Ketika saatnya tiba, tolong 
jaga aku ... "(Count Bozes) 

Dan kemudian, Begitu pula Countess tersenyum padanya. 

(Mereka menangkapku !!) (Raja) 

Count Klaus von Bozes, penguasa wilayah utara kerajaan. Dan istrinya, Iris. 

Dia adalah orang yang baik sebagai individu, tetapi sebagai seorang tuan dan sebagai 
seorang bangsawan, dia adalah seorang yang sangat licik. Baik dia dan istrinya... 

(Catatan: Saya cukup yakin perasaan FUNA telah melupakan nama Count lol) 



Chapter 119 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 119 119. Setan Subjugasi 1 

"Tolong biarkan kami menerima permintaan penaklukan iblis!" (Kapten-san) "Eh?" 
(Mitsuha) 

Ini bukan dunia pedang dan sihir. Dan ini bukan guild petualang. 

Dan aku juga bukan seorang master serikat. 

"Apa yang kamu bicarakan, Kapten-san ..." (Mitsuha) Benar, ini adalah, 21 st abad Bumi. 
Dan ini adalah organisasi tentara bayaran bersenjata di negara tertentu. 

Paling tidak, ini bukan tempat di mana penaklukan iblis diperlukan. 

"Terakhir kali penaklukan naga... Dua anggota yang tidak bisa ambil bagian di dalamnya 
sekarang depresi dan corak mereka mengerikan. Jika kita tidak melakukan sesuatu, itu 
akan menjadi buruk !! " (Kapten-san) Aku tidak peduli! (Mitsuha) 

Dua setengah bulan setelah misi ekspedisi ke berbagai negara, saya memberi Colette-chan 
liburan di desanya. Saya pergi untuk mengurus urusan pribadi saya dan akhirnya bertemu 
dengan kapten [Wolf Fang]. 

Nah, beberapa hari setelah kami bertemu, dia datang dan meminta permintaan aneh. 

"Saya mohon padamu! Anda tahu situasinya, bukan? Bagaimana jika Anda berada di posisi 
yang sama? Bukankah itu kejam? " (Kapten-san) Ugh! 

S-Memang, dari semua teman sekelasmu memiliki kenangan seumur hidup, petualangan 
besar dimana mereka dipindahkan ke dunia yang berbeda, tapi kamu tidak bisa mengambil 
bagian di dalamnya karena hanya kamu yang ketiduran.... 

Saya tidak berpikir saya bisa memiliki kehidupan sekolah yang damai dan menyenangkan 
sementara semua orang berbagi kenangan mereka di mana saya hanya bisa mendengarkan. 

Mustahil! Tidak mungkin aku bisa melewatinya! 

"... Saya mengerti ..." (Mitsuha) 

Apa lagi yang bisa saya lakukan! 

"Bagaimana liburan Anda? Apakah itu menyenangkan? " (Mitsuha) Saya pindah ke desa 
Colette-chan untuk menjemputnya. 

"..." (Colette) 



Hah? Bukankah reaksi Colette-chan agak rendah? 

"Toilet ... Kamar mandi ... Tempat tidur ... Makanannya, uugghh !!" 

Aku buru-buru menutup mulut Colette-chan, tapi sudah terlambat.... 

"" ...... "" 

Sekarang, orang tua Colette-chan yang berkecil hati. 

Maafkan saya. Colette-chan mungkin tidak bisa tinggal di desa lagi... 

Ekspresi mereka kembali cerah setelah diberikan Bacon, Smoked Cheese, dan Farming 
Tools sebagai oleh-oleh. Rasanya mereka sudah melupakan hal sebelumnya. Seperti yang 
diharapkan,  Batuk  sangat sederhana... 

Colette-chan juga, memberikan sebagian dari penghasilannya kepada orang tuanya, yang 
merupakan kontribusi besar bagi desa yang memiliki pendapatan tunai kecil. Dan 
tampaknya orangtuanya terlalu gembira. 

... Saya khawatir gadis-gadis lain akan meminta saya untuk mempekerjakan mereka juga. 
Saya akan kewalahan dalam kasus itu. Yang lain tidak dapat beremigrasi tanpa izin tuan, 
karena itu ilegal. 

Kemudian, saya membawa Colette-chan dan kembali ke [General Store Mitsuha] dengan 
transfer. 

Kemudian saya membuka kunci pintu dari dalam toko dan memasang tanda Buka. Dan saya 
mengobrol dengan Colette-chan sebelum pelanggan datang. 

"Ne ~, apakah ada banyak iblis di wilayah kita? Ada banyak orc dan ogre, aku bertanya-
tanya apakah lebih baik menipiskannya... " 

Benar, ini masalah memilih tempat berburu.... Berbicara tentang tempat berburu, pedang 
pilihan adalah [Ex-Calibur] ~! 

(Catatan: Ini permainan kata. Hunting ground = Kariba. Ex-Calibur = Ekusu Kariba. Konyol 
saya tahu) Itu adalah [Caliburn]! (Mentah: Karibaan) 

Tidak, bagaimanapun, tempat berburu yang bagus di wilayah ini ya ... 

"Tidak ada" (Colette) 

Ya, tidak ada... tte, Eeeeeh !!! 

"Wilayah Yamano adalah daratan kecil yang berbatasan dengan laut, dan gunung serta 
hutannya cukup kecil untuk anak-anak berjalan-jalan. Ada goblin, kobold, dan beberapa 



orc. Tetapi jika Anda menipiskannya, itu akan memengaruhi kehidupan Pemburu di 
wilayah itu "(Colette) "Eh...." (Mitsuha) 

Memang, belum ada laporan tentang iblis yang menyebabkan kerusakan di wilayah 
tersebut. Jadi, saya belum terlalu memikirkan monster dan tidak pernah mengambil 
tindakan apa pun terhadap mereka. 

Memang bagus bahwa hanya ada sedikit setan, tetapi masalahnya kali ini ... 

"U ~ n, apa yang harus saya lakukan ..." (Mitsuha) Kemudian Colette-chan memberiku kata-
kata keselamatan yang bermasalah. 

"Tapi ada banyak hal di dekat desaku, dari goblin, orc, babi hutan, hingga serigala!" 
(Colette) S-serigala... Ini buruk, entah kenapa, lengan kiriku terasa sakit. 

Kuhhh !! Iblis tersegel mengamuk !! 

Tte, Tidak, aku bukan chuunibyou !! 

"Kalau begitu itu bagus... BUKAN, itu tidak bagus sama sekali !! Apa desa Colette-chan akan 
baik-baik saja ?! " (Mitsuha) "Jika kamu diserang oleh iblis, yah, itu hanya kurangnya 
kesadaran dan kesialan bukan? (Colette) "Cahaya!! Kamu terlalu ringan Colette chan 
"(Mitsuha) (Ringan seperti di Unconcerned) ... Tapi saya rasa itu normal. 

Tanpa konsep pemikiran seperti itu, Anda mungkin tidak akan bisa hidup di dunia ini. 
Dunia ini tidak aman tidak seperti Jepang. Dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. 
Dan tentu saja, [Musuh] termasuk sesama manusia... 

"Baiklah, kurasa aku akan bertanya pada Count ..." (Mitsuha) "Aku dengar onee-sama akan 
mengalahkan monster!" (Sabine-chan) "Gyaaaa !!!!" (Mitsuha) 

Dari mana asalmu, Sabine-chan! 

"Aku tidak mungkin membawa seorang putri dalam petualangan berbahaya!" (Mitsuha) 
"Hal pertama yang pertama. Kita harus mengatur pestanya, kan... "(Sabine-chan) "Oh, 
dengarkan aku, ya? !!" (Mitsuha) 

Sabine tidak ada tanda-tanda mendengarkanku, dan tentu saja seperti biasa ada paman 
pendamping dengan tampang putus asa. 

Dan seperti itu, kecerobohan Sabine-chan terus berlanjut. 

"Pertama, Colette akan menjadi [Front Vanguard]. Maka aku akan menjadi [Rear Guard 
Wizard]... "(Sabine-chan) Dan Sabine-chan melirikku. 

"Onee-sama akan menjadi, [Orang yang bermain-main] ..." (Sabine-chan) "Mengapa!!!" 
(Mitsuha) 



Saya tidak pernah bermain-main !! Dari ketiga anggota ini, akulah yang selalu bekerja 
paling banyak !! 

Orang yang selalu bermain-main adalah kamu, Sabine-chan !! 

Yah, bagaimanapun, tidak mungkin Raja akan memberikan izin. Tidak mungkin hanya 
seorang viscount yang dapat membawa sang putri ke wilayah lain tanpa izin dan 
membiarkannya melakukan perburuan monster yang berbahaya. Dia membutuhkan izin 
raja, dan bukan tugas saya untuk mendapatkan izin itu. Tidak peduli apa situasinya, tidak 
mungkin Raja akan memberinya izin. Itu aman. 

"Otou-sama, saya telah menghemat 73 poin sejak kemenangan terakhir saya. Aku akan 
menggunakan 10 poin itu untuk mendapatkan izin berpartisipasi dalam penaklukan 
monster di wilayah Boze! " (Sabine-chan) "" Eeeeeeeehhhh !!! " "(Mitsuha & The King) Apa 
masalahnya dengan itu !!! 

Dan entah kenapa, dia hanya bisa mengangguk dengan wajah menangis, menyatukan 
dirimu, Raja !! 

"... jadi, itulah masalahnya, saya ingin mendapatkan izin untuk menaklukkan monster di 
wilayah Boze ..." (Mitsuha) "Apa itu [jadi, itu yang terjadi] ..." (Count Bozes) Count 
memegangi kepalanya. 

"Bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi pada Putri Sabine ... Tidak, bahkan jika itu hanya 
satu goresan, menurutmu apa yang akan terjadi padaku?" (Hitung Bozes) Count 
mengatakan itu dengan wajah serius. 

Yah, kurasa itu benar, Jika segalanya menjadi buruk, itu tidak akan berakhir hanya dengan 
hidupnya sendiri ... 

Tapi tidak apa-apa!! Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi... Saya pikir "Oh benar, saya 
memiliki surat ini dari Raja!" (Mitsuha) "Apa...." (Hitung Bozes) 

Benar, itu adalah surat yang ditulis oleh Raja untuk menyelesaikan masalah karena 
permintaan kuat Putri yang menyatakan bahwa tidak ada yang akan bertanggung jawab 
jika terjadi kecelakaan kecuali yang disengaja. Sabine-chan menggunakan 2 poin untuk 
memaksa Raja menulis surat itu... 

Lain kali, saya harus bertanya tentang sistem poin itu secara detail. 

Tidak, tunggu! Bagaimana jika saya diminta untuk diperkenalkan ke sistem itu, dan saya 
tidak mengelolanya dengan baik...? 

Berbahaya, Itu terlalu berbahaya !! 

Lupakan saja tentang masalah ini... 



"Dan aku ingin kamu memenuhi keinginan Putri Sabine dalam jarak yang tidak akan 
menjadi penghalang ..." (Mitsuha) Aku tidak bisa menolak jika Raja bertindak sejauh ini. 
(Hitung Bozes) Count itu bergumam dengan ekspresi pahit saat membaca surat itu. 

"... Oke, aku akan mengizinkannya, tapi aku akan memiliki pemandu dan pengawal yang 
dikirim dari sisiku!" (Hitung Bozes) "Eh, pengawal untuk regu penaklukan? Ini seperti 
menempatkan penjaga di pasukan... "(Mitsuha) "Tidak ada objek!!!" (Hitung Bozes) 

"Ya, saya mengerti ..." (Mitsuha) 

Dengan demikian, diputuskan bahwa regu penaklukan iblis untuk desa Colette akan 
ditemani oleh pengawal dari Count Bozes House. 

"Hanya untuk memastikan, Mitsuha, itu bukan nama desa itu ..." (Count Bozes) Waaaiii... 
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Jadi, itulah masalahnya, saya pergi ke Desa Colette, Wilayah Count Bozes. 

(Catatan: Apa?) 

"Seperti yang kubilang, desa ini tidak memiliki nama seperti itu, Mitsuha!" (Colette-chan) 
Colette-chan mengajukan keluhan. 

Nah, saya juga akan malu jika kota tempat saya tinggal disebut "kota Mitsuha" ... 

Oke, mari kita hubungi Count dan minta dia mengganti nama desa menjadi [Colette 
Village]. 

Kali ini, saya di sini bukan sebagai tuan atau majikannya, jadi Colette-chan dalam [Mode 
Teman]. Jadi, dia memanggil saya [Mitsuha]. Di sisi lain, Sabine-chan memanggilku [Onee-
sama] dengan mode biasanya dan memanggilku [Mitsuha] dalam Mode Putri. ... Ini agak 
rumit. 

Saat ini, ada aku, Colette-chan, Sabine-chan, Kapten Wolf Fang dan dua Anggota, Dan... 

"... Dan, kenapa kamu ada di sini Count-sama? Bahkan Iris-sama, Alexis-sama, dan 
Theodore-sama juga... "(Mitsuha) Absennya Beatrice-chan bagus di satu sisi, tapi di sisi lain 
juga menakutkan. 

"Sudah kubilang, kan? Guide and escort "(Count Bozes) 

Dan di belakang Count-sama, ada juga Pemburu desa dan 30 tentara. 

"Terlalu banyak! Dan bagaimana bisa jumlah pemandu meningkat menjadi empat ?! " 
(Mitsuha) Tidak, biarpun lawannya adalah Count-sama, aku akan marah saat harus marah! 

"Sudah kubilang, bukan ?! Saya ingin izin karena ada tentara suci dari negara asal saya 
datang untuk mengalami penaklukan monster! " (Mitsuha) Saya benar-benar marah. 

Ya, saya cukup yakin saya menjelaskannya kepada Count. 

Pada saat pertahanan absolut ketika Ibukota Kerajaan diserang, mereka hanya 
menggunakan kekuatan harta suci dari jauh, jadi mereka berharap bisa mengalami 
pertarungan yang lebih dekat. Itu adalah pengaturan yang saya jelaskan. 

Ngomong-ngomong, saya juga menambahkan sesuatu ke pengaturan, dikatakan bahwa 
monster telah dimusnahkan sejak lama di negara asal kami dan sekitarnya. 



Dan saya juga menjelaskan bahwa mereka datang dengan menggunakan perahu kecil 
berkecepatan tinggi. 

Untuk 3 anggota Wolf Fang, mereka tahu bahwa kapasitas transfer saya jauh lebih tidak 
terbatas daripada yang saya katakan kepada delegasi nasional. ... Atau lebih tepatnya, saya 
membicarakannya sendiri. Jika tidak, akan merepotkan untuk meminta bala bantuan dalam 
keadaan darurat atau ketika saya membutuhkan senjata dan persediaan dalam jumlah 
besar. Mungkin sudah waktunya untuk membeli kendaraan lapis baja ringan. 

Menyetir? Saya bisa melakukannya, Anda tahu! Jika saya bisa mengatur tempat duduk agar 
kaki saya bisa menginjak pedal... 

Tapi dengan senapan mesin 5,56mm, persenjataannya mungkin sedikit kurang. Cukup jika 
lawannya adalah manusia, tetapi monster mungkin tidak cukup. Di sini kita mungkin 
membutuhkan, kendaraan pengintai ringan yang dilengkapi dengan senjata utama 25mm 
dan senjata sekunder 7.62mm, dan kendaraan tempur lapis baja yang dilengkapi dengan 
senjata utama 35mm.... Tte, apa yang ingin dilawan wilayah Yamano? !! 

Tidak, yah, bagaimanapun, saya menuntut untuk mengurangi jumlah pengawal. 

Sebenarnya, kami bahkan tidak membutuhkan pengawal, 3 anggota Wolf Fang sudah lebih 
dari cukup, dan saya, Sabine-chan, dan Colette-chan semuanya dilengkapi dengan pistol. 
Tidak baik bagi Boze untuk tidak membawa pengawalan, tetapi jika kita harus melarikan 
diri, kamu membutuhkan setidaknya kekuatan yang cukup untuk menahan serangan 
mendadak untuk sesaat. Jadi, saya meminta Boze untuk membawa satu pengawal untuk 
masing-masing dari mereka. Tentara lainnya akan menunggu di desa. 

Pertama-tama, kita akan bertemu orc paling banyak. Tidak mungkin monster seperti naga 
atau manticore bersembunyi di dekat pemukiman manusia. Jika itu masalahnya, desa ini 
akan musnah sejak lama, dan akan menjadi prioritas nasional untuk memburu monster-
monster itu. 

Meskipun Count menolak untuk mengurangi pengawalan, ketika saya berkata [Apakah 
Anda ingin membiarkan tentara yang datang jauh-jauh ke sini untuk kembali ke rumah, dan 
membuat laporan kepada Yang Mulia Raja dengan mengatakan "Ada terlalu banyak tentara 
pengawal , yang membuat misi tidak berguna "?], akhirnya dia meyakinkan. 

Nah, jika Anda membayangkan adegan di mana Raja membaca laporan seperti itu maka 
Anda tidak bisa mengatakan apa-apa.... 

Faktanya, tidak ada orang dari Count yang melihat kekuatan ofensif dari senjata api selama 
[Royal Capital Absolute Defense]. Hitungannya sedang dalam perjalanan ke Ibukota 
Kerajaan, Alexis berada di rumah sakit di bumi, dan Iris berada di Bozes. Ketika si 
pembunuh dikalahkan, Alexis jatuh dan tidak menyaksikan kekuatan senjata saya saat itu. 
Tentu saja, dia setidaknya telah mendengar suaranya. 



Tujuan dari Counts and co. kali ini pasti karena mereka ingin menyaksikan kekuatan [The 
Sacred Treasure]. Mereka mungkin telah menyaksikan kekuatan Canon dari kapal perang 
Kerajaan Vanel ketika mereka melakukan uji tembak, tapi [The Sacred Treasure] tidak ada 
bandingannya dengan itu. 

M1 Garand uji tembak? 

Tidak, tidak di negara ini. Mereka juga belum menyaksikannya. Tidak perlu 
mendemonstrasikan kekuatan senjata di negara ini, bukan? 

Itulah mengapa Keluarga Pangeran tidak ada di sini untuk jalan-jalan... Melainkan untuk 
mengumpulkan informasi. Tidak masalah. 

Dan akhirnya, ayo berangkat. 

Sebanyak 15 orang, termasuk Hunter dari Desa Colette (Nama sementara), 3 Anggota Wolf 
Fang, Keluarga Bozes, dan empat pengawal.... Ini masih terlalu berlebihan! 

Di antara mereka, ada 3 non-kombatan yaitu Iris-sama, Alexis-sama, dan Theodore-sama. 

Secara alami, Pemburu harus bisa bertarung. Kami, juga, memiliki cukup Walther untuk 
menjadi cukup kuat. Aku melakukan hal buruk dengan Walther... tte, Diam, ya ?! 

(Catatan: Ini permainan kata lain. Walther = Warusaa, Bad things = Warusaa) "Baik aku dan 
saudaraku juga bisa bertarung! Menurutmu apa kita ini, anak bangsawan ?! " (Theodore) 
Saya menerima keluhan dari Theodore-sama... tte, Eh? 

"... apakah saya mengatakannya dengan lantang?" (Mitsuha) 

"Kamu mengatakannya dengan jelas !!" (Theodore) 

Hampir saja.... 

"... Iris lebih kuat dariku, tahu?" (Hitung Bozes) 

... Eh? 

Count-sama, apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang baru saja kau katakan ?! 

Beberapa jam berjalan di jalur pegunungan. 

"Ini akan keluar" (Hunter-san) 

Saya menerjemahkan kata Hunter ke kelompok Wolf Fang. Kapten dan kelompoknya sama 
sekali tidak mengerti bahasa dunia ini. 

Dia sepertinya telah membimbing kita melewati tempat dimana tidak banyak monster. 
Benar, jika saya menggunakan senjata yang mengeluarkan suara mencolok, mangsa 



mereka yang biasa di dekat desa mungkin akan melarikan diri. Orc juga merupakan mangsa 
penting, jadi tidak perlu memburu mereka. Jadi, dia membimbing kami sedikit lebih jauh. 
Jika ada di sini, akan baik-baik saja meskipun mangsanya kabur, beberapa dari mereka 
bahkan mungkin melarikan diri ke desa. Ubah hal yang merepotkan menjadi keuntungan 
sendiri. Betapa andal! 

... Tapi penduduk desa tidak akan diserang, kan? Oleh monster yang kabur misalnya... 

Senjata utama Anggota Wolf Fang adalah senapan serbu yang memiliki kaliber 7.62mm. 
Arus utama saat ini adalah 5,56 yang merupakan peluru kaliber kecil tapi berkecepatan 
tinggi. Namun di hutan belukar seperti ini juga karena lawannya adalah orc atau ogre yang 
lebih tebal dari manusia, ternyata mereka memilih senjata yang lebih tua dengan 7.62mm 
yang memiliki massa lebih berat. 

Namun, Kapten-san memilih 5.56mm. Ini untuk mengkonfirmasi perbedaan dalam hal 
efektivitas dari 7.62mm. Dia ingin mengkonfirmasinya untuk referensi di masa mendatang. 
Dia juga membawa peluru yang menembus baju besi serta peluru biasa. Mungkin ada 
permintaan dariku lagi dikemudian hari, jadi dia mungkin melakukan penelitian untuk 
mempersiapkan saat waktunya tiba, Mungkin. 

... Anda tidak akan meminta untuk melakukan penaklukan monster lagi, kan? 

Nah, jika beberapa wilayah dalam masalah karena monster menyebabkan kerusakan, maka 
saya mungkin ... Tte, bagaimana dengan pengaturan tentang [Seni transfer mengkonsumsi 
Vitalitas] !! 

Hampir saja, saya sedikit terbawa suasana, dan akan menimbulkan masalah lain... 

"Mereka keluar!" (Hunter-san) 

Ups, Hunter-san tampaknya telah menemukan mangsa pertama kami. 

Anggota Wolf Fang menyiapkan senjata mereka, meskipun mereka tidak mengerti kata-
katanya, tetapi mereka tetap melakukannya. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh atau 
amatir, jadi mereka tidak menembak sebelum memastikan targetnya. Tidak seperti 
pemburu pemula Jepang yang sering menembak teman-temannya, mereka profesional. 

(Catatan: Wah, agak mengganggu. Seringkali menembak teman-teman mereka lol) Dan 
kemudian, 5 -- 6 monster muncul dari balik pepohonan. 

"Musuh! Itu Goblin, Serangan diizinkan !! " (Mitsuha) 

Benar, ketiga Taring Serigala telah diberitahu untuk tidak menyerang tanpa izin saya, 
kecuali dalam situasi darurat di mana mereka tidak dapat menunggu konfirmasi saya. Akan 
buruk jika kita secara tidak sengaja menembak peri atau kurcaci. 

... Saya tidak tahu apakah hal seperti itu ada di suatu tempat di dunia ini. 



Ta  an, ta  an, ta ~ an ...... 

Suara tembakan secara semi-otomatis berlanjut. 

"Tidak ada masalah menggunakan 5.56mm dengan goblin, mereka seperti manusia... tidak, 
mereka lebih kecil dan lebih tipis dari manusia, jadi mereka bahkan lebih lemah. Mereka 
juga tidak memakai baju besi. " (Kapten-san) Kapten-san terlihat tenang karena dia sudah 
melihat mayat goblin, orc dan ogre dari terakhir kali. Tapi dua lainnya yang memiliki 
pengalaman pertama di dunia yang berbeda.... 

"Itu bukan apa-apa!" (Anggota WF 1) 

"Yang lebih kuat! Bukankah ada yang lebih besar ?! " (Anggota WF 2) ... Mereka sama sekali 
tidak puas. 

Sial, kali ini kita akan berburu bahkan kelinci (bertanduk) !! 

(Catatan kaki: Earl setara dengan Count. Saya menggunakan hitungan, bukan earl, untuk 
mencocokkan "countess") 
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Setelah kami mengalahkan para goblin, kami berjalan sedikit lebih jauh, dan kali ini kami 
bertemu para orc. 

Nah, beberapa kelinci bertanduk keluar, tetapi Dua Anggota Serigala Fang 
mengabaikannya. Meskipun itu enak... 

Saat ini, tiga orc muncul di depan kami. 

"Menembak!" (Kapten-san) 

Tiga senapan serbu mengeluarkan suara ringan di bawah perintah kapten-san. Tentu saja 
tidak ada cara untuk menembak dengan full auto pada tiga musuh, mereka menembakkan 
orc menggunakan semi-auto. 

Tidak seperti pistol, sulit menggunakan senapan serbu untuk jarak dekat. Mereka tentara 
bayaran profesional, mereka tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. ... Tapi. 

"Sial, 5,56mm tidak berfungsi!" (Kapten-san) 

Peluru 5.56mm, yang dipilih kapten-san, tampaknya kurang efektif dibandingkan senapan 
7.52mm panjang penuh. Jika lawannya adalah manusia, ia dapat mengkompensasi 
kurangnya daya tembus dengan meningkatkan kecepatan peluru dengan merancang 
bentuk ujung peluru. Tetapi jika Anda melawan monster, Anda masih harus memiliki 
kekuatan tembus yang cukup ... 

Kupikir... 

"Sial, itu tidak efektif menembak pada tubuh mereka!" (Anggota WF) 

Ara, dua Anggota yang menggunakan 7.62mm juga mengutuk. 

Tentu saja bukan berarti tidak berhasil sama sekali, tidak seperti manusia yang bisa 
dibunuh dengan 1-2 tembakan. Seperti yang diharapkan dari monster. 

Pertama-tama, mereka menggunakan peluru FMJ (Full Metal Jacket). Ujung peluru tidak 
mungkin pecah setelah benturan, sehingga kerusakan yang ditangani tidak terlalu parah. 
Juga, Orc memiliki gas daging yang tebal tidak seperti manusia. Tampaknya satu atau dua 
tembakan tidak cukup untuk menembus daging monster berpikir dan tangguh hingga 
menyebabkan luka fatal. 

Pada saat pertempuran di Royal Capital, penembakan terus menerus, baik senjata ringan 
maupun berat, sehingga mereka tidak terlalu peduli dengan efek 1 atau 2 tembakan, tetapi 



tampaknya monster seperti orc tidak dapat dibunuh kecuali itu menyentuh titik vital 
mereka. 

Incar kepalanya! (Kapten-san) 

Un, jika kamu tidak bisa menembus peti, kamu hanya perlu mengarahkan ke tempat 
dimana tidak ada banyak daging. 

Memang, mungkin tidak mungkin menembus tengkorak. 

Faktanya, kamu mungkin ingin bereksperimen di lebih banyak tempat, tetapi tampaknya 
sedikit berbahaya melakukan pertempuran berkepanjangan dengan para orc. Kali ini, 
mereka memutuskan untuk membersihkan dengan cepat. 

Sebanyak enam tembakan berturut-turut bergema, masing-masing dua, dan tiga orc jatuh 
ke tanah. 

"Bahkan senapan serbu kekurangan tenaga ya...." (Kapten-san) 

"Jika Anda harus membidik kepala dalam setiap pertemuan, itu mungkin terlalu berisiko 
dalam beberapa situasi terbatas ..." (WF 1) 

"Jika kita menggunakan amunisi khusus, itu mungkin berhasil, tapi mahal..." (WF 2) 

"Umu, jika missy diserang oleh kawanan iblis, mungkin akan sulit untuk hanya 
menggunakan senapan serbu dan senjata pendukung ..." (Kapten-san) 

Ara, apakah kamu melakukan percobaan tidak hanya untuk keuntunganmu sendiri, tetapi 
juga untuk mempertimbangkan wilayah kami? Maaf, saya rindu menilai Anda. 

Tentu saja, senjata pendukung biasanya menggunakan peluru 5,56mm arus utama, tetapi 
kekuatannya kurang. Nah, jika kamu fokus pada beberapa orc, kamu bisa mengalahkan 
mereka tanpa masalah, tapi itu bukan cara yang pantas untuk bertarung. 

The Count dan rekan. takut pada [Tongkat Petir] yang menjatuhkan Orc dalam waktu 
singkat, tapi [Tongkat Penerangan] sama sekali bukan mahakuasa. 

"Baiklah, mari kita terus bergerak" (Mitsuha) 

Hunter-san terlihat kecewa karena dia tidak bisa memanen perburuan. Tapi kita juga tidak 
bisa membawa mereka kembali ke desa, jadi mari kita menyerah. Tidak dapat diterima jika 
kecepatan membimbing Hunter-san sangat berkurang karena dia membawa rampasan Orc. 
Baiklah, aku akan membayarmu nanti. 

Dan setelah berjalan beberapa saat. 

Tiba-tiba monster muncul dari bayang-bayang pepohonan. 



"Ogre !! Ada beberapa dari mereka !! " (Hunter-san) 

Hunter-san berteriak panik. 

Raksasa. Ini adalah monster terkuat yang bisa kita temukan di sini. Dan jaraknya terlalu 
dekat! 

Senapan serbu yang ditembakkan oleh tiga Taring Serigala dengan tergesa-gesa, tetapi 
tidak terlalu efektif. Peluru yang diarahkan ke wajah juga diblokir oleh lengan seperti Log. 
Anggota Wolf Fang yang mencoba untuk mengisi kembali pistolnya diledakkan dengan 
lengan ogre, anggota lainnya menilai bahwa tidak ada waktu untuk mengisi ulang pistol 
dan mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Namun, tidak ada cara bagi pistol untuk 
melakukan kerusakan yang cukup. 

Saat anggota mengira dia akan dipukuli oleh pemimpin ogre, Kapten-san menembakkan 
semua sisa amunisi ke wajah ogre, meskipun itu 5,56mm, ogre itu mati dengan peluru 
sebanyak itu di wajahnya. Namun, ogre yang tersisa masih hidup. Anggota yang 
digulingkan tampaknya masih hidup, tetapi mereka masih berbaring. Kapten-san bergegas 
untuk mengganti magasin tetapi tidak bisa mengikuti kecepatan ogre di depannya dan 
harus menangkis lengan ogre dengan pistol. 

Saya harus melarikan diri! Tidak, aku harus mengevakuasi Sabine-chan dan Colette-chan 
dulu !! 

Pistol tidak berguna. Entah bagaimana, aku harus kabur dari tempat ini... 

Meski begitu, aku masih setengah panik. 

Zashi !! (Slash SFX) 

Ketika saya menyadari, Count-sama dan rekannya. melompat di depan kami, mengayunkan 
pedang mereka. 

Zashu , Bushu , Dosu ~~! (Slash SFX) 

Mengikuti 8 tebasan pedang, darah tersebar dimana-mana. 

8 pedang. Ya, ada 4 pengawal, dan juga Count-sama, Alexis-sama, Theodore-sama dan Iris-
sama. Jadi, ada 8 pedang. 

Karena Count-sama adalah bangsawan, dia tampaknya telah melatih pedang sejak kecil, dia 
juga bertarung dengan anak buahnya di medan perang, oleh karena itu dia lebih kuat dari 
tentara biasa. Theodore-sama juga terlihat luar biasa. Tentu saja, keempat pengawal 
melakukan yang terbaik untuk menjaga Alexis-sama, Theodore-sama dan Iris-sama dari 
bahaya. 



Rupanya, Count-sama tidak membutuhkan dukungan apapun. Para pengawal benar-benar 
pengawal dari keluarga tuan, mereka hanya dipilih dari 30 elit, dan masing-masing dari 
mereka tampaknya mampu melawan raksasa, tapi jelas Count-sama lebih kuat dari itu, 
kan? 

Ya, Count-sama, Alexis-sama dan Theodore-sama bagus. Seperti yang diharapkan dari 
bangsawan. 

... Tapi, kenapa Iris-sama begitu kuat ?! 

Lihat, kamu menebas tenggorokan ogre itu lagi... 

Sedangkan Count and co. mendapatkan waktu, mereka benar-benar memblokir ogre, dan 
Taring Serigala telah selesai mengganti magasin. Anggota yang diusir kembali ke depan 
untuk melihat apakah mereka mengalami luka serius. 

Senapan serbu Kapten-san sepertinya tidak bisa digunakan. Dia memegang pistol di tangan 
kanannya dan pisau di tangan kirinya. 

Jika ada cukup waktu, meskipun itu raksasa, putaran 7.62mm seharusnya bekerja dengan 
baik. Anda hanya perlu mengincar poin vitalnya. Dan pada jarak sedekat ini. Selain itu, 
mudah untuk membidik kepala ogre yang memfokuskan semua perhatiannya pada tentara 
di depannya. Raksasa lebih tinggi dari manusia, jadi tidak ada bahaya melewatkan 
tembakan. 

Suara tembakan senjata berlanjut untuk beberapa saat, dan semua ogre jatuh ke tanah. 

"... Hampir saja ..." (Kapten-san) 

Ketika kapten menggerutu, para anggota mengangguk dengan wajah biru. 

"Saya meremehkan mereka. Pastinya kamu bisa membunuh mereka dengan menggunakan 
assault rifle. Jika kamu mencapai titik vital, tapi jika kamu mengenai tubuh, ia tidak akan 
mati meskipun kamu melakukan 5-6 tembakan. Apalagi, sangat buruk jika kamu tiba-tiba 
diserang dari jarak dekat atau dikelilingi oleh gerombolan.... Pada saat itu kondisinya baik-
baik saja ya... "(Kapten-san) 

Benar, selama pertahanan absolut di Ibukota Kerajaan, ada banyak jarak dan tidak ada 
halangan di antara mereka, jadi mereka bisa menembak dan menyingkirkan musuh secara 
sepihak sebelum mereka mendekat. Dan kami memiliki senapan mesin berat pada saat itu. 
Jika kami tiba-tiba menemukan monster sebanyak itu dalam jarak dekat di hutan. ... Kami 
mungkin sudah mati sekarang. 

Dibandingkan... 

Dua pengawal terluka karena mereka mencoba membela kami. Namun, itu tidak berarti 
bahwa itu mengancam nyawa. Ini mungkin cukup dalam bagi kami, tapi itu mungkin cedera 



ringan bagi mereka. Teman mereka merawat lukanya dan tertawa dengan wajah main-
main. 

Sangat menakjubkan. Sosok pemberani yang mengayunkan pedangnya ke tubuh raksasa 
ogre dengan tenang, sambil menghindari serangan ogre. Memang, mereka layak disebut 
[Prajurit]. Tidak seperti penduduk dunia modern yang mengandalkan kekuatan senjata, 
roh dari tubuh mereka berbeda! 

Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan ogre, sekarang kami akan.... tte, 
Mengapa saya tidak mentransfer semua orang dengan saya ?! Tidak, saya tercengang !! 
Semua orang akan mati. Ini adalah kesalahan yang tidak bisa diterima !! 

Saya sangat takut sehingga saya tidak bisa berpikir. Tidak, saya yakin. Rasa krisis saya 
lumpuh... 

The Count dan rekan. tidak akan memikirkan gagasan tentang memindahkan kami. Kapten-
san tidak akan pernah memikirkan konsep asing dari [Transfer] selama pertempuran. Saya 
juga orang yang bersikeras untuk mengurangi jumlah pengawal. Akhirnya, kesalahan saya 
telah melukai para pengawal dan membahayakan semua orang. Aaaahhh.... 

Para pengawal merasa terhormat untuk melindungi tidak hanya Keluarga Pangeran tetapi 
juga saya [himemiko-sama] dan [prajurit suci]. Meskipun mereka tidak memiliki [Tongkat 
Penerangan], mereka bisa melawan dewa dengan pedang mereka. Semangat mengangkat 
yang mereka miliki. Dan ketiga Wolf Fang, yang telah menjatuhkan bahu mereka karena 
kesalahan mereka, menatap mereka dengan mata yang menyilaukan. 

... Ya, mau bagaimana lagi jika mereka diperlihatkan perbedaan kemampuan [Manusia di 
antara Manusia] sejauh ini... 

Ah, saya dibantu oleh seorang saudara laki-laki yang mulia yang saya pikir lemah dan Iris-
sama yang adalah seorang wanita. Apakah kita baru saja kehilangan posisi kita sebagai 
prajurit suci...? 



Chapter 122 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 122 122. Setan Subjugasi 4 

"Kami akan kembali dengan [Transfer]" (Mitsuha) 

"" "" Eh... "" "" (The Bunch) 

Mendengar kata-kataku, anggota keluarga count membintangi belati padaku. 

Nah, apakah karena setting tentang kekuatan hidup saya? Tapi di sini, saya harus... 

"Pikiran naif saya telah membuat Anda berisiko dan melukai para pengawal. Mereka tidak 
bisa berjalan berjam-jam dalam keadaan ini. Kami akan kembali ke Bozes House dengan 
[Transfer]. Setelah itu saya akan mengirim Hunter-san ke Desa Colette "(Mitsuha) "Seperti 
yang kubilang, Mitsuha, Itu bukan nama desa ..." (Colette) Aku mengabaikan protes Colette-
chan. Jika Anda mengulanginya berulang kali, itu pasti akan mengakar. Kelanjutan adalah 
Kekuatan. 

Namun, Colette-chan dan Sabine-chan diam selama pertempuran. Atau lebih tepatnya, 
mereka tidak bisa berbuat apa-apa. ... Aku juga sama. 

Mungkin akan sedikit membantu jika kita menembak wajah ogre dengan pistol, meski 
lemah. Jika kita berhasil membenturkan kepalanya dari sela-sela lengan penutupnya, kita 
bisa saja mengalahkannya atau setidaknya meledakkan matanya. 

Tapi itu tidak bagus. 

Saya tidak bisa bergerak sama sekali. 

Meskipun aku bisa menembak Naga Kuno dengan baik saat itu ... 

Naga kuno itu Cerdas. Saya mendengar bahwa mereka lebih cerdas daripada manusia di 
dunia ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu seperti akal sehat, karena mereka bisa 
bernegosiasi dengan manusia. Tapi tetap saja, mereka menganggap manusia sebagai 
serangga, meski merupakan predator. 

Raksasa, di sisi lain, adalah binatang buas murni. Massa yang ganas didorong oleh 
kekerasan dan keinginan. Tubuhku tidak bisa bergerak karena baunya yang segar seperti 
kematian. Mungkin Sabine-chan dan Colette-chan juga. Walaupun kamu bisa menembak 
manusia dari jarak jauh, ketika kamu menghadapi monster dari jarak dekat, kamu tidak 
akan bisa bergerak karena takut. 

... Saya naif. Aku bodoh Bahkan pikiran untuk menggunakan transfer menghilang dari 
kepalaku, dan hampir membunuh Sabine-chan, Colette-chan, dan tiga Wolf Fang. 



The Count dan co.? Saya pikir mereka akan baik-baik saja. Para Ogre akan dimusnahkan 
dengan mudah, bahkan tanpa kita. 

Aaaaaaa, sial, sial, sial! Betapa bodohnya aku !! 

(Catatan: Wow, Mitsuha, jangan mengutuk!) 

"Sudah diputuskan, tidak akan ada perubahan" (Mitsuha) Aku menyembunyikan 
perasaanku yang mengamuk dengan wajah kosong. Juga, Count-sama dan Iris-sama yang 
tetap diam dengan wajah kosong yang sama. Biasanya, saya ingin berteriak sekuat tenaga. 

... Saya kira mereka bisa membaca perasaan saya. 

Alexis dan Theodore menatapku dengan ekspresi sedikit sedih. Aku bermaksud untuk 
menekan ekspresiku, tapi aku bertanya-tanya apakah mereka dapat dengan mudah melihat 
kegelisahanku ... 

Tidak, tidak masalah. 

"Silakan berkumpul di sekitarku" (Mitsuha) 

Semua orang berkumpul tanpa keberatan. Dan... 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Lalu, dalam sekejap, kami pindah ke Bozes House. Aku meninggalkan Keluarga Count dan 
pendamping mereka, dan sambil berkata [Maaf akan datang nanti]. Kemudian saya 
mengirim tiga Taring Serigala ke markas mereka di Bumi dan mengirim Hunter-san ke desa 
Colette. Setelah itu, aku kembali ke hutan untuk mengambil orc dan ogre yang terbunuh 
kembali ke desa. 

"Aku akan memberimu semua ini, jadi jangan beritahu siapapun apa yang kamu lihat hari 
ini. Jika Anda melakukannya ... "(Mitsuha) Hunter-san membiru dan mengangguk putus asa. 
Dengan ini, dia mungkin tidak akan berbicara dengan siapa pun tentang [prajurit suci] dan 
kemampuanku. 

Saya merasa tidak enak karena saya telah mengancam Hunter-san untuk bekerja sama, 
tetapi saya menunjukkan terlalu banyak informasi kali ini. Yah, para orc dan ogre ini akan 
menjadi hadiah selain yang dia terima dari Count-sama. 

Setelah itu, kami pergi ke Colette's House untuk menyapa orang tuanya dan kembali ke 
rumah. Rumahku di Jepang. Dan setelah kita membasuh keringat dan kotoran di bak mandi. 
Aku memeluk kedua gadis itu dan tidur begitu saja. 

Saya merasa tubuh saya sedikit gemetar, tetapi setelah melakukan pemanasan di bak 
mandi, saya pikir saya sudah tenang. 



"Pagi !!" (Mitsuha) 

"Mitsuha, berisik!" (Colette-chan) 

"Kamu berisik, onee-sama!" (Sabine-chan) 

Telepon pagiku sangat tidak populer! 

Tidak, berteriak tepat di samping telinga mereka bukanlah panggilan pagi... 

"Meskipun kamu sangat tertekan kemarin, mengapa kamu begitu bersemangat hari ini ?!" 
(Sabine-chan) Sabine-chan menghadapi dengan mengatakan itu. Tetapi saya memiliki 
reputasi untuk kecepatan pemulihan saya !! 

"Fuhahaha, aku telah merefleksikan diriku, tapi aku tidak menyesal!" (Mitsuha) "Ada apa 
dengan itu!" (Colette-chan) 

Jadi, saya menyiapkan makanan sederhana dari lemari es dan kemudian mengirim Sabine 
ke Istana Kerajaan dan Colette ke Kediaman Wilayah Yamano. 

Setelah itu, saya pergi ke Markas Wolf Fang. 

Tentu saja, saya tidak pergi tiba-tiba muncul di kamar. Jadi, saya pindah ke bawah naungan 
di luar gedung dan kemudian masuk ke dalam. 

"Kapten-san, apakah kamu di sana?" (Mitsuha) 

Saya memasuki gedung tempat kantor komandan berada, dan kemudian seorang anggota 
memanggil saya. 

"Oh, Dia berlatih di luar" (Anggota WF) 

... Sungguh tidak biasa. 

Tidak, karena mereka tentara bayaran, pelatihan itu penting, tapi biasanya mereka 
melakukan latihan fisik di sore hari. Meskipun dia mengatakan sesuatu seperti, suhunya 
tinggi di pagi hari, Sambil berpikir begitu, aku mengikuti anggota yang memberitahuku, 
tapi ... 

Kapten-san memegang sesuatu seperti pedang tiruan. Dengan sedikit orang, termasuk dua 
anggota dari kemarin. 

"... Apa yang sedang kamu lakukan?" (Mitsuha) 

"Ooh, nona !! Saya melatih keterampilan pedang saya untuk waktu berikutnya. Senjata 
Manusia di antara Manusia adalah pedang! " (Kapten-san) Kedua anggota itu mengangguk 
dan berkata ... 



"Kami mendapat latihan pedang tak lama setelah kami kembali kemarin. Kami tidak akan 
mengulangi kekalahan yang sama, jadi jangan khawatir! " (Anggota WF) Kemarin, Count-
sama dan Iris-sama, juga Alexis-sama, Theodore-sama, dan para pengawalnya sangat 
keren. Mereka melawan ogre yang seukuran beruang, Tidak, bahkan lebih dari itu, yang 
bisa menahan rentetan tembakan. Menghadapi monster secara langsung hanya dengan 
keterampilan, kecepatan, dan kekuatan. Pertempuran luar biasa Manusia di antara 
Manusia. Seperti yang diharapkan dari prajurit top Bozes House yang melindungi 
perbatasan. 

Tiga Taring Serigala sama sekali tidak lemah. Hanya saja, Count dan anak buahnya terlalu 
kuat. 

Pasti sangat mempesona. Tampaknya tiga Taring Serigala dan beberapa anggota yang telah 
mendengar kabar dari mereka termotivasi dari acara kemarin. 

"......" (Mitsuha) 

"Apa masalahnya?" (Kapten-san) 

Kapten-san dengan penasaran berbicara kepada saya yang terdiam. 

Sulit untuk mengatakannya. Sangat harus dikatakan, tapi saya harus... 

"... jika kamu harus bertarung dengan pedang, aku bisa mempekerjakan sejumlah orang di 
negaraku daripada meminta kalian yang amatir di dalamnya ... pendekar pedang veteran 
lebih murah ..." (Mitsuha) "" "Ah..." "" (Anggota WF) 

Ya, mengingat nilai tukarnya, komisi Wolf Fang sangat mahal dibandingkan dengan 
menyewa tentara bayaran lokal. Mengapa saya harus membayar lebih untuk menyewa 
pendekar pedang amatir? 

Yah, aku mengerti hal seperti [impian seorang pria]... 

Tapi, di dunia ini, ada kalanya kita harus mengatakan sesuatu dengan jelas. 

"Keuntungan menyewa Wolf Fang adalah kalian bisa menggunakan senjata api dari dunia 
ini. Jika Anda bertarung dengan pedang dan sejenisnya, Anda adalah amatir di dunia lain. 
Saya tidak bisa mempekerjakan Anda sebagai pendamping "(Mitsuha) Ah, mereka roboh. 

Tapi mau bagaimana lagi. 

Lain kali, Anda bisa menyiapkan senapan anti-material 12,7mm. 

Eh? Hampir tidak mungkin menembak dengan bahu telanjang seperti senapan biasa? 
Betapa lemah ... 

Jangan konyol? Saya tidak peduli... 



Kapan aku akan membawamu ke sisi lain lain kali, katamu? 

Saya akan membawa Anda ke sisi lain ketika Anda dapat menembak senapan Anti-material 
dengan bahu telanjang. 

Awalnya, saya tidak ingin membawa Anda ke dunia lain untuk permainan berburu yang 
menyenangkan, ini bahkan bukan situasi darurat. Kali ini adalah pengecualian untuk dua 
anggota yang Anda minta untuk saya ambil. 

Baiklah, sampai jumpa nanti. 

Aku mendengar jeritan tangis di belakangku saat aku berjalan pergi, tapi aku tidak 
keberatan. 

Balasan dariku hanya yang ini... 

Ya, [Saya tidak peduli ~!] 



Chapter 123 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 123 123. Gallery Café Beberapa 
hari setelah mimpi buruk selama insiden penaklukan iblis. 

Saya pergi ke Count-sama untuk meminta maaf dan berterima kasih padanya. Kemudian 
Iris-sama dan Beatrice-chan mengubah saya menjadi boneka mereka menggunakan 
kelemahan saya sebagai ancaman, saya marah pada Alexis-sama karena dia tidak 
menyelamatkan saya... tte, bahwa saya tidak peduli! 

Kapten-san sepertinya telah mempertimbangkan untuk menggunakan peluru peledak. Ini 
normal 7.62mm tetapi dengan bahan peledak ditambahkan ke ujung peluru. Tapi hasilnya 
nampaknya tidak banyak berpengaruh nyata, hanya menurunkan daya penetrasi dan 
meningkatkan anggaran. 

Nah, jika itu cukup efektif, itu akan lebih populer. Jangan tidak sabar, Kapten-san. 

Dan saya pindah ke rencana lain untuk mengubah keadaan pikiran saya. 

Benar, pembuatan mitra bisnis untuk [Colette Sculpture] dan mengirimkan pemberitahuan 
bisnisnya. 

Tempat adalah negara asal individu yang saya ajak bicara pada malam setelah [Konferensi 
Dunia Kedua Lainnya], alias [Isecon 2]. Sebuah negara tertentu memberi saya 
kewarganegaraan dan membebaskan saya dari pajak dan dinas militer. Saya telah 
menghubungi agen real estat, dan toko telah disiapkan. 

(Catatan: Konferensi Isecon = Isekai. Orang Jepang cenderung mempersingkat segalanya) 
Iklan Rekrutmen Karyawan sudah dipasang, dan hari ini adalah hari wawancara kerja. 

Yah, saya bahkan tidak berpikir bahwa saya akan menjadi pewawancara kerja tanpa 
pengalaman berburu kerja sendiri... tte, kalau dipikir-pikir, saya melakukan wawancara 
untuk para pelayan di kediaman teritori. 

Tapi itu cerita di dunia lain di mana sistem dan standar perekrutan sangat berbeda dari 
Bumi. Di bumi, hak karyawan cukup penting. Jadi, jika saya mempekerjakan orang aneh, 
saya tidak bisa dengan mudah menyuruh mereka dipecat. Saya harus berhati-hati... 

Persyaratan rekrutmen yang saya keluarkan seperti ini: 

Rekrutmen karyawan Gallery Café. 

1 Manajer dan 1 Masak. Tidak ada pengalaman yang dibutuhkan. Tinggal di toko diizinkan. 
Gaji mingguan $ 620, ditambah 10% dari laba bersih Café. 



1 Pelayan. Tidak ada pengalaman yang dibutuhkan. Upah mingguan $ 420, ditambah 10% 
dari laba bersih Café. 

Dua hari istirahat sehari penuh per minggu, asuransi sosial, dan asuransi tenaga kerja 
dijamin. 

Jam kerja: 10.00 -- 18.00. Makan siang disediakan. 

Gaji manajer toko sekitar 300 ribu yen per bulan di Jepang, dan pelayan rata-rata sekitar 
200 ribu yen. Plus, komisi. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa memasukkan 
keuntungan penjualan galeri, tetapi mereka mendapat bagian dari keuntungan dari kafe. 
Ini akan membuat mereka termotivasi. Saya tidak bermaksud untuk merekrut terlalu 
banyak, tetapi tampaknya ada banyak lamaran. 

Pada titik tertentu pada tahap lamaran, departemen negara tampaknya melakukan 
penyelidikan menyeluruh, dan sejumlah besar orang dijatuhkan pada tahap itu. Dan 
sepertinya [orang yang memiliki latar belakang bermasalah] telah dieliminasi sepenuhnya. 

Eh? [Kondisinya terlalu bagus, jadi orang aneh mungkin bercampur aduk]? [Kondisi 
bukanlah sesuatu yang perlu diperbaiki. Tolong pikirkan tentang harga pasar!]? 
Permintaan maaf saya... 

Bagaimanapun, saya mewawancarai pelamar yang telah berhasil menyelesaikan survei 
awal yang menakutkan. 

"......" (Mitsuha) 

"......" (Pemohon) 

Apa yang dilakukan anak ini di sini? 

Saya melihat poster perekrutan pekerjaan lagi, tidak ada usia minimum yang ditentukan. 

"A-Ano ~, Rudina-cha....-San, berapa umurmu?" (Mitsuha) 

"Ya, saya 13!" (Rudina-chan) 

"Ke-mengapa Anda melamar toko ini?" (Mitsuha) 

"Ya, tidak ada batasan usia di poster perekrutan!" (Rudina-chan) 

Oh... Benar, saya lupa menulisnya.... 

Atau lebih tepatnya, di mana Anda membacanya ?! Saya mempostingnya di situs pencari 
kerja untuk pembantu atau semacamnya !! 

Aku menurunkan bahuku. 



"... Ano, a-apa aku ditolak?" (Rudina-chan) 

Tidak, tidak, ini bagian dari pekerjaan, untukku dan untuk Rudina-chan juga. Saya harus 
formal di sini... 

"Anda mengincar manajer toko atau pelayan. Bagaimana dengan kemampuan 
memasakmu? " (Mitsuha) "Biasa-biasa saja... tapi aku pandai berhitung" (Rudina-chan) 

Wawancara berlangsung secara lugas dan wawancara untuk semua pelamar diselesaikan. 
Seperti yang diharapkan, mereka semua berusia lebih dari 16 tahun kecuali yang pertama. 

Selain pelayan, posisi manajer toko tidak dibatasi gender. Tapi saya agak tidak mau 
mempekerjakan pelamar laki-laki yang datang hari ini. 

Hanya orang yang berlatar belakang teduh yang tersingkir di babak penyisihan. Tetapi 
kepribadian atau kualifikasi mereka untuk pekerjaan itu tidak penting. Jadi, masih ada 
beberapa pelamar yang bahkan tidak bisa saya gunakan. 

Dan pelamar laki-laki tampaknya berpikir bahwa saya masih anak-anak, dan beberapa dari 
mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik... 

Karena, setiap kali saya bertanya apakah mereka memiliki pertanyaan, kebanyakan dari 
mereka bertanya tentang orang tua saya, atau situasi keluarga saya. Pewawancara di sini 
adalah aku !! 

Bagaimanapun, akan mudah untuk menggelapkan uang simpanan dari seorang gadis kaya 
yang hidup dari uang orang tua mereka, atau mungkin mereka berpikir untuk masuk ke 
orang tua saya menggunakan saya sebagai batu loncatan. 

Dalam hal ini, pelamar wanita relatif sedikit dari jenis itu... tetapi masih ada beberapa... Jadi, 
saya memutuskan untuk memilih manajer wanita. Itu juga akan lebih mudah bagiku. 

Saya berpikir untuk membatasi perekrutan hanya untuk perempuan sejak awal. Setidaknya 
saya tidak akan membawa diskriminasi gender ke dalam hal ini. Tapi hasilnya begini. Saya 
harus melindungi lingkungan kerja untuk pramusaji, akan sangat buruk jika terjadi 
pelecehan kekuasaan atau pelecehan seksual di toko. 

Untuk saat ini, mari pilih calon manajer. Setelah memeriksa dokumen dan hasil 
wawancara... 

"Ini buruk. Rudina-chan adalah kandidat terbaik... "(Mitsuha) 

Sebenarnya, saya sedang melakukan pekerjaan besar lainnya di samping persiapan kafe 
galeri. 

"Maafkan saya, tolong jaga saya" (Mitsuha) 



"Oh, selamat datang! Semua orang yang hadir di pangkalan ini juga senang memilikimu! " 
(Paman Diplomat) Seorang paman diplomat dari [Isecon 2] mengundang saya ke 
pangkalan udara di negara tertentu. Ini adalah negara yang berbeda dari negara tempat 
kafe galeri berada. Tidak baik untuk keseimbangan jika saya memusatkan permintaan saya 
pada satu negara. Luas dan dangkal, tapi absolut . 

(Catatan: "Hiroku Asaku, ga Tessoku da". Saya mencari apakah itu peribahasa, tapi masih 
tidak tahu) Dan saya menerima perawatan VIP dari kepala pangkalan ini. Saya ingin tahu 
apakah itu komandan pangkalan komandan angkatan udara ... 

Saya tidak tahu apakah itu Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara. Masing-
masing dari mereka memiliki pesawat terbang.... 

Untuk saat ini, saya melewati ruang publik, disuguhi teh dan permen, dan mengobrol 
dengan baik. Nah, saya harus mempertimbangkan posisi dan keadaan Anda, jadi saya akan 
mengikuti apa yang telah diatur. Bagaimanapun, ini hanya sebagai tatanan sosial... 

Sepertinya mereka akan memandu saya untuk berkeliling pangkalan. 

Apakah itu seruan untuk kekuatan negara Anda, atau hanya untuk tujuan persahabatan? 

Sesuatu seperti tur pangkalan udara... Yah, aku menyukainya !!! 

Oke, ini kesempatan langka. Saya akan memastikan untuk mengamati semuanya dengan 
tegas !!! 

Saya tahu sambil melihat sekeliling bahwa ini adalah Pangkalan Angkatan Udara. 

Yah, kurasa pasukan udara Angkatan Darat tidak akan bisa memenuhi permintaanku kali 
ini. Tapi ada kemungkinan untuk Angkatan Laut. Penerbangan laut jarak jauh adalah 
spesialisasi Angkatan Laut. 

Tetapi jika Angkatan Laut melakukan pekerjaan ini, apakah Angkatan Udara akan 
kehilangan muka? Ini akan menjadi prestasi pertama negara ini di dunia lain. 

Di akhir tur, saya dibawa ke apron di sisi runway. Apron adalah tempat parkir pesawat 
untuk awak dan penumpang naik dan turun, bongkar muat kargo, dan pengisian bahan 
bakar. Dan ada pesawat yang diparkir di sana. 

Pesawat besar khusus penerbangan jarak jauh. 

Pesawat komersial besar yang mampu terbang sejauh 15.000 km atau sekitar 8.100 mil, 
tapi tidak mungkin saya bisa menyewa pesawat seperti itu dengan awak yang disediakan. 
Selain itu, ada masalah keamanan. Jadi saya minta pesawat yang bisa terbang jarak jauh, 
aman dan bisa digunakan gratis. 



Sepertinya, mereka memberi saya sebuah kapal tanker udara. Dalam kondisi [Seseorang 
dengan jarak terbang yang memadai], tentu saja saya memberi tahu mereka perkiraan 
jaraknya, tetapi yang ini sepertinya sudah memenuhi syarat. 

Juga, tidak mungkin menggunakan sesuatu seperti pembom strategis besar akan sesuai. 
Mungkin bahan bakar di tangki pengisian bahan bakar bisa digunakan untuk 
memperpanjang jarak penerbangan. Mereka biasanya mendesainnya seperti itu, bukan? 

Ternyata, pesawatnya sudah siap. 

Dan aku pergi ke toilet dulu sebelum berganti ke setelan penerbangan. 

Tidak, mereka memiliki toilet di pesawat, dan tidak diperlukan setelan penerbangan. Tapi 
saya tidak ingin terlalu sering menggunakan toilet dalam pesawat. Juga, akhirnya saya bisa 
naik pesawat militer, saya juga ingin mencoba memakai setelan penerbangan juga. Tentu 
saja!! 

Baiklah semuanya sudah disiapkan, ayo berangkat !! 

... Tte, paman diplomat itu ikut? 

Eh, orang-orang ini muncul entah dari mana, siapa mereka? 

Oh, Anda tidak ingin melewatkan kesempatan ini? 

Jadi, itu masalahnya, dengan sekelompok sarjana yang ikut serta, ayo berangkat !! 

(Catatan: wow, dari persiapan toko hingga persiapan pesawat, dia menyimpang terlalu 
jauh kali ini lol) 



Chapter 124 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 124 124. Pengintaian Udara 1 

Setelah lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara, kapal tanker udara itu naik ke 
ketinggian. 

[Kami telah mencapai ketinggian konstan] (Pilot) 

Kru ... yah, tidak, sebenarnya tidak ada awak pesawat di sini. Pilot yang berada di kokpit 
yang bertanggung jawab menjelaskan semuanya padaku, memberitahuku. 

Benar, kita tidak punya banyak waktu dan bahan bakar. Haruskah kita segera pergi? 

[Kami akan mentransfer dalam 30 Detik] (Mitsuha) 

Pilot segera meneruskan kata-kata saya kepada semua orang di kapal menggunakan sistem 
interkomunikasi (ICS). Ini mungkin mengejutkan karena ini pertama kalinya bagi mereka. 
Jadi untuk berjaga-jaga. 

Ah, untuk berjaga-jaga, kita harus mengawasi kolam renang di pangkalan sampai kita 
kembali. Dalam keadaan darurat, saya akan memindahkan semua orang di sana. 

Tidak, jika setelah pemindahan Anda menyentuh tanah dalam posisi yang aneh, Anda 
mungkin akan mematahkan tulang. Jika saya memindahkan semua orang dengan tergesa-
gesa, ketinggiannya mungkin sedikit turun dan beberapa orang mungkin sedikit turun. 

Lagipula, Jika saya melakukan pemindahan darurat dari pesawat yang bergerak 
berkecepatan tinggi, atau jika kami langsung kehilangan ketinggian, saya mungkin tidak 
dapat menyesuaikan posisi setiap orang. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk 
menempatkan mereka pada posisi yang benar, yaitu di lapangan. Saya tidak bisa 
melupakan rasa sakit di kaki saya ketika saya pindah sedikit ke atas meja biliar! 

(Catatan: Saat itulah dia memindahkan Alexis untuk mendapatkan lukanya dirawat di 
Bumi. Jika seseorang lupa) Nah, itulah mengapa, ketika saatnya tiba, setidaknya aku akan 
berenang dengan semua orang. 

Dan itu juga mengapa saya berganti menjadi setelan penerbangan! ... Tidak, sebenarnya, 
aku hanya ingin memakainya. Aku akan mengambil fotonya nanti. 

... Yah, sudah waktunya. Ayo pergi! 

[Nama ku adalah Nanoha, orang yang melintasi dimensi atas nama Dewa Pengasingan! 
Buka jalan menuju dunia dimensi berbeda, Jalan Aura !!] 

Saya berteriak dalam bahasa dunia lain sambil melakukan beberapa gerakan. 



... Un, gaya itu penting. 

Dan, jika mereka berpikir bahwa transfer tidak instan dan membutuhkan waktu untuk 
merapalkan mantra, Anda mungkin bisa membuat musuh lengah jika terjadi serangan 
mendadak. Persiapan langsung semacam ini mungkin bisa menyelamatkan nyawa, ya. 

... Dan, tidak ada yang terjadi. 

Tidak ada guncangan, Tidak ada sensasi melayang yang kabur... Tidak ada. 

Tetapi bagi yang lain, bukan itu masalahnya. 

"Ooohh, pemandangannya telah berubah!" (Cendekia 1) 

"I-Ini adalah dunia lain..." (Cendekia 2) 

"Sampel! Ambil contoh suasananya! " (Cendekia 3) 

Sungguh sekelompok sarjana yang sibuk. 

Baiklah, biarkan mereka sendiri. Ada yang harus aku lakukan. 

Saya melihat pilot yang bertanggung jawab atas penjelasan dan mengangguk satu sama 
lain. 

Saya menerima cadangan headset ICS dan mikrofon tangan. 

"Silakan langsung menuju antara bukit pada pukul 1.30 dan pemecah gelombang pada 
pukul 11" (Mitsuha) "Diterima!" (Pilot) 

Benar, kami sedang melakukan penyesuaian poin utama. 

Gyrocompass pesawat sesuai dengan standar bumi; Apakah di sini benar-benar akurat? 
Jika bidang berubah arah selama pemindahan, kompas giok mungkin tidak menyadarinya. 
Juga, orientasi magnetnya mungkin berbeda dari Bumi. Tidak, meskipun dunia ini berbeda 
dengan bumi, tidak masalah karena kompas giok harus didasarkan pada [Sumbu rotasi 
planet], tapi kali ini sedikit berbeda. 

Pesawat terbang dengan lingkar yang besar, baik pos inbound maupun outbound pada 
garis antara bukit dan pemecah gelombang. 

(Catatan: Saya kesulitan memahami paragraf ini. Tapi menurut saya cukup dekat. Atau 
dalam istilah sederhana, mereka terbang dalam lingkaran besar, bolak-balik antara bukit 
dan pemecah gelombang.) "Tujuan pertama, siaga di atas... tandai di atas!" (Pilot) "Kompas 
Genggam, 320 derajat!" (Mitsuha) 



Tujuan pertama dari pilot, saat kami terbang melewati bukit, saya membaca arah di depan 
menggunakan kompas genggam saya sendiri. 

Kompas Gyrocompass 312 derajat, Kompas Magnetik 319 derajat! (Pilot) Oh, hampir tidak 
ada kesalahan! Saya akan cukup berhati-hati untuk tidak menggeser orientasi pesawat 
pada saat transfer, tetapi sejauh ini sudah cukup dekat... Sebenarnya, kontrol transfer yang 
baik telah menjadi bagian dari diri saya sejak [itu] langsung membaca wasiat saya. Jika 
tidak, tidak mungkin untuk mentransfer secara tepat dengan peruntukan kasar. Terutama, 
dalam kondisi yang ditentukan seperti [Transfer semua perangkat penyadapan telepon] 
atau [Transfer sebagian pedang]. 

Jadi, tampaknya bagian [Retrofitted memory expansion] bekerja dengan baik. 

(Catatan: Ya, dia juga menerima sesuatu seperti itu ketika dia menerima kemampuan 
transfer. Saya harus membaca ulang bab terkait) Tentu saja, saya tidak tahu apakah 
hubungan antara utara magnet dan utara sebenarnya di dunia ini sama dengan bumi, tetapi 
itu tidak terlalu penting. Cukup jika kita bisa terbang ke arah yang dirancang dengan 
instrumen pesawat ini. Namun, deviasi magnetnya 7 derajat ke barat? Ini sama seperti di 
dekat Jepang... Tidak, kami tidak tahu utara sebenarnya di sini, jadi tidak masuk akal untuk 
membandingkannya. 

(Catatan: barat = negatif, timur = positif. Hanya navigasi) Kondisinya mirip dengan bumi 
selama ini. jadi ini bukan planet yang sepenuhnya berbeda, secara geologis. Apakah aman 
untuk mengatakan bahwa ini adalah [Bumi Lain]? 

Tapi, apakah secara geografis identik? Apakah itu hanya planet yang mirip secara 
kebetulan? Atau mungkin, karena alasan tertentu, makhluk bumi dipindahkan ke sini 
dalam skala benua sejak lama? Atau apakah evolusi mengikuti rute yang sama? Atau 
keberadaan ras transendental yang menabur organisme di berbagai dunia lintas dimensi? 

Saya tidak mengerti. 

Tapi itu tidak masalah. Saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan dengan orang-
orang di dunia ini juga. 

"Tujuan Kedua, siaga di atas... tandai di atas!" (Pilot) 

Tidak, tidak, saya harus memberikan instruksi! 

"Menuju 316 derajat... Membelok!" (Mitsuha?) 

"Roger, 316 derajat!" (Pilot) 

Yang tersisa sekarang adalah menunggu. 

Para ulama yang mati-matian berfoto tampak sudah tenang saat pesawat terbang lepas 
pantai. Nah, kalau hanya bisa melihat permukaan laut, tidak ada bedanya dengan bumi. 



Tapi, ada juga yang mengatakan hal seperti [bagaimana jika kita tiba-tiba melihat naga 
laut] dan tetap menempel di jendela. Mungkin mereka ahli biologi? 

Setelah itu, pulau-pulau kecil muncul, tetapi untuk saat ini target kami adalah benua. Mari 
bersantai di belakang. Saya tidak bisa duduk diam di kokpit selama berjam-jam. 

Oh, tentu saja, saya meminta pilot untuk memberi tahu saya jika mereka melihat daratan. 

Baiklah, ayo istirahat! 

... Saya tertidur. 

Nah, kemungkinan terbang di lepas pantai langsung di atas lautan dan menemukan daratan 
tidak terlalu tinggi. 

Itu sebabnya saya tidur, dan sepertinya tidak ada yang mencoba membangunkan saya. 

Dan, saya menghabiskan lebih banyak waktu yang membosankan... 

"Saya pikir sudah waktunya ..." (Mitsuha) 

Ya, dari peta bahari yang disita dari kapal perang dan wawancara dengan anggota krunya, 
saya samar-samar memperkirakan jaraknya. Jadi, sudah hampir waktunya jika kita 
menghitung dari kecepatan pesawat ini. 

Padahal, butuh waktu. Tapi akhirnya. 

"Kita bisa melihat pantai di depan" (Pilot) 

Pilotnya bilang begitu. 

Tentu saja, saya pergi ke kokpit. 

"Ohh sayap! Itu adalah cahaya Kerajaan Vanel! " (Mitsuha) (Catatan: Ini adalah referensi 
dari film vintage "The spirit of St. Louis". Judul Jepangnya adalah "Tsubasa yo! Are ga Pari 
no akari da!". Dalam dialog, Mitsuha berkata "Tsubasa yo! Are ga Vaneru Oukoku no akari 
da! "Yang secara harfiah berarti" Sayap! Itu adalah cahaya Kerajaan Vanel! ". Nah, begitulah, 
semakin banyak yang Anda tahu.) Tidak, ini belum gelap, jadi kota ini belum menyala. Dan 
saya tidak tahu apakah kerajaan Vanel ada di depan. Jika arahnya sedikit bergeser, ada 
kemungkinan yang kita lihat ke depan adalah negara tetangga mereka. 

"Kami akan terus seperti itu, pergi ke pantai. Saya ingin memeriksa apakah itu tujuan kami. 
" (Mitsuha) Saya memasang headset dan menginstruksikan pilot untuk melakukannya. 

"Roger, kita akan terus maju. Pada ketinggian ini, kemungkinan tidak akan terlihat "(Pilot) 
Ya, saya juga berpikir begitu. Di dunia tanpa pesawat terbang, saya rasa tidak ada orang 



yang secara acak melihat ke langit, dan jika ada orang yang kebetulan melihat ke langit, 
mereka hanya akan menganggapnya sebagai burung yang tidak biasa. 

(Catatan: Tekan X untuk meragukan) 

Sepertinya aneh, tapi tidak masalah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. 

Saya membandingkan garis pantai dengan salinan peta dan memastikan bahwa itu pasti 
tujuan kami, Kerajaan Vanel. Saya masih punya cukup waktu untuk terbang melintasi 
benua selama beberapa jam. 

Dan saya terus menatap tanah. 

Benar, tanpa harus mendarat, id saya bisa melihat dan menghafal tempat itu, saya bisa 
pindah ke sana. Tentu saja, saya tidak dapat sepenuhnya mengingat semua tempat hanya 
dengan melihatnya sekali, tapi di sanalah [ekspansi memori yang dipasang kembali] 
berperan. Yah, itu menyelamatkan saya dari beberapa masalah... 

Oleh karena itu, akan berguna jika saya bisa melihat area seluas mungkin. 

Baik. 

Tujuan dari waktu ini adalah untuk [Mengamati pergerakan Kerajaan Vanel dan seluruh 
dunia dan mengumpulkan informasi tentang tingkat peradaban benua ini]. Ini untuk 
memetakan koordinat. 

Tanpa masalah bahasa, beberapa informasi dapat diperoleh dari para pelaut, dan uang dari 
negara tersedia. Jadi, tidak masalah bagi saya sebagai warga sipil untuk mengumpulkan 
informasi. Bukannya aku akan menyelinap ke istana seperti pencuri hantu. Karena saya 
hanya mendengarkan gosip jalanan seperti biasa, Tidak ada resiko nyata. 

Tidak, mungkin aku bisa menyelinap ke istana kerajaan tanpa kesulitan. 

Yah, aku tidak akan melakukannya !! 

(Catatan kaki: Nah, kali ini saya harus melakukan penelitian tambahan. Jadi, butuh waktu 
lebih lama dari biasanya) 



Chapter 125 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 125 125. Pengintaian Udara 2 

Ada banyak waktu sejak kami mulai terbang di atas benua. 

Kami di sini bukan hanya untuk permintaan saya, dari awal kesepakatan [untuk 
mengumpulkan informasi sebanyak mungkin] untuk membuat mereka menerima 
permintaan saya. Biarpun aku bilang [Ayo kembali], kita masih punya banyak waktu 
tersisa, jadi mari kita lanjutkan saja. 

Para ulama mengatakan [Terbang lebih rendah!], Tetapi orang-orang di darat akan 
menemukan kami jika kami terbang lebih rendah. Dan ada juga suara jet. Juga, bidang 
penglihatan saya akan menyempit. 

Bahkan jika Anda tidak dapat melihat detailnya dengan mata telanjang, Anda mungkin 
memotret dengan kamera resolusi tinggi, sehingga Anda dapat menganalisis sebanyak 
mungkin nanti! 

Kemudian, ketika hari menjadi gelap dan tanah tidak lagi terlihat, mereka akhirnya 
menyerah. Saya kira bahan bakar tersisa kurang dari setengah, tapi tidak ada masalah. 

"Baiklah, kami akan mentransfer kembali dalam 30 detik!" (Mitsuha) 

Dan aku mengucapkan mantra yang mencurigakan itu lagi dan dipindahkan kembali. Kami 
muncul agak jauh dari Pangkalan Angkatan Udara. Memang, saya tidak cukup bodoh untuk 
pindah ke dekat lapangan terbang. Kebanyakan kecelakaan penerbangan terjadi di dekat 
lapangan terbang. Nah, mungkin hari ini mereka membatasi aktivitas penerbangan lain di 
sekitar pangkalan, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. 

Dan setelah beberapa waktu, kapal tanker udara itu mendarat dengan selamat di 
pangkalan. 

"Terima kasih banyak untuk hari ini. Lalu dengan ini ... "(Mitsuha) 

"Tidak tidak. Tidak ada masalah sama sekali. Silakan tanya kami kapan saja. Apakah ada 
benua lain yang belum Anda identifikasi? " (Komandan markas) 

Kata Komandan Markas, paman diplomat itu juga mengangguk puas. 

Ya, memang, mengingat informasi yang mereka peroleh hanya dengan meminjamkan 
pesawat kepada saya, itu tugas yang mudah. 

Tapi menurut saya tidak masuk akal untuk mengumpulkan informasi dari langit di atas 
negara-negara yang tingkat peradabannya lebih rendah dari Bumi. Jika mereka akan 



menyerang atau semacamnya, setidaknya itu masuk akal. Tapi foto-foto dunia yang tidak 
bisa mereka datangi tidak masuk akal. 

Untuk saat ini, pertukaran informasi dengan negara lain dilarang keras. Dan mereka 
sepertinya mengambil sampel atmosfer, tetapi tentu saja semua mikroorganisme di udara 
dikeluarkan pada saat transfer. Nah, mungkin mereka bisa menganalisis komponen gas. 

Nah, itulah mengapa saya juga merencanakan ini. 

Tingkat peradaban dunia itu sudah terkenal. Jadi, tidak ada hal lain yang perlu diketahui 
yang membuat saya bermasalah. Tujuan pengintaian itu sederhana dan penelitian yang 
berorientasi pada minat, di mana saya berkata [Saya hanya tahu tentang benua kita, jadi 
saya ingin memeriksa benua di sisi lain lautan yang saya tuju dari legenda lama]. 

Jadi, saya katakan bahwa arah dan jarak sebagian besar didasarkan dari legenda, dan 
kesalahannya mungkin besar. Benar, bahkan jika saya melakukan kesalahan, saya bisa saja 
menggunakan transfer jika saya melihat sesuatu yang berisiko sehingga saya tidak 
membocorkan apa pun. 

Oh iya, jika mereka menangkap naga atau sesuatu di foto, saya akan minta mereka 
memberi tahu saya. Mungkin berguna untuk sesuatu. 

Jadi, begitulah masalahnya, dengan ini permintaan saya selesai. Setelah itu, saya akan 
meluangkan waktu untuk mensurvei negara itu. Negara itu sepertinya sama dengan abad 
pertengahan Eropa Timur. Jadi, saya mungkin sedikit menonjol di luar sana, tetapi 
tampaknya ada negara antar-ras kecil, meskipun agak jauh dari negara itu. Jadi, saya yakin 
itu bisa dikelola, entah bagaimana! 

(Catatan: Mitsuha orang Asia, dan orang Asia di paruh baya eropa itu aneh, mungkin) 

Jika semakin berbahaya, saya bisa lari saja. Saya yakin dengan bakat saya melarikan diri. 

Beberapa hari kemudian. 

Saya menerima foto dan hasil analisis. 

Mereka sangat senang ketika saya memberi mereka [makhluk mirip Kambrium] yang 
ditangkap di perairan dekat wilayah saya sebagai hadiah. Rasanya enak saat dipanggang. 

Ketika salah satu ulama mencoba memperagakan cara mengekstrak bagian tubuh, para 
penjaga menjepitnya di tanah. Itu pelecehan seksual! Ini acara pelecehan seksual, sialan! 

(Catatan: dia berkata "sekuhara" = "Pelecehan seksual", dua kali. Apa yang begitu seksual 
tentang eksperimen biologi?) 



Nah, terserah. Seperti yang diharapkan, saya juga salah sebelumnya. Saya memberikannya 
kepada mereka, jadi terserah mereka untuk apa pun yang ingin mereka lakukan 
dengannya, saya yang harus disalahkan. Sekarang mari kita mundur. 

Kemudian, dengan materi yang saya terima, saya pergi ke lantai tiga [General Store 
Mitsuha] di ibukota kerajaan. 

Seperti yang diharapkan, di sinilah keamanannya menyeluruh dan tidak ada orang lain 
yang bisa masuk. Hmm, menurut foto pelabuhan yang diperbesar, ada puluhan kapal 
layar... 

Hmmm, melihat ini, kapal perang yang ditangkap adalah kapal kuno yang satu generasi 
lebih tua. Kapal baru dikerahkan, dan yang lama digunakan untuk armada penelitian. Saya 
tidak dapat memahami detailnya tanpa melihat secara langsung. 

Apakah negara-negara sekitarnya sama? Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa 
mengetahui tingkat peradaban di foto-foto ini. Seperti yang saya pikirkan, apakah saya 
benar-benar harus pergi? 

Tunggu, saya sudah memutuskan untuk pergi dari awal. 

Benar, saya dapat menghasilkan uang tidak hanya melalui perdagangan rahasia skala kecil 
dengan Bumi, tetapi juga melalui perdagangan antar benua. Sekali lagi, tidak seperti 
perdagangan skala kecil dengan Bumi, yang satu ini bisa jadi sedikit lebih besar. 
Bagaimanapun, mereka berasal dari dunia yang sama. 

Jika nilai tukar emas dan perak berbeda, saya bisa memanfaatkannya dan mendapat 
untung kotor... Baiklah, tidak, mari kita jadikan sebagai pilihan terakhir. Dalam keadaan 
darurat, saya dapat menghidupkan kembali dengan emas, perak, dan mutiara. 

... Dan, inilah Kerajaan Vanel, benua asing. 

Tidak, saya khawatir tentang benua asing, dan tidak bisa mendapatkan hasil sama sekali, 
jadi pergilah sedikit tamasya. 

Tidak ada masalah dengan uang yang saya dapat dari brankas di kapal dan uang yang 
ditukar oleh kru. 

Oh, saya memutuskan untuk menyebut benua ini [Benua Baru] untuk menghindari 
kebingungan. 

Dan malam telah tiba. 

Lebih nyaman datang saat cerah, tapi di malam hari kesempatan saya untuk terlihat 
menggunakan transfer hampir nol, keamanan adalah prioritas. 



Nah, Jika saya pindah ke hutan yang jauh dari kota, tidak akan ada yang tahu bahkan di 
siang hari, tapi sulit untuk mencapai kota setelahnya. Sebaliknya, lebih mudah dan lebih 
aman untuk mentransfer lebih dekat ke kota di malam hari. 

Itu sebabnya saya pindah ke pinggiran kota pelabuhan ini dan sekarang mencari 
penginapan di kota. 

Ah, saya menemukan satu. Di sana. 

"Maaf, apakah Anda memiliki kamar kosong di sini?" (Mitsuha) 

Sekali lagi, tentu saja, saya dipandang sebagai seorang anak. Tapi, apakah anak-anak atau 
orang asing, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada pelanggan prabayar. 
Lagipula, pakaianku seperti milik putri bangsawan atau kaya. 

Saya check in tanpa masalah dan langsung pergi tidur. Aku agak ragu untuk menggunakan 
kamar kecil di sini, jadi aku tidur saja. Yah, aku bisa pindah dari kamar ini ke toilet di 
rumah. 

Besok, saya harus mencari tempat di mana saya bisa pindah dengan aman di siang hari. Itu 
akan mempermudah saya untuk pergi di pagi hari dan kembali di malam hari, secara 
harfiah [Pencarian satu hari]. 

Dan keesokan paginya. 

Sambil mengendurkan tubuh yang kaku karena tempat tidur yang keras. Saya tiba-tiba 
menyadari. 

Bukankah lebih baik menyewa kamar, pulang ke rumah, tidur nyenyak di tempat tidur 
yang nyaman, dan pindah ke kamar ini di pagi hari? 

Craaap! Tidak peduli seberapa bagus kemampuan Anda, tidak ada gunanya memiliki 
mereka jika Anda tidak menggunakannya secara efektif! Jangan beri tahu saya, ada hal lain 
yang saya lakukan salah... 

Kali ini, saya harus berpikir dengan hati-hati... 

Baiklah, ayo ganti persneling dan berangkat! 

Hal pertama yang pertama, mari pilih titik transfer. 

Setelah berkeliling, saya menemukan tempat yang bagus di hutan di dalam taman. 

Itu adalah tempat yang bagus dimana tertutup oleh pepohonan dengan baik, tidak terlihat 
dari segala arah, dan tidak ada yang peduli untuk memasuki tempat seperti itu, tetapi tidak 
akan aneh jika saya keluar dari sana. Dengan ini, aman untuk dipindahkan di siang hari. 
Kemudian setelah itu, saya pergi ke pelabuhan untuk mengamati kapal. 



Itulah mengapa saya memilih kota pelabuhan terbesar daripada Ibukota Kerajaan sebagai 
tujuan saya. 

Saya tidak membawa sesuatu yang mencurigakan seperti kamera. Bahkan jika saya tidak 
memilikinya, saya hanya perlu melihat jenis dan ukuran kapalnya, layarnya, lapisan dek 
meriam, dan jumlah menara. Nah, itu sudah dianalisis dari foto sampai batas tertentu. 

Dan, saya datang ke sini, dekat pelabuhan angkatan laut. Tentu saja, saya tidak bisa terlalu 
dekat, tetapi saya tidak harus. Cukup dari jauh. 

Hmm, dek senjata memiliki dua lapisan, dan ada sekitar 60 senjata. Gayanya mirip dengan 
galleon, itu mirip dengan kapal baris... 

(Catatan: Kapal garis adalah jenis kapal perang angkatan laut yang dibangun dari tahun 
1600-an hingga pertengahan 1800-an) 

Tapi apa yang kami tangkap lebih kecil dan memiliki lebih sedikit senjata. Apakah itu 
urutan satu generasi? Dua generasi lebih tua? 

Seperti yang diharapkan, sepertinya tidak mungkin membuat kapal yang identik. Tidak 
peduli seberapa bagus desain kapal layar, tanpa akumulasi teknologi dan pengetahuan, 
akan sulit untuk membangun kapal yang besar. Bahkan jika bentuknya serupa, kekuatan 
dan ketepatannya sama sekali berbeda. 

Lagi pula, hanya ada kapal kecil berperforma tinggi yang dilengkapi dengan senjata jarak 
jauh baru yang lebih kecil. 

Saya ingin tahu apakah ada juga meriam kaliber besar. Senjata yang dipasang di kapal pada 
era ini dapat ditarik, laras senapan harus ditarik ke dalam kapal untuk memuat amunisi, 
yang membuatnya tidak mungkin untuk meningkatkan kaliber sementara juga tidak 
menjadi kendala pada ukuran kapal. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk meningkatkan 
kaliber dengan meriam built-in dengan tipe muatan sungsang. 

Kapal besar yang memiliki kemampuan manuver yang buruk dipasang dengan senjata 
kaliber kecil non-rifled, versus kapal berukuran sedang yang memiliki kemampuan 
manuver tinggi dipasang dengan senapan kaliber besar jenis breech-loading rifled. 

Benar benar, aku merasa bisa berhasil dengan ini! 

"Nona kecil, apa yang dilakukan di tempat seperti ini?" 

Ugh !! 

Ketika saya sedang duduk di atas tunggul dan antusias untuk mencari musuh, tiba-tiba 
seseorang memanggil saya dari belakang! 

Ini adalah kesalahan terbesar Yamano Mitsuha !! 



(Catatan kaki: Apa yang bisa saya katakan, ada begitu banyak istilah yang tidak saya kenal, 
seperti hal-hal yang berhubungan dengan kapal. Tolong beri tahu saya jika ada yang aneh) 
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"Ibuku menyuruhku untuk tidak berbicara dengan orang asing ..." (Mitsuha) Keterampilan 
utama [Bertindak seperti anak kecil] !! 

Sudah lama sekali, sejak saya menggunakan ini... 

"Eh..." (Prajurit) 

Un, dia bermasalah! Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihatku sebagai gadis 
berusia 12 hingga 13 tahun! ... Tidak, saya tidak senang sama sekali! 

Prajurit muda yang memanggil saya berusia sekitar 20 tahun. Melihat lencana peringkat, 
itu adalah peringkat yang setara dengan prajurit senior menurut standar bumi. Saya ingat 
barisan kru kapal perang yang ditangkap. 

"Tunggu, Tidak, aku tidak curiga!" (Tentara) 

"Ibuku memberitahuku bahwa setiap orang yang mencurigakan mengatakan itu ..." 
(Mitsuha) "Ugh..." (Prajurit) 

Baiklah, dia bermasalah! 

... Tte, aku terlalu sering membullynya ya, aku merasa kasihan padanya. Dia hanya 
melakukan pekerjaannya, dia tidak memiliki niat buruk. 

"Saya menunggu karena ayah saya tidak akan kembali. Sudah cukup lama sejak Cariard 
meninggalkan pelabuhan... "(Mitsuha) Cariard adalah salah satu dari tiga kapal perang yang 
ditangkap. 

"Uh...." (Tentara) 

Prajurit itu tidak dapat memikirkan apa pun untuk dikatakan. 

Nah itu karena sesuatu seperti armada ekspedisi sama dengan berjudi. Selain mendapatkan 
hasil apa pun, tidak ada jaminan untuk kembali dengan selamat. Tidak, kemungkinan untuk 
kembali tidak terlalu tinggi... Faktanya, itu tidak akan kembali. 

Selain itu, Dia tidak mungkin memberi tahu seorang gadis kecil bahwa [Mereka tidak 
mungkin kembali dengan selamat]. 



"Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu?" (Mitsuha) "Ah, tidak, umm, a-aku tidak yakin 
karena aku berada di departemen yang berbeda. Baiklah, permisi ... "(Prajurit) Setelah 
mengatakan itu, prajurit itu pergi. 

Baiklah, saya menang! 

Mungkin tentara tadi adalah satpam. 

Khususnya, ini bukan di tempat militer, dan penampilan kapal militer juga tidak 
dirahasiakan, jadi tidak ada masalah melihat kapal dari sini. Yang lain juga jalan-jalan di 
sini. Satu-satunya alasan dia mendekati saya adalah karena dia hanya khawatir karena 
seorang gadis kecil sedang duduk sendirian di tempat seperti itu. 

... jangan bilang, dia menjemputku? 

Nonono, itu buruk... Ini, saya harus terlihat seperti gadis berusia 12 -- 13 tahun. tidak 
terlalu buruk jika itu adalah anak laki-laki berusia 14 -- 15 tahun, tapi... 

"Kamu sendirian? Apakah Anda ingin minum teh di kafe? " (Laki-laki) Gyaaaaa !!! 

Seorang anak laki-laki berusia 14 -- 15 tahun memanggil saya !! 

U ~ n, Power of Words, hal yang menakutkan !! 

Bocah itu berpakaian seperti pelaut pemula. 

Benar sekali, usia dewasa di sini adalah lima belas tahun, jadi jika tentara merekrut banyak 
anak muda, tentunya mereka yang seusia itu juga akan direkrut... Atau lebih buruk lagi, 
bahkan orang yang lebih muda dapat direkrut sebagai tentara anak-anak atau siswa militer 
SD. 

Ada banyak tugas yang bahkan dapat dilakukan oleh anak-anak, seperti tugas, utusan, 
pengawas, dan menjaga petugas. 

Dan tentara lainnya akan bergiliran. Karena tidak semua orang di pangkalan akan 
beristirahat pada waktu yang sama. Juga, mungkin ada berbagai hal seperti shift malam. 
Maka, tak heran jika anak muda libur pada hari kerja. Dan di era ini, satu-satunya wanita di 
tentara hanyalah pegawai di fasilitas darat atau bibi di aula, tidak akan ada wanita lain. 
Terutama jika menyangkut gadis remaja ... 

Itu umpan yang manis! Jika seorang gadis yang mungkin tertarik dengan kapal perang 
duduk sendirian di tempat seperti itu, maka ... 

Biasanya, tentu saja, saya akan segera menolak. 

Tapi misi saya kali ini adalah [mengumpulkan informasi]! Ya, sumber informasi yang 
sepertinya bermanfaat itu sangat berharga. 



Saya telah mendengar dari semua kru yang ditangkap apa yang diketahui oleh para 
rekrutan, tapi sudah lama sejak mereka pergi. 

Perbedaan dalam kesegaran informasi sama besarnya dengan perbedaan jumlah informasi 
yang diketahui antara pejabat yang lebih rendah dan pejabat senior. Hal yang paling 
mendasar adalah mendengar dari perwira bawah sebelum mendapatkan informasi penting 
dari perwira senior. Ini lebih efisien dan mengurangi kemungkinan kecurigaan. 

Dengan mengingat hal itu, aku sedikit menunduk, dan dengan malu-malu menjawab. 

"... Y-ya..." (Mitsuha) 

Saya pernah mengalami sesuatu seperti dipanggil oleh laki-laki !! Dan aku juga bisa 
bersikap seperti yang disukai anak laki-laki !! 

Aku dipanggil saat kelas 2 SMA, dan kemarin saat aku SMP! 

Aku langsung menolaknya, sialan! 

Juga, ada senior yang mengajakku kencan! 

... Tapi itu adalah senior perempuan !! Apa yang Anda maksud dengan [saya ingin Anda 
menjadi soeur mungil saya] !! 

(Catatan: Lmao. Bagi siapa pun yang tidak tahu bahasa Prancis, "petite soeur" = "adik 
perempuan") Sial!! 

Hah hah... (Terengah-engah SFX) 

Tidak, kesampingkan itu! 

"Beberapa toko sudah buka kali ini. Ayo pergi kesana!" (Boi) Anak laki-laki yang memanggil 
saya tidak percaya bahwa dia telah berhasil. Dengan wajah bingung, dia buru-buru 
berbalik. Umu, ini sekali, kakak perempuannya berubah menjadi pemimpin ... 

"Ya, saya mengerti!" (Mitsuha) 

Dan kami tiba di sebuah kafe hanya dengan berjalan kaki dari tempat kami berada. 

Kursi tersebut bukanlah kursi teras, tetapi kursi meja di dalam toko. 

Di area ini, harganya nampaknya berbeda tergantung tempat duduknya, meski di toko yang 
sama menunya sama. 

Yang tertinggi adalah kursi teras, dan yang termurah adalah kursi konter. Kursi meja di 
toko berada di kisaran menengah. Harga antara kursi teras dan kursi konter tampaknya 
sekitar 2-3 kali berbeda. 



Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak uang untuk seorang anak laki-laki yang 
masih anak-anak dari sudut pandang saya, jadi saya berkata bahwa saya dapat 
menggunakan kursi konter, tetapi sebagai anak laki-laki, hal itu tampaknya tidak dapat 
diterima. 

Sebenarnya dia ingin menggunakan kursi teras, tapi ternyata ada masalah selain uang. ... 
Ya, karena [tempat ini tepat di sebelah pangkalan angkatan laut], katanya. 

Karena markas besar, jumlah tentara yang turun hari ini banyak. Dan tentunya diantara 
mereka ada rekan kerja, senior, dan atasan yang banyak diantara mereka yang tidak 
memiliki istri ataupun pacar. 

Dan kursi teras menonjol. 

Ya, begitulah... 

"A Café" (Anak Laki-Laki) 

"Saya ingin Café Allongé" (Mitsuha) 

Kami memesan minuman dari pelayan dan mengobrol sebentar. 

Ah, dia sepertinya tidak lapar karena dia keluar setelah makan sarapan gratis di aula 
makan. Saya juga sempat sarapan pagi di penginapan, jadi hanya minuman. 

Prajurit... Agak tidak nyaman untuk mengatakan bahwa seorang anak laki-laki berusia 15 
tahun adalah [Prajurit], tapi di sini dia adalah orang dewasa yang terhormat dan anggota 
masyarakat yang lengkap. Tidak baik memanggilnya [laki-laki], dan bagi saya dia terlihat 
seperti berusia 18 -- 19 tahun.... 

[Marinir] tampaknya memberikan gambaran tentang tentara, dan [Pelaut] juga disebut 
sebagai [Perwira Muda] yang bukan perwira. Jadi, untuk menghindari bersikap kasar... lalu, 
bukankah [Militan] aman...? 

Bagaimanapun, ini adalah percakapan! 

Tidak, aku juga, bisa mengatur jika itu hanya untuk berbicara dengan laki-laki. 

"Terima kasih atas undangannya! Apakah kamu seorang pelaut? Atau, tugas dasar? " 
(Mitsuha) Pertama, mari kita dengarkan afiliasi dari pihak lain tersebut. Ini mengubah arah 
informasi dan keandalan. Sulit untuk mengatakan sesuatu seperti [Saya tidak tahu] ketika 
ditanya oleh seorang perempuan, laki-laki seusia ini sangat bertekad untuk mengatakan 
sesuatu yang pantas. Jadi, saya harus menilai kredibilitasnya di sini. 

"Sa-pelaut! Saya berada di kapal 64 gerbang baru, Leviathan, luar biasa benar! " (Laki-laki) 
(Catatan: 64-gerbang di mana gerbang di sini terhubung dengan jumlah senjata di kapal) 
Baiklah, ini sukses! 



Bahkan staf jaga darat dapat memperoleh informasi yang baik. Tetapi itu harus kelas 
tertentu atau lebih tinggi dan seseorang yang ditugaskan untuk informasi di atas. Namun, 
jika Anda seorang pelaut, bahkan yang lebih rendah pun memiliki beberapa informasi yang 
baik secara umum. Seperti kinerja kapal, senjata di atas kapal, tindakan yang 
direncanakan... 

Dan para pelaut muda biasanya memiliki harga diri yang tinggi. 

Angkatan Laut tidak hanya terdiri dari para pelaut. Pengoperasian kapal didukung oleh 
orang-orang yang bekerja di darat. Jadi, tidak semua departemen bekerja. Namun, pelaut 
muda cenderung berpikir bahwa mereka pergi ke medan perang dengan kapal dan mereka 
hebat. Selain itu, dari cerita tentang awak kapal yang ditangkap dan keadaan kapal yang 
disita, 64 gerbangnya tampak seperti kapal yang canggih. Kapal yang disita memiliki 40 
gerbang. 

Militan... Tidak, dia jelas lebih muda dariku, dan canggung menyapanya seperti ini. Baiklah, 
mari kita selesaikan dengan [Militant-kun]! 

Jadi, militan-kun ini mungkin menganggap saya sebagai [putri kecil dari keluarga imigran 
yang kaya]. Saya tidak berpikir jika terlintas dalam pikirannya bahwa saya, yang 
tampaknya adalah seorang gadis berusia 12 -- 13 tahun, adalah seorang mata-mata. Dan 
seorang mata-mata tidak akan repot menggunakan fitur eksotis yang menonjol. Juga, tidak 
ada cara bagi mata-mata untuk berurusan dengan pangkat yang lebih rendah. 

... Tidak, dia bahkan tidak akan berpikir sejauh itu. Dia masih bocah berusia sekitar 15 
tahun... 

Meskipun pakaian saya mahal dari sudut pandang publik, dari sudut pandang laki-laki 
normal itu hanya akan terlihat seperti [pakaian gadis biasa yang bekerja keras untuk 
berdandan]. 

Anak laki-laki sama sekali tidak mengerti berapa banyak uang yang dihabiskan untuk 
mendandani seorang gadis, atau kerumitan dan uang yang terlibat dalam kecantikan dan 
riasan! ... Tidak, saya tidak menghabiskan banyak waktu dan uang. Hanya saja, Mitchan dari 
toko minuman keras selalu mengeluhkan hal itu. 

(Catatan: Mitchan adalah temannya di Bumi. Dan merupakan putri pemilik toko Minuman 
Keras. Sekadar pengingat) Bagaimanapun, perang informasi telah dimulai. 

Siap... Bertarung !! 
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"Luar biasa!" (Mitsuha) 

"Menyenangkan sekali!" (Mitsuha) 

Saya telah mengulangi balasan yang sama berulang kali. 

Dan ada tentara-kun yang terus berbicara dengan lubang hidungnya yang membengkak. 

Ya, begitulah. Itulah yang mereka sebut [Seperti yang direncanakan...]. 

Jika kita berada di Jepang, ia akan menjadi sekitar 3 rd tahun schooler Tengah atau 1 st 
tahun Tinggi schooler. Dengan kata lain, masih anak-anak. Tidak, dia berpenampilan 
seperti seorang mahasiswa, tapi secara mental masih setara dengan siswa sekolah 
menengah Jepang. Tidak, kematangan mental jauh lebih rendah di sini, di mana sistem 
komunikasi tidak berkembang dengan baik. 

Tunggu, adakah kemungkinan kecil bahwa gadis-gadis itu cepat menjadi dewasa karena 
kesenangan mereka berkurang? 

(Catatan: Tunggu, apa?) 

Bagaimanapun, pihak lain di sini adalah orang dewasa, tapi dia masih anak-anak menurut 
pandangan saya sebagai orang Jepang. Di sisi lain, saya adalah seorang gadis berusia 18 
tahun, meskipun masih di bawah umur di Jepang, larangan mengakses manga dewasa atau 
manga kekerasan telah dicabut. Jadi, sesuatu seperti berbicara dengan laki-laki adalah 
tugas yang mudah bagiku! 

Dan, seberapa cepat kapal 64 senjata terbaru ini? (Mitsuha) 

"Kalau kita mendapat penarik, itu sekitar 14-15 knot. Benar luar biasa! " (Prajurit-kun) 

"Eh, tapi bukankah crosswind lebih cepat dari tailwind?" (Mitsuha) 

"Eeeh! Anda tahu banyak, bukan ... Ya, sebenarnya begitu. Biasanya, seorang gadis memiliki 
sedikit pemahaman tentang hal semacam itu. Jadi, saya mencoba membuatnya mudah 
dimengerti. Bagaimanapun, dengan mendapatkan angin silang... "(Prajurit-kun) 

Bukankah kecepatannya kurang lebih sama dengan kapal yang disita? Kecepatan 
maksimum kapal yang disita berkisar 14 -- 15 knot tergantung arah angin, dan kecepatan 
rata-rata 4 -- 6 knot. 



Oh, tentu saja, satuan kecepatan yang diucapkan oleh prajurit-kun bukanlah "simpul", 
melainkan satuan di dunia ini. Itu secara otomatis diubah di kepalaku menjadi simpul, unit 
bumi. Satu simpul sama dengan satu mil laut per jam, atau 1,852 kilometer per jam. Bukan 
mil darat, tapi mil laut atau [mil laut]. Sekitar 0,5 meter per detik. Namun, meskipun tidak 
secepat gunting yang bergerak cepat, seperti Cutty Sark atau Thermopylae yang terkenal, 
kinerjanya cukup baik. Mungkin sulit karena perbedaan efisiensi kapal yang sangat besar. 

(Catatan: Clipper adalah jenis kapal layar dagang pertengahan abad ke-19, dirancang untuk 
kecepatan dan " Cutty Sark " dan " Thermopylae " adalah nama pemangkas Inggris. 
Semakin banyak yang Anda tahu) 

Jika Anda memikirkannya, pengoperasian perahu layar dekat dengan keahlian, jadi pemula 
yang baru saja muncul mungkin jauh lebih baik. Ini mungkin merepotkan... 

Dengan kerugian yang luar biasa di setiap aspek seperti ukuran kapal, teknologi 
pembuatan kapal, teknologi navigasi, teknologi manuver kapal, sumber daya keuangan 
nasional, kemampuan ilmiah dasar. Bisakah Kerajaan melindungi dirinya sendiri tanpa 
kehadiran saya? 

... Sepertinya tidak mungkin... 

Sesuatu seperti mesin uap dengan teknologinya saat ini adalah mimpi dalam mimpi... 

"Hah? Mitsuha-chan, ada apa? " (Prajurit-kun) 

Tidak bagus, rupanya wajah saya tampak gelap. Soldier-kun menatap wajahku dengan 
cemas. 

"Oh, tidak, tidak. Hei, dibandingkan dengan kapal yang ditumpangi ayah temanmu... Aku 
ingin tahu apakah itu kapal yang lemah karena jika kuingat benar, kapal itu adalah kapal 
dengan 40 senjata. Aku hanya ingin tahu apakah dia akan kalah dalam pertempuran... " 

Baiklah, dengan ini, kita bisa mendengar beberapa informasi tentang perbedaan performa 
antara kapal yang ditangkap dan kapal terbaru. 

... Atau lebih tepatnya, anak ini cukup detail. Bukankah dia hanya seorang pelaut junior? 
Atau apakah dia anak seorang perwira yang telah mendengar banyak hal dari ayahnya? 
tapi bukankah dia terlalu muda untuk seorang kadet? Kadet di antara taruna? 

"Kapal 40 senjata? Ah, tidak terlalu lemah. Sampai kapal canggih terbaru dikerahkan, itu 
adalah kapal terbesar kedua. Kapal jarang tenggelam dalam pertempuran artileri; hidup 
dan matinya kru hanyalah masalah waktu dan keberuntungan "(Soldier-kun) 

Uwaah, walaupun dia masih anak-anak, pandangannya tentang hidup dan mati begitu 
jelas... 



Tapi, yang pasti, jika hanya sebuah bola besi tanpa bahan peledak, bahkan jika mengenai 
bagian bawah lambung kapal, kapal tidak akan mudah tenggelam. Tujuan utama 
pertempuran laut di era ini adalah mematahkan tiang atau memotong tali sehingga kapal 
tidak dapat beroperasi, atau membunuh awak kapal dan mengurangi kemampuan tempur 
kapal. 

Dan, tentara-kun memberitahuku lebih banyak. 

Nah, anak laki-laki mungkin tidak tahu bagaimana bercakap-cakap dengan perempuan, dan 
hanya sedikit perempuan yang akan bahagia hanya dengan terus berbicara tentang kapal. 
Beberapa gadis akan penasaran untuk mendengar cerita tentang spesialisasi mereka dan 
akan cukup berpengetahuan di bidang tersebut untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai. 
Jadi, tidak bisa dihindari bahwa prajurit-kun terbawa suasana. 

Kami memesan beberapa minuman tambahan, dan ketika waktu makan siang sudah dekat, 
saya katakan bahwa saya harus segera pulang. 

"Eh? Tidak, aku akan mentraktirmu makan siang! Saya tahu restoran yang bagus! " 
(Prajurit-kun) 

Umu, dia akhirnya bertemu [Seorang gadis yang merindukan pelaut dan mengerti topik], 
tentu saja dia tidak ingin kesempatan untuk berakhir begitu saja. Tentu saja, saya tidak 
ingin kesempatan ini berakhir begitu saja, [Bocah yang membicarakan segalanya tentang 
kapal dan tentara terbaru]. 

Tapi, untuk saat ini, ayo akhiri percakapan di sini. 

Saya belajar dari Mitchan di Liquor Store, Seri [How to Kill a Boy], Bab 3, paragraf kedua. 

[Demi saya] Yang Pertama! 

Pegang kedua tangan Anda dengan lembut dan tempelkan di mulut. Bertingkahlah sedikit 
bermasalah dan serang apa adanya! 

"Tetapi jika saya meluncurkan di luar, ibu dan ayah saya akan marah dan saya dilarang 
keluar. Maka kita tidak bisa bertemu lagi ... "(Mitsuha) 

Baiklah, itu pembunuhan yang pasti! 

"Oh, aku akan membayar ..." (Mitsuha) 

Seperti yang diharapkan, saya akan merasa tidak enak jika dia membayar. Saya memesan 
banyak minuman karena kami duduk cukup lama... Selain itu, para awak kapal yang disita 
telah ditukar uangnya, dan uang di brankas kapal sama persis, jadi saya tidak direpotkan 
dengan mata uang di sini. 



Tentu saja, tentara-kun berkata, [Memalukan seorang pria untuk membuat seorang gadis 
membayar!] Tapi saya tidak ingin bersalah atas hal ini. Jadi, saya berkata [Tidak bisakah 
kamu mendengar keinginan seorang gadis? Itukah yang akan dilakukan pria Kerajaan 
Vanel?], Prajurit-kun goyah dan biarkan aku membayar minumanku sendiri. 

Saya membawa banyak koin perak, tetapi saya menggunakannya untuk penginapan. Koin 
perak dan perak kecil yang tersisa tidak cukup untuk membayar. Saya bertanya-tanya 
mengapa saya tidak membawa koin emas kecil... 

Jadi, saya membayar dengan koin emas dari kantong serut. 

Petugas itu berpura-pura tenang tetapi memberikan tatapan curiga. Dan prajurit-kun jelas 
gemetar. 

Ya, mendapatkan koin emas dari kantong serut yang cukup besar, mereka pasti mengira 
ada banyak koin di dalamnya, di mana sebagian besar tonjolan itu adalah koin emas. 
Faktanya, itu benar. 

Tapi dengan ini, saya bisa mempertahankan peran [anak perempuan dari rumah kaya] dan 
bisa memberikan bagian yang [kita bisa temui lagi suatu hari] tanpa meninggalkan janji 
tertentu. 

Tidak, Dia bersikeras untuk membuat janji berikutnya, tetapi saya tidak tahu kapan saya 
akan memiliki waktu luang.... Soldier-kun, juga, bahkan tidak tahu kapan dia akan libur lagi, 
dan mereka tidak akan mendapatkan hari libur lagi sampai kapal berangkat. 

Yah, aku tahu nama kapalnya dan tentu saja nama prajurit-kun juga, jadi aku bisa 
menghubunginya jika aku khawatir. [Soldier-kun] hanyalah nama panggilan yang 
kuputuskan sendiri, dan tentu saja, dia belum pernah mendengar semua itu. 

Oh, mari kita tuliskan itu. Kalau tidak, aku pasti akan lupa nama prajurit-kun besok ... 

(Catatan: Boi yang malang) 

Kemudian, saya meninggalkan area pelabuhan, melewati pusat kota untuk pergi ke 
seberang. 

Tidak, tentu saja, saya akan makan siang, tapi jika saya tidak pergi ke luar pusat kota, akan 
sangat buruk jika saya tidak sengaja bertemu dengan tentara-kun lagi. Tadinya saya akan 
gunakan seharian ini untuk mengumpulkan informasi, jadi boros kalau saya pulang. Cara 
lain untuk mengumpulkan informasi adalah makan dengan tenang di kafetaria dan 
berkonsentrasi mendengarkan percakapan pelanggan lain. 

Pengumpulan informasi tentang negara-negara musuh sebagian besar mendapatkan 
informasi yang tersedia untuk umum. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan 
menganalisis informasi, kemudian menentukan niat musuh. Mata-mata yang sebenarnya 
hanyalah sebagian kecil. 



Setelah makan siang, saya jalan-jalan keliling kota untuk berbelanja dan mendengarkan 
percakapan. Tentu saja, pada saat berbelanja, saya berbicara dengan orang-orang di toko 
dan mendengarkan berbagai hal. Kemudian saya pergi ke taman dan berbicara dengan 
orang-orang yang sebaya dengan saya.... Benar, saya berbicara dengan anak-anak sekitar 
12 untuk mengumpulkan informasi. 

Setelah waktu makan siang, tidak ada masalah jika saya bertemu dengan tentara-kun lagi. 
Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya meninggalkan rumah setelah saya selesai makan 
bersama keluarga saya. 

Setelah itu, saya melakukan pemeriksaan lagi. Dan begitu saja, [inspeksi situs musuh, edisi 
pelabuhan militer] saya telah berakhir 

Setelah itu saya pindah untuk sementara waktu. Saya pergi ke [toko umum Mitsuha] di 
Ibukota Kerajaan, lalu saya pergi ke wilayah saya, lalu ke Galeri Café di Bumi, dan terakhir, 
saya pindah ke rumah saya di Jepang. Setelah saya menetap untuk sementara waktu, saya 
kembali mengumpulkan informasi tentang Benua Baru. 

Tapi kali ini saya tidak akan pergi ke kota pelabuhan itu. 

Alasan saya ke sana tentu saja karena saya ingin mengecek informasi tentang kapal 
tersebut, tetapi saya juga ingin mendapatkan beberapa informasi sebelum sampai ke target 
utama saya. Dengan kata lain, tidak baik untuk memata-matai langsung ke target utama 
tanpa mengetahui apa-apa dan kemudian dikalahkan oleh mereka yang terlibat. 

Namun, sekarang setelah saya memperoleh pengetahuan minimum yang diperlukan dari 
seseorang yang datang dari negara lain, sekarang saatnya untuk menuju ke target utama 
saya. Lokasi titik transfer telah dikonfirmasi dengan membandingkan peta yang saya 
peroleh di kota pelabuhan dengan foto udara, jadi tidak ada masalah jika digabungkan 
dengan catatan ingatan saya pada saat pengintaian udara. Untuk pertama kalinya, saya 
akan pindah ke sana setelah gelap seperti biasanya, tapi... 

Yah, itu bukan masalah besar. 

Baiklah, ayo pergi! 

Menuju Benua Baru, ke Ibukota Kerajaan Vanel. 

Tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi dan mengamankan basis untuk operasi 
lanjutan. 

Benar, mengamankan basis. 

[Operasi Putri Gua] telah dimulai !! 



(Catatan: ini adalah referensi dari anime 2000-an [Gankutsuou: The Count of Monte Cristo] 
di mana [Gankutsuou] Secara harfiah berarti [Raja Gua], tapi dia menukar kanji [Raja] 
dengan [Putri], jadi begitu, semakin banyak kamu tahu) 
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"Saya ingin membuka akun ..." (Mitsuha) 

"Ah, Ya, Kalau begitu, tolong ikuti saya" (Wanita resepsionis) 

Saya dipandu ke kamar pribadi oleh resepsionis wanita di bank. 

Tidak seperti Jepang modern, tidak ada cukup pelanggan untuk membuat antrean di 
konter, dan menulis nama dan alamat di selembar kertas tidak cukup untuk membuat buku 
tabungan. Selain itu, tidak ada cara bagi anak biasa untuk membuka akun dengan santai. 
Tetapi jika Anda seorang resepsionis bank, Anda tidak akan berpikir itu adalah kejahatan 
anak-anak jika Anda melihat saya, jadi dia melakukannya dengan sangat baik. 

Ngomong-ngomong, membawa dua tas bahu seperti ini terlalu berat buatku... 

Ketika saya berada di kamar pribadi, saya meletakkan tas bahu saya di atas meja. Seberapa 
berat... 

"Untuk saat ini, saya ingin membuka akun dan menyetor ini segera ..." (Mitsuha) 

Dengan itu, saya membuka pengikat di tas tali saya. 

98 persen batangan emas murni, 15kg di setiap kantong, menjadi total 30 kg. 

Mengingat nilai tukar emas di dunia ini setara dengan sekitar 400 juta yen di Jepang. Tetapi 
jika Anda mencoba menjualnya di Jepang, harganya hanya 100 juta yen. 

"Saya hanya membawa batangan emas ini untuk saat ini, saya tidak memiliki mata uang 
negara ini, jadi saya ingin meminta uang tunai dan deposit untuk biaya hidup segera" 
(Mitsuha) 

Ada resepsionis wanita yang duduk diam. 

Setelah lebih dari 10 detik, wanita resepsionis itu memulai kembali. 

"Pppp-tolong tunggu sebentar!" (Wanita resepsionis) 

Dan dia terbang ke suatu tempat dengan cepat. 

Ya, saya rasa dia akan menelepon atasannya, mungkin. 

Ketika saya berkata kepada Raja [jangan tanya apa-apa, ini demi seluruh negeri, bukan, 
seluruh benua], dia benar-benar meminjamkan emas kepada saya tanpa meminta apa pun. 
Tentu saja tanpa bunga. Betapa murah hati... 



Oh, resepsionis sudah kembali, Membawa dua pria paruh baya. Kemudian saya kembali ke 
pekerjaan aslinya, meninggalkan saya dan dua pria paruh baya di sebuah kamar pribadi 
kecil. Yah, keduanya tidak terlihat terlalu suram ... 

"Senang bertemu Anda, nama saya Morray, Presiden Bank ini, dan ini adalah wakil 
presiden, Agres" (President-san) 

Oh, dua teratas di sini. Kalau begitu, langsung lanjutkan... 

Dan, saya jelaskan bahwa saya seorang bangsawan dari negara lain yang akan tinggal di 
negara ini untuk sementara waktu dan karena berbagai alasan, saya hanya membawa emas 
batangan yang bisa dengan mudah ditukar, daripada mata uang dari negara saya sendiri. 
Saya juga menjelaskan bahwa saya ingin membuka toko kecil untuk mempromosikan 
produk negara saya. 

"Dapatkah saya mengonversi emas ini ke mata uang lokal?" (Mitsuha) 

"Dengan senang hati!" (Presiden-san) 

Nah, tentunya mereka akan senang menerima banyak komisi. 

"Lalu, bisakah Anda memperkenalkan saya dengan agen real estat tepercaya?" (Mitsuha) 

"Tolong serahkan padaku!" (Presiden-san) 

Saya yakin itu akan memberi dampak jika saya melakukan ini di bank terbesar di ibukota 
kerajaan. 

Tentu saja, 400 juta yen atau lebih jumlah uang tidak akan menjadi masalah besar bagi 
kepala bank besar. Tapi bagaimana jika ada [seorang anak bangsawan asing yang dengan 
santai menyandang uang sebanyak itu sebagai "Tunjangan Segera"]? 

Orang tua memberikan batangan emas sebagai tunjangan anak tanpa pendamping. Dengan 
kata lain, jumlah emas itu [meskipun dicuri, itu tidak masalah]. 

Berapa kekayaan yang mereka miliki? Dan bagi anak perempuan untuk memiliki gelar 
berarti bahwa orang tuanya adalah seorang bangsawan yang tinggi, memiliki banyak gelar, 
dan mereka terlalu menyayangi putri mereka sehingga mereka memberinya salah satu 
gelar mereka. 

Tentunya, itulah yang dipikirkan oleh para kepala bank. 

Dengan kata lain, emas batangan senilai 400 juta yen menandakan ada ratusan ribu kali 
lipatnya. Dan, dalam sudut pandang Presiden-san, saya bukanlah [seorang gadis kecil 
dengan 400 juta yen] tetapi [putri seorang bangsawan dengan ratusan miliar properti]. 



Namun, saya belum mengatakan hal seperti itu. Saya baru saja berbicara tentang gelar saya 
sendiri. 

Nah, jika saya kehilangan orang tua saya dan mengambil alih gelar mereka, saya rasa saya 
tidak akan punya waktu untuk bepergian dengan santai ke negara lain untuk jangka waktu 
yang lama. jadi, masuk akal untuk berpikir demikian. 

Tapi saya hanya berbicara tentang kebenaran, jadi bukan salah saya jika mereka berpikir 
terlalu jauh dan salah paham. 

Keesokan harinya, saya pergi ke bank sekali lagi. 

Tentu saja, kali ini untuk memperkenalkan diri saya dengan seorang agen real estat. 

Ayo segera mengamankan toko dengan area perumahan sebagai basis operasi saya 
sehingga saya dapat dengan mudah mentransfer kapan pun saya mau. 

Kali ini, saya tidak berencana membeli, tetapi menyewakan. Markas besar saya di dunia ini 
adalah [toko umum Mitsuha] dan wilayah Viscount Yamano. Saya tidak akan membeli 
pangkalan di sini sehingga saya bisa membuangnya saat waktunya tiba. Selain itu, tanpa 
dukungan, saya memiliki firasat tentang dokumen dan jaminan identitas. 

Di sisi lain, jika Anda hanya melakukan leasing, Anda tidak akan ditanya banyak detail jika 
Anda membayar di muka. Mungkin bank secara implisit akan menjadi pendukung saya. 
Yah, itu akan berhasil entah bagaimana. 

Begitu sampai di bank, Presiden-san datang terbang. Mungkin mereka sudah menunggu 
sejak jam buka. 

"Agen real estate ..." (Mitsuha) 

"Tentunya kami sudah menyiapkan segalanya. Kami akan bersamamu mulai sekarang 
"(Presiden-san) 

Umu, entah bagaimana, aku teringat pada Lutz yang mengenalkanku pada properti [toko 
umum Mitsuha] terakhir kali. 

"Senang berkenalan dengan Anda. Saya adalah agen real estat. Tolong panggil aku Zaunal. 
Saya telah mendengarkan cerita dari presiden, jadi kami telah menyiapkan beberapa 
properti pilihan Anda "(Makelar-san) 

Un, Seperti yang diharapkan dari bank besar, mereka bisa menyiapkan agen real estate 
secepat ini. Kondisi yang saya katakan kepada presiden-san kemarin adalah [menyewa 
toko kecil dengan tempat tinggal]. 

Saya tidak akan melakukan banyak hal dengan toko kali ini. Atau lebih tepatnya, saya 
hanya dapat melakukan begitu banyak karena saya hanya menyewanya. Kami tidak akan 



terlalu sering tinggal di sini. Saya selalu bisa pulang ke rumah untuk menggunakan kamar 
mandi dan toilet. 

Setelah memeriksa dokumen dan memastikan lokasinya, saya memutuskan untuk 
menyewa sebuah bangunan kecil berlantai dua. 

Lantai pertama adalah toko dan kantor, gudang kecil, dan toilet yang agak ragu saya 
gunakan. Lantai dua adalah area perumahan di mana saya bahkan tidak akan 
menggunakannya. Ya, itu agar saya bisa membuat alibi bahwa saya [tinggal di sini] dan 
menggunakannya sebagai titik transfer sehingga saya selalu bisa mentransfer dengan 
percaya diri. Tetap saja, saya menyewa gedung yang layak karena saya tidak bisa 
membuatnya tampak miskin karena daya tarik [Kaya]. 

Salah satu alasan utama dipilihnya bangunan ini adalah karena merupakan pusat distrik 
bangsawan dan di sebelah pos penjagaan. 

... Ya, tidak peduli seberapa mahal barang dagangan itu, toko tidak akan memiliki perampok 
yang masuk jika itu di sebelah pos penjagaan. Bahkan jika saya cenderung pergi, saya dapat 
beristirahat dengan tenang karena penjagaan yang bebas. 

Mungkin presiden-san dan Zaunal-san sang agen real estate sedang mempertimbangkan ini 
sebagai pilihan pertama. Tentu, saya berterima kasih atas pertimbangan mereka. 

Tidak perlu pekerjaan interior kali ini. Ini awalnya adalah toko, dan jendela sudah memiliki 
panggangan besi yang dipasang untuk keamanan. 

Tidak seperti [toko umum Mitsuha], toko ini dibangun dengan tujuan menonjol. Oleh 
karena itu, saya harus menunjukkan kemampuan teknis saya sejauh mereka tidak memiliki 
rasa curiga. Ya, itu untuk memikat mereka yang mencium aroma menghasilkan uang. 

Barang akan menjadi sesuatu yang terlihat mahal dan bagus, tapi bukan sesuatu yang baru. 
Mungkin, sesuatu yang tidak biasa dari luar negeri. Namun, saya masih harus sangat 
berhati-hati untuk menghindari memberikan petunjuk apa pun. 

Tujuan toko ini bukan untuk menghasilkan uang. 

Itu hanya alat, batu loncatan untuk menjual nama saya dan membangun koneksi. 

Dan kemudian, saya akan mampu menembus kelas atas, mengumpulkan informasi dan, 
paling banter, menggunakan pengaruh saya. 

Selain itu, saya akan membeli contoh alat dan mesin dan menggunakannya sebagai sumber 
peningkatan teknis di kerajaan kita. 

... Jika itu adalah item dari Bumi maka itu terlalu kabur sehingga tidak bisa menjadi 
referensi. Dan itu mahal karena nilai tukarnya. 



Ah, koin emas negara ini kurang murni dari milik kita. 

Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari milik kita, tetapi bobotnya tidak jauh berbeda. 
Dengan kata lain memiliki komposisi emas yang rendah yaitu sedikit lebih rendah dari nilai 
batangan emasnya. 

Saya tidak tahu banyak hanya dengan melihatnya, tapi saya memeriksanya dengan benar 
hanya untuk memastikan. 

Namun, nilai moneter satu koin emas di sini sedikit lebih dari 100 ribu yen di Jepang. Ini 
sedikit lebih berharga daripada koin emas kerajaan kita. Apakah nilai emasnya sendiri 
tinggi di sini, atau karena [Kredibilitas suatu negara yang menjamin nilai mata uangnya]? 

Di sisi lain, kredibilitas negara kita rendah, sehingga emas hanya bernilai emas. 

Nah, sepertinya lebih baik mengumpulkannya dalam bentuk ingot atau komoditas lain 
daripada koin emas di negeri ini. Baru setelah itu, saya bisa menjualnya di negara kita. 
Uang yang diperoleh di negara ini harus dibelanjakan di negara ini. Agar saya tidak 
membocorkan mata uang kerajaan kita ke negara musuh. 30 kilogram emas sebagai 
investasi awal akhirnya akan pulih dan kemudian saya dapat mengembalikannya kepada 
Raja. 

Baiklah, [Perusahaan perdagangan Yamano] sudah siap! 
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Mengapa kita tidak meniru kapal terbaru, katamu? 

Tentu saja, Ada suatu masa ketika saya berpikir demikian. 

Tidak, saya tidak berbicara tentang meniru struktur, melainkan yang sudah dibuat, dengan 
kata lain, meniru produk jadi. Saya akan memiliki segalanya selain sumber daya manusia, 
yang dilengkapi sepenuhnya. Untuk sekitar satu armada. 

Dengan begitu, armada bisa diselesaikan tanpa repot. Kami dapat yakin bahkan jika kapal 
eksplorasi dari Kerajaan Vanel atau negara lain dari Benua Baru harus datang ke negara 
kami lagi. Tidak, bukan hanya dari Benua Baru, tapi juga dari benua lain. 

Tapi, dengan metode itu, seperti yang diharapkan aku tidak bisa membayangkan apa yang 
akan terjadi jika aku menghilang. 

Bisakah mereka mempelajari teknik membangun hanya dengan menirunya begitu mereka 
memiliki yang sebenarnya? 

Teknologi tidak bisa sesederhana itu. Jika Anda memberikan kapal perang Yamato ke awal 
periode Meiji Jepang, dapatkah mereka segera membuat hal yang sama? Tidak mungkin 
mereka bisa melakukannya. 

(Catatan: awal Meiji = 1868-1877. Battleship Yamato adalah kapal bertenaga uap dari 
tahun 1940-an) 

Selain itu, jika Anda memberi mereka armada kapal canggih sebagai sampel untuk 
mempelajari teknologi, mudah dibayangkan bahwa mereka akan melangkah ke arah di 
mana [Saya ingin benar-benar menggunakan mainan yang diberikan] bahkan sebelum 
mencoba untuk belajar teknik dasar. 

Jadi, cara itu ditolak. 

Lagi pula, jika mereka tidak mengikuti jalur peningkatan diri, masa depan akan dirampok 
dari mereka. 

Pertama-tama, jika kami bertemu dengan Armada Kerajaan Vanel, akan jelas bahwa kami 
meniru kapal mereka. Maka tidak ada ruang untuk kedamaian lagi. 

Namun, teknologi pembuatan kapal kami sepertinya tidak bisa mengejar ketinggalan. Lalu 
apa yang harus saya lakukan? 

Ya, tidak akan ada pilihan lain selain pertempuran senjata. 



Saya bisa memasang senjata besar di kapal kecil, tidak proporsional dengan ukuran kapal. 
Dengan kata lain, ini adalah kapal monitor. Lalu, kita bisa menyerang secara sepihak dari 
luar jangkauan musuh. 

(Catatan: Monitor (Kapal Perang)) 

Sankeikan adalah kegagalan yang Anda katakan? Ya, memang begitu. Itu tidak berguna 
dalam pertempuran yang sebenarnya. Senjata kaliber besar, yang dipasang di lambung 
kecil tidak banyak berguna, itu adalah senjata sekunder, senapan cepat, yang memainkan 
peran aktif.... 

(Catatan: Sankeikan adalah nama panggilan dari tiga kapal penjelajah kelas matsushima 
yang secara harfiah berarti 'kapal dengan pemandangan tiga') 

Tapi, jika kita tidak terlalu tergila-gila dengan ukuran senjata dan menggunakan Conoidal 
Explosive Bullet sebagai gantinya, menyerah juga pada kemampuan pelayaran laut dan 
membuatnya berspesialisasi dalam intersepsi pantai. Kemudian, itu mungkin berhasil. 

Baiklah, mari kita bahas ini dengan Raja nanti... 

Jadi, saya membeli beberapa etalase dan etalase di Jepang lalu memindahkannya ke [Toko 
Produk Yamano] di Ibukota Vanel. 

Proses perakitan dudukan dan kasing dilakukan di bumi dan kemudian dipindahkan ke 
toko setelah saya memutuskan rencana penempatan. Tidak, jauh lebih mudah dan 
menyenangkan untuk mengaturnya dengan transfer berkelanjutan daripada menyeretnya 
sendiri. 

Saya mengganti tirai dan pencahayaan ke tirai Jepang yang [Tidak terlalu mahal, tapi 
terlihat cantik]. Selain itu, dekorasi dan pemasangan berbagai barang mahal sudah siap. 
Setelah itu, saya hanya perlu mengantre produk! 

Ini pesta. 

Ya, saya diundang oleh orang asing. 

Tentu saja, pihak lain adalah orang yang baik. Sepertinya presiden-san dari bank yang 
memperkenalkan saya. Terakhir kali saya berkata [Saya ingin masuk ke dunia sosial, tetapi 
saya tidak punya kenalan. Ini sedikit mengganggu], dan dia tampaknya telah memainkan 
tangannya. 

Tuan rumah rupanya seorang Count, dan hari ini adalah pesta ulang tahun untuk putri 
mereka. 

Di negeri ini, pesta ulang tahun untuk anak-anak yang bukan orang dewasa nampaknya 
cukup menonjol. Nah, bangsawan tampaknya terlibat sebelum dewasa, jadi bukankah itu 



wajar? Namun, mereka sepertinya tidak akan pergi ke pesta di rumah lain sebelum dewasa, 
kecuali pesta ulang tahun untuk orang yang belum menikah. 

Ya, ini kesempatan bagus untuk mengundang saya yang terlihat seperti anak kecil. 

Ah, aku seorang wanita bangsawan dengan gelarku sendiri dan diperlakukan sebagai 
[Kepala Keluarga Bangsawan]. Sepertinya saya bisa menghadiri semua pesta dengan 
normal meskipun saya masih di bawah umur. 

.... Aku sudah dewasa !!! Saya berusia lebih dari 15 tahun !! 

Tentu saja, kali ini, pembawa acara telah mendengar informasi tentangku dari presiden-san 
dan memutuskan untuk mengirimiku undangan pesta setelah beberapa pemikiran. 

Tapi sayang sekali! Informasi itu adalah [spekulasi Presiden-san sendiri]. 

Saya pergi ke pesta dengan gaun yang saya kenakan selama musim sosial menggunakan 
kereta sewaan... 

... Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa berjalan ke sana. 

Saya telah menarik perhatian sejak saya memasuki tempat pesta. Presiden-san, seberapa 
banyak Anda mempublikasikan saya ... 

Tapi pertama-tama, mari kita sapa keluarga Count yang mengundang saya. 

"Terima kasih atas undanganmu hari ini." (Mitsuha) 

Count and the Countess, seorang gadis berusia sekitar 17 -- 18 tahun, dua anak laki-laki 
berusia sekitar 15 -- 16 tahun, dan seorang gadis berusia sekitar 12 -- 13 tahun. Saya 
mendengar bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun putri kedua, jadi gadis termuda ini 
mungkin adalah bintang hari ini. 

"A, Aaah, terima kasih sudah datang. Selamat menikmati pestanya perlahan hari ini. Saya 
akan memperkenalkan Anda kepada semua orang nanti. " (Menghitung) 

Mata Count, Countess, dan putri tertuanya tampak sedikit terguncang saat mereka menatap 
dadaku ... 

... Itu bukan tatapan yang menyedihkan! 

Memang, ini adalah dada yang menyedihkan, cukup untuk membuat orang merasa 
terguncang. Saya harus menjaga usia saya yang sebenarnya agar tidak diketahui... 
Terutama, fakta bahwa saya lebih tua dari putri tertua! Sial! 

Tapi sebenarnya, tatapan semua orang terfokus pada kalung mutiaraku, bukan dadaku. 



Berbeda dengan yang kuberikan pada Iris-sama yang harganya 1,3 Juta yen, yang ini sedikit 
lebih murah seharga 650 ribu yen. 

Ya, saya membeli yang satu ini di Jepang, tapi saya membeli yang ini di negara lain. 

Bagaimanapun juga, saya membuat [Sculpture shop Colette] agar saya dapat memiliki 
sumber penghasilan di Jepang sehingga saya dapat menabung untuk rencana pensiun saya. 
Dan tentu saja, seperti nilai tukar, komisi, dan musuh terbesar, pajak, terlibat dalam proses 
tersebut. Jadi, tentu saja, saya memutuskan untuk membeli kalung ini di luar negeri dengan 
menggunakan dolar. 

Meskipun harganya sekitar setengah dari harga kalung sebelumnya dan cukup murah, saya 
belum pernah mendengar tentang budidaya mutiara di benua ini. Jadi, bahkan kalung ini, 
yang nilainya jauh lebih rendah dari yang sebelumnya, harus dihargai dengan wajar. 

Baiklah, misi dimulai! 

Saya menoleh ke putri kedua dan tersenyum padanya. 

"Selamat atas ulang tahunmu! Mohon terima ini untuk hadiahmu! " (Mitsuha) 

Dengan itu, saya melepas kalung dari leher saya dan menggantungnya di leher putri kedua. 

Ya, seperti yang saya lakukan untuk putri kedua Pangeran Pasteur ketika saya melewatkan 
Pesta Debutannya. Strategi yang telah terbukti memberi saya rasa aman yang berbeda! 

Gashan! (Pemecah kaca SFX) 

Kashan, Pari ~ n! (Lebih dari Glass breaking SFX) 

Entah bagaimana, suara gelas dan piring pecah di sana-sini... 

Pasti ada banyak orang yang ceroboh... 

Ah, putri kedua membuka mulutnya karena kaget. 

Dan ada Count yang mendukung istrinya yang akan jatuh, dan dua anak laki-laki yang juga 
sangat mendukung putri sulungnya. 

... Apakah? Jangan bilang, dampaknya terlalu besar? 

Tetapi jika 1,3 juta yen adalah puncak tertinggi, ini hanya setengah dari harga, jadi ini 
bukanlah hal yang aneh. 

"A-A-Ap..." (Hitung) 

Ara, wajah Count pucat. Bukankah seharusnya menjadi merah pada saat seperti ini? 



"K-kita tidak dapat menerima sesuatu seperti ini ..." (Hitung) 

Tapi, bagi saya, nilainya hanya sekitar 7 koin emas. Sebenarnya, itu akan menjadi 28 koin 
Emas karena nilai tukar antara dua dunia, tetapi [Rasa Uang] fisik hanya akan menjadi 7 
Koin Emas. Ini hanya sekitar pendapatan dua atau tiga bulan dari rata -- rata orang biasa. 
Untuk bangsawan, itu akan menjadi uang saku satu bulan untuk seorang anak. 

Tapi ini adalah [Dunia tanpa mutiara yang dibudidayakan], saya bertanya-tanya berapa 
nilainya... 

"Tidak, saya baru pertama kali diundang ke pesta di negara ini, jadi anggap saja itu sebagai 
tanda terima kasih dan memperingati teman pertama saya di negara ini. Atau, tidak 
bisakah kamu berteman dengan saya yang bukan dari negara ini... "(Mitsuha) 

Ketika saya mengatakan itu dan melihat ke bawah dengan sedih, putri kedua 
menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. 

Baiklah, teman Getto-linglung ! 

Oh, aku melepaskan kalungku, jadi leherku, atau dadaku, menjadi kesepian. 

Wanita normal akan baik-baik saja, tetapi dalam kasus saya, jika saya memiliki gaun 
sederhana tanpa aksesori di dada, saya tidak akan mengatakan bahwa itu terlalu 
sederhana, tidak ada, atau buruk ... Jangan katakan itu !! 

Itu sebabnya saya mempersiapkannya dengan benar. Aksesori cadangan di saku kecil yang 
menonjol di gaun. 

Keluarkan dan kenakan! 

Seorang Brilliant Crimson. Ya, itu adalah kalung yang terbuat dari ruby dengan kualitas 
terbaik, yang disebut [Pigeon Blood]. 

Dengan berat 5 karat, sedikit atau tanpa kotoran, homogen, dan tanpa goresan! Harga 
permata telanjang itu sendiri tidak di ranah hanya 1 juta yen. 

Kalau dikomersialisasikan sebagai [perhiasan], yaitu kalau dijadikan perhiasan dengan 
bingkai emas dan platina serta batu samping berlian, berapa biayanya? 

... Jika, itu adalah produk alami. 

Ya, tentu saja, ini adalah ruby buatan. 

Tidak, ruby buatan bukanlah tiruan. Ruby yang benar dan nyata. ...... Itu bukan produk 
alami, itu dibuat oleh manusia. 



Baik komponen maupun strukturnya sama persis dengan produk alami. Satu-satunya 
perbedaan adalah [hampir tidak ada kotoran, homogen dan indah warnanya] dibandingkan 
dengan produk alami. 

Ini seperti yang mereka katakan [Cara membedakan tas Vuitton palsu adalah bahwa tas itu 
lebih aman dan tahan lama daripada yang asli]. Oleh karena itu, ada kasus di mana kotoran 
atau goresan sengaja ditambahkan. Sedekat apa pun komposisinya, harga produk buatan 
dan produk alami tetap berbeda. 

Yang dibuat dengan metode fluks sedikit lebih mahal, tetapi hampir sama dengan yang 
dibuat dengan metode fusi api. Dan barang-barang yang tersamar dengan baik sulit 
dibedakan, dan bahkan para profesional pun mungkin merasa sulit. Bahkan para ahli 
modern yang akrab dengan keberadaan ruby buatan dan metodenya. 

Ya, poin yang membedakan rubi buatan dari fakta bahwa [tidak ada kotoran, homogen, dan 
bebas goresan] berubah menjadi [ruby berkualitas sangat tinggi]. Ini adalah ruby kualitas 
tertinggi yang disebut [Pigeon Blood] yang menggantung di leherku dan menghiasi dada... 



Chapter 130 
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"" "" "......" "" "" (Orang banyak) 

Tempat pesta yang tenang... 

Tidak heran. Ada kalung mutiara yang bahkan Keluarga Kerajaan tidak miliki, dan dia 
memberikannya kepada orang yang baru saja dia temui tanpa ragu-ragu. Seolah 
memberikan syal buatan tangan, dengan santai... 

Satu-satunya orang yang akan melakukan hal seperti itu adalah orang yang bodoh atau 
sangat kaya. Dan gadis ini tidak terlihat bodoh. 

Ya, dia tidak terlihat bodoh. Faktanya, meski bodoh... 

Mitsuha mengira kalung 1,3 juta yen pertama dikatakan sebagai yang tertinggi di dunia ini, 
jadi jika nilainya hanya setengah dari yang pertama, itu akan dianggap sebagai level yang 
cukup normal di dunia ini. Hanya setengah, di tengah, jadi rata-rata... 

Namun, bom dengan setengah kekuatan bom hidrogen sama sekali bukan [bom biasa dan 
normal]. Untuk negara tanpa senjata nuklir, tidak ada perbedaan besar antara bom 
hidrogen dan bom atom. 

Ya, kalung seharga 600.000 ini sudah cukup [bom atom], meski tidak sebagus [bom 
hidrogen] sebelumnya. 

Selain itu, ruby dengan kualitas terbaik yaitu [aksesori cadangan] yang diambil dari 
sakunya, Darah Merpati. 

Meluangkan. Kristal merah besar berkualitas tinggi itu, yang hampir tidak bisa dimasukkan 
ke dalam saku dengan benar, adalah cadangan.... 

Tatapan semua orang kembali terfokus pada dada Mitsuha. Masih tanpa kata-kata... 

Ini canggung! (Mitsuha) 

Mitsuha menjadi malu dan memutuskan untuk menceritakan lelucon, saat keluarga Earl 
menatap dadanya lagi. 

"Jika kamu terlalu sering menatap dadaku, aku akan malu!" (Mitsuha) Dan kemudian 
mereka menertawakannya. Atau itu yang dia pikirkan. 

"Eh? Dada?" (Menghitung) 



Anggota keluarga Count bereaksi dengan wajah kosong. 

Kemudian, dia memberikan ekspresi sedih, dan semua orang berpaling darinya.... 

"Tolong tertawa! Jangan kasihan padaku! Silahkan!" (Mitsuha) Karena simpati sang 
Countess, Mitsuha meneteskan air mata darah di matanya. 

Saat itu, seorang gadis bergumam di latar belakang. 

"Tidak ada payudara, dia tidak punya payudara ..." (Gadis itu) Pu.... (Tertawa SFX) 

Kusukusu... (Tertawa SFX) 

Lingkungan sekitarnya meledak dalam tawa. 

Ooooh! (Mitsuha) 

Saya diselamatkan! 

Berkat gadis ini, aku bisa menerobos dari atmosfir yang canggung! 

Mitsuha berbalik, dengan mata bersyukur, dia meraih tangan gadis yang membantunya. 

"Terima kasih! Terima kasih banyak!" (Mitsuha) "Eh ..." (Gadis itu) Gadis itu, berusia sekitar 
12 -- 13 tahun, memiliki mata hitam dan putih yang penuh kejutan. 

(Catatan: Ya, itu adalah narator ini POV Tapi biasanya raws ditulis dalam 1. St orang atau 
Mitsuha POV) "Nama saya Micheline de Michelle..." (Mitchan) 

"Baiklah, aku akan memanggilmu [Mitchan]!" (Mitsuha) 

Eeeeeeeeh! (Mitchan) 

Gadis yang membantu saya adalah seorang putri muda dari Marquees House. 

Meskipun Anda telah dibesarkan dengan elegan, tetapi Anda berani mengambil komentar 
ceroboh untuk menyelamatkan penderitaan saya. Saya harus menghargai bantuan ini! 

Setetes air yang saya dapatkan di gurun bernilai lebih dari 100 botol anggur terbaik di kota. 
Jadi, untuk saat ini. 

"Ini, sebagai tanda terima kasihku ..." (Mitsuha) 

Dengan itu, aku mengambil kalung ruby yang baru saja kupakai dari leherku dan 
menggantungnya di leher Mitchan. 

"" "" "" Eeeeeeeeeeeeehh !!!! " "" "" "(Kerumunan) 



Kemudian saya mengambil lagi kalung zamrud 4,5 karat dari saku saya. Tentu saja, buatan 
manusia. Bingkai dan rantai yang terbuat dari emas dan perak lebih mahal dari pada batu 
itu sendiri. Dan saya menggantungnya di leher saya. 

... Seperti yang diharapkan, dengan [Spare of Spare] ini, aksesoris Hari Ini sudah habis. 

"" "" "" "Apa-apaan itu !!!" "" "" "(Kerumunan) 

Ara, semuanya, aku tidak akan melakukan itu sebagai bangsawan, itu tidak pantas, 
mengatakan kata-kata seperti itu dan berteriak seperti itu ... 

Putri kedua adalah protagonis hari ini, jadi pendatang baru saya tidak mampu menahan 
sorotan untuk waktu yang lama. Jadi, aku pindah sedikit dengan Mitchan. 

"Terima kasih beberapa saat yang lalu, Mitchan!" (Mitsuha) "... Ini sudah diputuskan 
dengan nama itu ya ..." (Mitchan) 

Mitchan menghela nafas seolah dia menyerahkan segalanya. Jika Anda mengalami 
kesulitan, Anda dapat berkonsultasi dengan saya! 

... Dan, setelah berbicara sedikit, ternyata Mitchan hanya memiliki sedikit teman. 

"I-itu tidak berarti aku tidak bisa mendapatkan apapun! Tidak banyak wanita seusiaku di 
keluarga Marquees. Jika aku mengenal gadis seumuran dari keluarga lain, mereka akan 
segera membicarakan tentang faksi atau hal-hal aneh akan terbentuk... Begitu aku 
berbicara dengan seorang pria, kontes pengecekan dimulai, dan rumor pertunangan 
tersebar. Dan rumor bahwa saya sengaja membuat tuan-tuan menangis ... "(Mitchan) 
"Aawww...." (Mitsuha) 

Nah, jika dia semanis ini, dan memiliki sedikit Tsun di dalam dirinya, di atas itu dia adalah 
putri dari keluarga marquees. Mau bagaimana lagi.... 

Benar, seperti contoh yang tepat dari seorang bangsawan, dia manis, Mitchan adalah. 
Orang hebat hanya menikahi wanita cantik, jadi itu konsekuensi yang wajar. Ya, itulah yang 
mereka sebut, [peternak top]. 

"Nah, jika kamu bersamaku, kamu bisa yakin!" (Mitsuha) 

"Eh?" (Mitchan) 

Mendengar kata-kataku, Mitchan menatapku kosong. 

"Tidak, kamu tahu, aku bukan bangsawan di negara ini, jadi aku tidak peduli dengan faksi. 
Aku adalah serigala yang bebas sepenuhnya. Jadi, tidak masalah untuk bergaul! " (Mitsuha) 
Mitchan membuka lebar matanya, terkejut. 



Jika dia dari keluarga marquis, wajahnya pasti akan efektif di dunia politik. Dan sangat 
mungkin bahwa sejumlah besar prajurit berpangkat tinggi berasal dari keluarga. 

"... Pid..." (Mitchan) 

Eh? Mitchan, apa yang barusan kamu katakan? 

"Apa kamu bodoh !? Seorang anak yang berjalan-jalan dengan kalung kelas harta nasional 
benar-benar gratis dan tidak terkait dengan faksi? Anda adalah pusat dari badai besar, 
yang ditargetkan oleh semua faksi! Bahwa tidak ada yang bisa mencapai kakimu, anak yang 
sangat bermasalah !! " (Mitchan) Eh... 

Tidak, saya hanya berpikir untuk menjual wajah kecil di antara kelas atas dan membuat 
mereka mengizinkan saya melihat fasilitas militer dan mendengar tentang masalah politik... 

Jangan beritahu saya, apakah saya melakukan sesuatu yang buruk lagi? 

Saat aku melihat sekeliling, mata dan telinga dari tempat yang sepi itu tertuju pada kita. 
Termasuk Tuan Rumah, Keluarga Pangeran. Dan kemudian, ada mata semua orang yang 
berkilauan ... 

"... Un" (Mitsuha) 

"Hah? Apa itu?" (Mitchan) 

Mitchan memasang wajah aneh mendengar jawabanku. 

"Tidak, itu jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Anda mengatakan [Apakah Anda bodoh?] 
Kan? ... Dan, mungkin, itu benar. Betapa bodohnya aku ... "(Mitsuha) Mitchan memiliki 
wajah kagum melihatku yang menurunkan bahuku. 

"Sekarang mari perkenalkan Viscount Mitsuha von Yamano, yang datang dari negara jauh, 
yang akan melakukan debut sosialnya hari ini! Viscount Yamano, silakan lewat sini! 
"(Hitung) Ooh, seperti yang diharapkan dari tuan rumah. Teknik memulihkan atmosfir... 
tte, jika dia tidak mengembalikan atmosfir, pesta ulang tahun putrinya akan hancur. Pesta 
penting untuk mendapatkan putri kedua tunangan yang baik dirusak oleh saya dan 
Mitchan, dan sorotan telah dicuri dari putri kedua... 

Baiklah, mari selesaikan perkenalan saya, dan pulihkan arus pesta. 

Kemudian, untuk menyelesaikan perkenalan dengan cepat, saya pergi ke tempat Count-
sama, dan... 

"Para tamu yang terhormat, ini adalah Viscount Mitsuha von Yamano, putri seorang 
bangsawan jauh, dan, seperti yang Anda lihat, hadiah yang dia berikan kepada putri saya 
sebuah kalung mahal. Dan, bersama dengan putri Marquis Mitchell, mereka bertiga 
memiliki hubungan pertemanan ... "(Hitung) Tunggu! 



Tunggu sebentar!! 

Tanpa disadari, faksi seperti itu terbentuk! 

Ah, Mitchan mengangkat bahunya dengan wajah yang mengatakan [Ah....]. 

Jadi, ini adalah situasi yang Mitchan coba hindari ... 

Maaf! 

Saya akan memastikan untuk memberikan kompensasi ini, suatu hari nanti.... 



Chapter 131 
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Putri Ponkotsu 1 

(Catatan: Nah, judulnya adalah [Gankutsu Oujo Aratame, Ponkotsu Oujo], sama seperti 
judul sebelumnya, [Princess of the Cave] = [Gankutsu Oujo] dan [Ponkotsu Oujo] memiliki 
sajak yang mirip dalam bahasa Jepang. [Ponkotsu] = [[ Junk] jadi saya ingin menulis 
[Princess of the Junk / Trash] agar sesuai dengan rima, tapi kedengarannya sangat 
menyesatkan dalam bahasa gaul Inggris. Jadi itulah asal mula [Princess Ponkotsu]. Akhir 
catatan) "Dikatakan bahwa Viscount Yamano datang ke negara kami untuk menyebarkan 
berita, dan pada saat yang sama, memiliki tujuan yang luhur untuk memperkenalkan 
produk dari negara asalnya dan mempromosikan perdagangan. Dan itulah mengapa dia 
mendirikan toko di pusat kota untuk memperkenalkan produk-produk itu... "(Hitung) Mata 
para tamu berkilauan. Mungkin mereka berpikir bahwa [produk] termasuk mutiara, 
permata, dan barang menguntungkan lainnya. Dan bahwa sumber dari produk tersebut 
adalah negara penghasil perhiasan dalam jumlah besar, yang harganya murah dan beredar 
luas... 

"Nah, Viscount Yamano, jika Anda mau!" (Menghitung) 

Uwaah, jangan goyah sekarang sepanjang waktu, Aku !! 

... Tapi mau bagaimana lagi, bukan? Apa yang harus saya katakan, setelah semua itu? 
Mustahil. 

Baiklah, Mari kita selesaikan... 

"Salam, Tamu yang Terhormat, nama saya Viscount Mitsuha von Yamano. Saya datang dari 
negara yang jauh yang mungkin Anda tidak terlalu tahu. Mengenai kisah negara asal saya, 
saya akan memberi tahu Anda jika ada kesempatan lain... Selain itu, saya ingin berterima 
kasih kepada keluarga angkat karena telah mengundang saya ke pesta ini, juga karena telah 
memperkenalkan saya kepada semua orang di sini. Saya berharap kita akan rukun. Dari 
sekarang. tolong jaga aku ... "(Mitsuha) Buat salam sesederhana mungkin, dan bahkan 
jangan menyebut negara asal saya. Ya, bagus. 

Setelah itu, saya akan memilih mereka yang berharga bagi saya, seperti... 

Atau itulah yang saya pikirkan, tetapi sebelum saya menyadari, banyak orang mengelilingi 
saya ketika saya mencoba kembali ke Mitchan, dan mereka semua berbicara sekaligus. 

"Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Viscount Segour. Padahal tanah air kita berbeda. 
Saya berharap memiliki persahabatan dalam kebajikan yang sama... "(V. Segour) "Namaku 
Count Ralto. Rumah kami selalu menyambut wanita asing cantik seperti Anda. Dengan 
segala cara, silakan kunjungi sehingga kita dapat membicarakan tentang pertukaran antara 



kedua negara... "(C. Ralto) "Saya Count Beanvict. Silakan datang ke rumah Beanvict kami 
dan kami akan membicarakan tentang perdagangan ... "(C. Beanvict) Orang-orang terus 
berbicara dengan saya satu demi satu.... 

"Saya Marquis Mitchell. Sepertinya putriku berhutang budi padamu... "(M. Mitchel) ... 
Tunggu, ayah Mitchan? 

Aaahhh, matanya tidak tertawa !! Apakah Anda marah karena Anda terlibat dalam faksi 
yang aneh? 

Berbahaya! 

Ketika saya berpikir demikian, saya tanpa sadar membocorkan kata-kata dari mulut saya, 
dalam posisi di mana saya melihat ke atas karena perbedaan ketinggian. 

"... Menggodaku?" (M. Mitchel) 

Aaaahh, kenapa kamu ngeledek sembarangan, Me !!! Itu adalah dialog binatang kecil dari 
manga yang saya baca sejak lama! 

"......" (?) 

Bingung. Tertegun. Terkejut. 

Ayah Mitchan mengeras dengan ekspresi asing, yang tidak ada yang tahu bagaimana 
menggambarkannya. 

Orang-orang di sekitarnya juga membeku, dan kesunyian menyebar. 

... Apa yang saya lakukan... 

Setelah sekitar 10 detik, dunia akhirnya pulih. 

Tidak, 10 detik dalam kasus seperti itu terlalu lama! Ini sudah lama sekali! Panjangnya tak 
terbatas, sebanding dengan keabadian! ! 

Yah, bagaimanapun, ayah Mitchan akhirnya memulai kembali juga. 

"... A-Aku tidak menggodamu...." (Mitsuha) 

Mengapa Anda repot-repot membekukan lagi saat ini, padahal sebelumnya Anda sudah 
mencair! 

Akhirnya, dia dicairkan lagi, dan percakapan dilanjutkan. Untuk beberapa alasan semua 
orang mendengarkan percakapan kami, jadi tidak ada keributan dari sekitarnya. 



"Maaf, entah bagaimana tampaknya Mitchan berada dalam posisi yang aneh ..." (Mitsuha) 
"Mitchan? Apa yang Anda maksud adalah putri saya, Micheline? " (M. Mitchel) Ah....... 
Ngomong-ngomong, Marquis Mitchell juga Mitchan. 

A-Tidak ada gunanya, tahan! Saya harus menanggung ini !! 

Ini, paman berjenggot ketat, Mit, Mitchan. Mitchan ... 

Tidak, tidak ada harapan! 

"Buhaha, Bwahahaha !!" (Mitsuha) 

Mustahil! Tidak mungkin!! 

Ayah Mitchan, yang menatapku saat aku mulai tertawa, tampaknya menyimpulkan jalan 
pikirku dari penampilanku. Secara bertahap membuat wajahnya menjadi merah... 

"Uwahahahaha!" (M. Mitchel) 

Dan suara tawa yang bisa didengar dari samping, tidak pantas untuk seorang wanita. 

"Ahahahaha! Mi-Mitcha... ahahahaha! " (Mitchan) 

Rupanya, Mitchan sepertinya mengerti kenapa aku marah. 

Hanya ayah Mitchan dan Mitchan yang mengerti aku. 

Pola pikirnya sama. Poin tertawanya juga sama. 

... Tidak, Bagaimana bisa? 

Akhirnya tawa mereda, dan kami mengobrol di pojok venue. 

"Itu adalah tawa yang bagus. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya cukup tertawa 
untuk berpikir saya akan mati... Selain itu, saya tidak yakin kapan terakhir kali saya 
mendengar tawa histeris Micheline... "(M. Mitchel) Entah kenapa, Marquis tampak paling 
senang melihat Mitchan tertawa. 

Bisakah putri dari Marquis membuka mulutnya dan tertawa di depan sejumlah besar 
bangsawan? Biasanya, seseorang akan menyembunyikan mulutnya dengan kipas lipat dan 
tertawa seperti [ufufu], bukan? 

... Tte, aku kurang lebih seorang ningrat juga !! Apalagi, pembawa gelar itu !! 

Nah, jangan terlalu memikirkannya. 



Saat ini, Marquis sedang memonopoli saya, tetapi sepertinya tidak ada orang di sini dengan 
pangkat yang lebih tinggi dari Marquis Mitchell. Penyelenggara partai adalah Count, dan 
presiden-san bank dapat memberikan informasi paling mudah kepada Count. 

Marquis Mitchell mengetahui bahwa ada hari ulang tahun untuk seorang wanita muda yang 
usianya kebetulan dekat dengan putrinya, berpikir bahwa itu mungkin kesempatan bagi 
putrinya yang kebetulan memiliki sedikit teman untuk berteman, dan dengan paksa 
membawa Mitchan yang tampak enggan. setengah jalan melalui sini. Dan itulah yang 
membawa kita ke acara hari ini. 

Dan fakta bahwa Mitchan, serta Marquis, bersama adalah alasan lain mengapa bangsawan 
tidak bisa masuk ke dalam percakapan kita. Orang akan curiga pada orang dewasa, bukan 
hanya aristokrat, yang mengganggu anak-anak yang hanya rukun satu sama lain. 

Tapi, seperti yang diharapkan, tampaknya itu akan segera menjadi batasnya. Rupanya, para 
bangsawan mencoba meluncurkan anak-anak mereka sebagai rudal. 

"Viscount Yamano-sama, senang bertemu denganmu ..." (Gadis bangsawan) Ini dia... 

Aku tidak tahu apakah mereka adalah anak dari Count atau Baron, tapi mereka hanyalah 
[anak bangsawan] yang saat ini tidak memiliki gelar. Saya, di sisi lain, menyebut diri saya 
seorang Viscount, dan semua orang membayangkan orang tua saya lebih tinggi dari Count. 
Dan mereka tidak tahu apakah saya menyebut diri saya seorang Viscount karena saya 
adalah penerus Rumah yang lebih tinggi dari Count, atau apakah itu karena saya diberi 
salah satu peringkat kedua atau ketiga orang tua. 

Itu karena saya tidak membicarakan apa-apa tentang tangan saya, tetapi saya rasa mereka 
juga tidak ingin menggali apa yang tidak ingin saya ajak bicara. Mungkin mereka berpikir 
bahwa saya tidak ingin membicarakan orang tua saya karena saya ingin mencapai prestasi 
saya sendiri daripada menggunakan pengaruh orang tua saya. Nah, jika mereka berpikir 
seperti itu, saya akan berterima kasih atas kesalahpahaman itu. 

Pertama-tama, saya tidak tahu apakah negara asal saya memberi perempuan hak untuk 
mewarisi gelar juga. 

...... Tidak, itu diakui di negara kita. Jika tidak ada laki-laki di antara anak-anaknya, atau jika 
anak laki-laki itu tidak diakui, pengecualian akan ditambahkan. 

Ah, kalau dipikir-pikir, aku selalu menyebut Kerajaan Zagreus, negara tempat [toko umum 
Mitsuha] berada, sebagai [Negara kita]. 

Nah, Jepang juga [Negara saya]. Tapi itu bukan hanya karena aku menerima gelar itu, tapi 
orang-orang yang penting bagiku tinggal di Kerajaan Zagreus, negaraku tersayang... 

Tapi, bagaimana dengan negara ini? 



Prajurit yang ramah-kun, Presiden-san, Mitchan, ayah Mitchan, dan yang lainnya yang telah 
bertemu, berbicara, dan merawat saya sejauh ini... 

... Negara musuh? 

Tidak, memang, untuk negara kita, sekarang adalah [negara musuh yang berperang dengan 
kita]. Tetapi orang-orang di negara ini sama sekali tidak mengetahui fakta itu. 

Tetapi jika kita dapat menghindari perang nyata dan pertempuran skala penuh, kita 
mungkin dapat menjalin hubungan persahabatan. ... .. Meskipun [Kemungkinan] tidak 
terlalu tinggi. 

Nah, benua baru, wilayah baru, sejumlah besar budak, dan harta emas dan perak. dengan 
segunung harta karun terhampar di depan para bangsawan, politisi, dan pedagang di mana 
mereka dapat dengan mudah menempatinya, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 

Tentara militer juga, tidak akan melewatkan kesempatan sempurna untuk mendapatkan 
pujian. Tentu saja, mereka bertekad untuk secara aktif mengundang invasi pertempuran. 

Lagipula, Anda tidak punya pilihan selain bersiap untuk invasi bersenjata. Dan sebelum itu, 
kita harus menunda eksposur negara kita, atau bahkan benua kita, sebisa mungkin, untuk 
mendapatkan waktu, dan bersiap untuk sementara. Itulah satu-satunya pilihan yang kami 
dapatkan... 

"Mitsuha-sama, Micheline-sama, senang bertemu dengan Anda. Saya Aimia dari rumah 
Count Eriburg! " (Aimia) "Saya, Baron Gellam's..." (?) 

Ya, perempuan dan laki-laki datang satu demi satu. 

Marquis Mitchell tidak dapat mengganggu persekutuan antara anak-anak dan pergi dengan 
tenang. 

Mitchan, yang tidak pandai dalam hal ini, juga mencoba melarikan diri, tetapi aku dengan 
kuat menggenggam lengannya dan tidak melepaskannya. 

... Aku tidak akan membiarkanmu pergi! 



Chapter 132 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 132 132. Princess of the Cavern 
(Mantan), Putri Ponkotsu 2 

Dan percakapan di antara anak-anak berlanjut selama-lamanya. 

Salah satu pola pujian, pertanyaan untuk mendapatkan informasi saya, dan 
mempromosikan rumah sendiri. 

Mereka semua diberitahu oleh orang tua mereka untuk bergaul dengan saya, dan mereka 
sesekali memandangi dada saya. 

Persekutuan anak-anak... Saya tidak ingin memiliki hubungan seperti ini! 

Dalam hal ini, jauh lebih baik melakukan pertarungan informasi dengan orang dewasa. 

Itulah yang saya pikirkan, jadi saya mencoba menggunakan Mitchan sebagai umpan untuk 
keluar dari lingkaran anak-anak. 

Gachi! (Beberapa jenis SFX) 

Mitchan, pegang lenganku. 

Dan ada mata Mitchan yang marah. 

(Meninggalkan aku? Aku tidak akan membiarkanmu pergi !!) (Mitchan) 

Saya rasa itu wajar... 

Dan waktu penderitaan berlangsung beberapa saat. 

Kalau dipikir-pikir, nama panggilan [Mitchan] tumpang tindih dengan nama panggilan 
teman masa kecil saya, Mitchan dari Liquor Store. 

Tapi ketika saya bertemu Mitchan, saya teringat pada tahun pertama sekolah dasar ketika 
saya pertama kali bertemu [Generasi Pertama Mitchan], dan baik nama Micheline dan 
nama rumah Mitchel kebetulan dimulai dengan [Mi], jadi saya memutuskan dengan itu 
nama panggilan. 

Mungkin, aku tidak akan punya banyak kesempatan untuk bertemu Mitchan Jepang lagi, 
dan juga tidak ada kesempatan bagi Mitchan Dunia ini untuk pergi ke Jepang. 

Jadi, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya pikir [Saya bersenang-senang dengan 
Mitchan di masa kecil saya lagi...]. Saya merasa agak buruk untuk Mitchan Jepang.... 

Dan, seperti yang diharapkan, inilah waktunya untuk waktu pasang surut. 



Bukannya saya datang ke sini untuk bergaul dengan anak-anak kecil. Jadi, saya harus 
berbicara dengan jelas. 

"Maafkan saya, saya masih harus bekerja sebagai [Viscount Yamano], maafkan saya ..." 
(Mitsuha) 

Bisa dikatakan, anak-anak tidak bisa terus berbicara dengan saya. Tidak peduli berapa 
banyak anak, mereka ada di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun keluarga lain. Dan 
bagi seorang bangsawan yang menyandang gelar, pesta tidak lebih dari tempat kerja. 

Mitchan mengikutiku keluar dari lingkaran anak-anak. Nah, jika dia melewatkan 
kesempatan ini untuk melarikan diri, itu akan menjadi gilirannya untuk terkena rentetan. 

Mitchan dengan cepat berlari kembali ke orang tuanya, dan aku... 

"Viscount Yamano, bisakah Anda memberi tahu kami tentang negara Anda?" (Mulia 1) 

"Oh itu benar. Saya ingin berbicara dengan Anda untuk masa depan! " (Mulia 2) 

Para bangsawan mendatangiku, yang telah meninggalkan lingkaran anak-anak, sekaligus. 

Tentu saja mereka mau. Hingga saat ini, saya belum membocorkan informasi apapun 
tentang negara saya. 

Saya berasal dari mana Apakah orang kaya hanya keluarga Yamano atau seluruh negeri? 

Apakah permata diproduksi dalam jumlah besar? Atau dibeli dari uang yang diperoleh dari 
barang lain? 

Bagaimanapun, itu tidak dimulai tanpa mengetahui negara mana itu. 

Dan mereka mungkin mengira negara saya ada di suatu tempat di benua ini, tidak jauh dari 
sini. Bagaimanapun, saya berbicara dengan lancar di sini dan datang sendiri tanpa keluarga 
dan teman saya. Saya yakin mereka berpikir bahwa negara itu tidak terlalu jauh. 

Sepertinya saya tidak terlihat seperti seseorang dari sekitar sini, tetapi ada banyak pola 
yang dapat disimpulkan, seperti saya adalah produk pernikahan politik dengan bangsawan 
atau putri kerajaan dari negara lain, atau lahir dari gadis asing yang jauh. seseorang telah 
diambil sebagai selir atau simpanan. Masih banyak lagi. Jadi, mereka sepertinya tidak 
terlalu curiga. 

Atau lebih tepatnya, informasi yang mungkin datang dari presiden-san bank dan kalung 
yang saya sebutkan sebelumnya telah dikenali bahwa saya disayangi oleh ayah saya. 
Karena untuk alasan itulah saya menggunakan kalung itu sebagai umpan. .... Bagi orang-
orang di sini, pakannya sepertinya terlalu mahal. 



Tetapi seperti yang diharapkan, tidak mungkin untuk maju lebih jauh tanpa satu penjelasan 
pun. 

Dan saya tidak segan untuk mengajarkan secara spesifik atau berbohong terlalu terang. 
Bagaimanapun, dalam beberapa kasus, kita mungkin memiliki hubungan persahabatan 
dengan negara ini nanti. 

Hmmm.... 

"Yah, aku bukan perwakilan resmi negara... Agar bebas mengatakan apa pun yang 
menurutku menyenangkan dan berperilaku bebas, lebih nyaman tinggal sebagai [gadis 
biasa dari negara tak dikenal]. Untuk informasi tentang negara kami akan kami jelaskan 
lebih lanjut kapan pejabat dari keluarga saya atau dari negara kami datang ke sini. Sampai 
saat itu, saya akan mempelajari negara ini. Untuk menjelaskan kepada semua orang nanti ... 
"(Mitsuha) 

"Ri-Right, memang, kalau begitu, mungkin cara yang buruk untuk meminta secara paksa ..." 
(Random Count) 

Saya tidak tahu apakah saya benar-benar meyakinkan mereka, tetapi saya rasa bukanlah 
ide yang baik bagi mereka untuk menyangkal niat saya di sini dan membeli ketidakpuasan. 
Benar-benar paman yang cerdas. Saya pikir dia seorang Count atau sesuatu. 

Dari apa yang saya katakan sebelumnya, dan Pengenalan oleh tuan rumah sebelumnya, di 
mana [tujuan luhur memperkenalkan produk negara kita dan mempromosikan 
pertukaran] dan [kita telah mendirikan toko untuk memperkenalkan produk tersebut di 
pusat kota], sekarang, mereka seharusnya menganggap saya sebagai duta tidak resmi 
muda dari negara yang tidak memiliki perdagangan skala penuh dengan negara ini, tetapi 
mengarah ke sana. 

Dan mereka mungkin berpikir seperti ini [Jika kita melihat sedikit, kita dapat segera 
mengetahui dari negara mana dia berasal]. Saya tidak sengaja berbicara dalam bahasa ibu 
saya dan meninggalkan petunjuk bahwa utusan dari tanah air saya sering menghubungi 
saya untuk memeriksa barang dagangan di toko. 

Bahkan jika mereka tahu sesuatu tentang negara asal saya, mereka akan berpura-pura 
tidak tahu dan berurusan lebih jauh dengan saya, dan sebaliknya. Memberi saya informasi 
yang lebih nyaman... 

Tidak, tidak peduli bagaimana penampilan mereka, tidak mungkin mereka tahu di mana 
negara asal saya. 

Mereka tentu saja akan mempertimbangkan hubungan diplomatik dengan negara kecil 
yang memiliki sedikit interaksi dengan mereka. Dan mereka akan mendapatkan banyak 
perhiasan dan menjadi negara kaya. ... Setidaknya, untuk para bangsawan dan bangsawan. 



Dan saya terus berbicara dengan orang dewasa yang mengalami kesulitan untuk bertanya 
secara terbuka tentang tanah air dan identitas saya. Pihak lain ingin tahu apa yang saya 
minati, jadi pilihan topik secara alami saya pimpin. Berkat ini, saya bisa mendengar banyak 
informasi seperti kekuatan angkatan laut negara ini yang mereka banggakan, armada 
eksplorasi untuk memperluas wilayah, kapal dagang, dan masih banyak lagi. 

Tentu saja, dari alur ceritanya, aku memeriksa nama-nama bangsawan dan prajurit 
berpangkat tinggi yang memiliki pengaruh kuat. 

Bisakah saya mengingat semuanya, Anda bertanya? Tidak, tentu saja, itu sebabnya saya 
menyiapkan perekam IC kecil di saku baju saya. 

Kemudian, setelah memperdalam pertukaran secukupnya, saya pergi ke putri kedua lagi. 

Tidak, pesta ulang tahun hari ini adalah untuk putri kedua, tapi sepertinya dia telah 
dibayangi oleh tindakanku, dan aku merasa sangat tidak enak padanya. 

Memang, jika saya bersama protagonis hari ini, anak-anak tidak bisa begitu saja berbicara 
dengan saya. Itulah yang disebut orang [Bullet repellant] atau [Barrier]. 

Saya pikir ini saat yang tepat untuk mundur. Aman untuk kembali lebih awal karena saya 
dianggap masih anak-anak. 

Saya tidak keberatan tidur agak larut, tetapi saya mungkin harus menunggu antrean kereta 
jika saya berangkat nanti, jadi saya merasa bebas untuk menggunakan hak istimewa anak 
saya. Karena saya menerima kerugian diperlakukan sebagai seorang anak, saya akan 
menerima manfaatnya juga, tentu saja. 

Tentu saja, putri bangsawan tidak berjalan sendirian dari aula pesta di malam hari.... 
Bahkan di siang hari. Maka minta pelayan memanggil gerbong tersebut. 

Kereta sewaan terus menunggu di ruang tunggu, jadi saya tidak perlu memanggil kereta 
seperti taksi yang ditarik kuda. ...... tapi biaya sewa juga dihitung per jam ...... selain berjalan 
kaki, bagi saya cukup naik taksi yang ditarik kuda, tapi seperti yang diharapkan saya tidak 
bisa pergi ke sana. 

Segera setelah kembali ke toko, saya mengeluarkan koper yang berisi botol dari gudang 
dan pergi ke pintu sebelah. Brendi yang saya beli di rumah (Jepang) Mitchan yang telah 
saya isi ulang menjadi botol 200cc yang saya beli di negara ini. Ada 12 buah, dari 3 botol 
brandy. 

"Saya minta maaf karena saya masih memakai pakaian kerja. Terimalah ini, Anda bisa 
meminumnya di rumah... Ini minuman keras dari negara asal saya. Jangan meminumnya 
saat Anda sedang bekerja, tentu saja !! " (Mitsuha) 

"Terima kasih seperti biasa, kami berterima kasih padanya. Tapi apakah kamu benar-benar 
yakin, minuman mahal seperti itu... "(Guard-san) 



Bersyukur, enam pria itu membungkuk kepadaku. 

Ya, ini tetangga saya. Dengan kata lain, pos penjagaan. 

Ini bukan markas atau kantor cabang, tapi hanya pos terdepan, yaitu boks polisi yang 
sedikit lebih besar, jadi ada enam penjaga di shift malam. Meski mereka melihat sekeliling 
secara bergiliran, tapi sepertinya saat itu semua orang kebetulan ada disana. 

Ya, saya selalu dekat dengan boks polisi di dekat rumah orang tua saya. Dari taman kanak-
kanak, mereka selalu menyapa saya dan memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jadi, 
ketika keluarga saya meninggal dan paman serta orang jahat yang mengincar rumah dan 
warisan saya menyerbu saya, mereka sangat baik dan membantu. Saya tidak akan 
melupakan bantuan itu. 

Jadi, saya kebetulan, atau lebih tepatnya, saya memilih toko ini karena letaknya di sebelah 
pos penjagaan. Saya hanya ingin memberikan sedikit pelayanan kepada penjaga di sebelah 
toko. Ada juga perasaan bersalah karena menggunakan mereka sebagai penjaga keamanan 
gratis. 

Saya tidak selalu membawa barang yang sama, dan harganya tidak selalu mahal. Sesekali 
saya menyajikan makanan ringan seperti kentang panggang atau bakpao. Mungkin akan 
menjadi masalah jika Anda mendapat suap di Jepang, tetapi tidak ada yang mengatakannya 
di sini, jadi aman. 

Dengan memiliki toko di lokasi prima akan dianggap sebagai putri kaya, tapi karena saya 
menunjukkan gaun ini, saya akan dianggap sebagai seorang bangsawan. Tidak, sebenarnya, 
saya seorang ningrat. 

Untuk seorang bangsawan, menghadiri pesta adalah [kerja], jadi saya sedikit ceria dan 
mengatakan [pakaian kerja] tetapi itu sepenuhnya benar. 

Tapi, mengingat waktu daruratnya, apakah ini oke? Saya takut ini menjadi urusan 
internasional, jadi saya merasa sangat ingin dilindungi. 

Kalau begitu, ayo pulang. Yang ada di Jepang. 

Dan besok pagi aku harus melepas bajuku untuk dibersihkan. 

Bahkan bangsawan di dunia ini tidak mampu membeli sesuatu yang super mewah seperti 
[Kamu tidak akan pernah bisa memakai gaun yang sama lagi]. Jadi, kamu masih harus 
bekerja denganku, dress-chan! 

... Tunggu, gaun pertama begitu berdarah sehingga tak tertolong lagi, jadi sekarang aku 
hanya punya satu! Ah, ada gaun yang aku dapat sebagai penghormatan di konferensi, tapi 
itu sedikit... tidak seperti gaun yang dibuat manajer toko agar sesuai dengan ukuranku, jadi 
gaun dari negara itu agak longgar. 



Tampaknya mereka melihat saya sebagai [Anak yang meniru orang dewasa] dan berpikir 
bahwa saya akan senang dengan desain yang matang, tetapi eksposurnya terlalu 
berlebihan. Dan itu menekankan area dada. Apakah mereka mencoba melecehkan saya ?! 
Sial! 

Ini buruk, saya harus memesan beberapa pakaian dari manajer toko fujoshi ! Mulai 
sekarang, kesempatan yang membutuhkan pakaian akan meningkat, seperti yang 
diharapkan tidak mungkin hanya dengan satu ... 

Manajer toko adalah seorang fujoshi tetapi dia cukup berguna, jadi saya ingin sedikit 
meningkatkan nama panggilannya. 

Benar, bagaimana dengan [ Kifujin ]? 

(Catatan: Saya merasa harus menjelaskan ini untuk menyampaikan lelucon. Nah, Anda tahu 
apa [Fujoshi] yang benar? Pada dasarnya, fujoshi adalah sebutan untuk penggemar BL  Yaoi  
Homogame. Dan [Kifujin] adalah tingkatan yang lebih tinggi dari Secara harfiah, [Fujoshi] = 
[Gadis Busuk] dan [Kifujin] = [Wanita busuk yang mulia]. Anda dapat memeriksa halaman 
Wikipedia ini jika Anda mau.) 



Chapter 133 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 133 133. Galeri Café 2 

Hari ini saya sedang melakukan persiapan untuk Karyawan Kafe. 

Bangsawan dan bawahan mereka pada akhirnya akan datang ke toko di benua baru, tapi 
seperti yang diharapkan mereka tidak akan langsung datang keesokan harinya. Toko itu 
masih belum mengadakan upacara pembukaannya. 

Jika ada penyusup atau orang yang mencurigakan, para penjaga akan menanganinya, dan 
tidak ada yang bisa dicuri di sana. 

Tidak, tentu saja, mungkin ada kerusakan properti, tetapi saya tidak memiliki apa pun yang 
terkait dengan identitas saya atau artefak yang tidak pada tempatnya. 

Hal pertama di pagi hari, saya mengirimkan gaun itu untuk dibersihkan, dan pergi meminta 
Manajer Toko Kifujin untuk membuatkan saya beberapa gaun. Anggaran secara signifikan 
lebih tinggi dari sebelumnya. Itu biaya yang perlu. 

Setelah itu, menggunakan transfer, saya pergi ke Gallery Café (dalam persiapan). Hari ini 
saya menelepon karyawan yang telah menerima pemberitahuan perekrutan dari saya. 

"Baiklah, tim ini akan mengatur pengoperasian Gallery Café [Koin Emas]" (Mitsuha) Dua 
gadis mengangguk pada deklarasi saya di toko tempat pekerjaan interior dan pemasangan 
peralatan telah selesai. 

Lalu, saya jelaskan kondisi kerja mereka. 

"Kondisi kerja seperti yang saya tulis di pedoman perekrutan. Namun, saya hanyalah 
pemilik dan saya tidak bekerja di sini, jadi jika Anda memiliki sesuatu yang Anda ingin saya 
ubah, jangan ragu untuk memberi tahu saya sekarang. Jika saya menganggapnya dapat 
diterima, saya bisa mengubahnya "(Mitsuha) Saya menawarkan kepada mereka selembar 
kertas yang ditulis dalam bahasa asli negara tersebut. 

"Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Atau apakah ada yang perlu diubah? " (Mitsuha) 
*** 

Rudina. 13 tahun. Manajer, Koki, dan Akuntan. Tinggal di. 620 Dolar per minggu ditambah 
10% laba bersih kafe. 

Silua. 17 tahun. Pelayan dan pekerjaan Miscellaneous. Kehadiran Umum. 420 Dolar per 
minggu ditambah 10% laba bersih kafe. 

Sistem seminggu kerja lima hari, lengkap dengan asuransi sosial, dan asuransi tenaga kerja. 



Jam kerja: 10.00 -- 18.00. Makan siang sudah ditutup. 

Jika salah satu dari keduanya sakit atau karena alasan lain, toko akan ditutup sementara. 
Jangan mencoba membuka toko sendirian. 

*** 

Saya tidak mengambil untung dari kafe. Tujuan utamanya adalah bagian Galeri agar saya 
dapat memperoleh penghasilan sebagai [Yamano Mitsuha] di Jepang secara legal, tetapi 
seperti yang diharapkan, tidak mungkin mengoperasikan galeri yang tidak dapat menjual 
secara normal, jadi saya menempatkan bagian kafe. 

Oleh karena itu, sewa, utilitas, tenaga kerja, bahan, barang habis pakai, dan pengeluaran 
lainnya dapat dikumpulkan dari kafe, dan jika berjalan lancar di luar perkiraan maka 
semuanya menjadi lebih baik. Jadi, jam kerjanya longgar... Berkat pembebasan pajak di sini. 

Nah, jika saya kehilangan kemampuan transfer, dan tidak bisa lagi tinggal di Jepang, dan 
karena suatu alasan saya terjebak di sini, saat itu saya hanya akan bekerja sebagai manajer 
toko dan memastikan saya bisa mendapat untung. 

Mereka berpikir sambil menatap kertas ... 

"Hari apa dua hari libur ini?" (Rudina) 

Rudina bertanya padaku. 

"Artinya, kalian berdua bisa memutuskan kapan waktu yang tepat untukmu" (Mitsuha) 
Pertemuan tatap muka sudah selesai, jadi saya tidak perlu memasang wajah tegas lagi. 

"Kalau begitu, saya ingin merayakannya seperti hari libur biasa, Sabtu dan Minggu. Di toko 
dengan jumlah kursi yang sedikit ini, tidak menguntungkan untuk tinggal lebih lama di 
akhir pekan. Jadi sebaliknya, saya ingin fokus pada waktu sarapan, makan siang, dan makan 
malam pada hari kerja. Dan untuk itu, jam kerja ini tidak bisa digunakan. Menurut saya 
sebaiknya kita mulai dari jam 07.00-14.00, kemudian tidur siang dan dilanjutkan jam 
17.00-20.00... "(Rudina) Dia mengatakan sesuatu yang konyol, anak ini... 

Pada saat wawancara, dia terlihat lebih pemalu! 

"Tapi dengan begitu, kamu akan bekerja 10 jam per hari, apakah kamu yakin?" (Mitsuha) 
"Ya, bagaimana dengan itu?" (Rudina) 

"Eh..." (Mitsuha) 

Tampaknya, hal itu biasa saja di negeri ini. 

"Silua-san juga, apa kamu baik-baik saja dengan itu?" (Mitsuha) Menanyakan itu, Rudina 
menunjuk ke bagian tertentu dari kertas di atas meja dengan jarinya. 



Lalu aku dan Silua melihat kertas itu dan membaca huruf di ujung jarinya. 

[Ditambah 10% laba bersih kafe] 

Silua mengangguk dengan intens. 

Ternyata, keduanya ingin lebih berbuah ketimbang pekerjaan mudah. 

Tetapi memperpanjang jam kerja tidak berarti Anda akan lebih menguntungkan, bukan? 

Yah, saya tidak mengatakan bahwa gaji mereka akan dikurangi 10% dari defisit jika kita 
punya. 

"Umm..." (Silua) 

Kali ini, Silua berbicara. 

"Jika kita mengikuti rencana itu, apakah sarapan dan makan malam kita akan ditanggung 
juga?" (Silua) Dia memang benar ... 

Kemudian saya memberi Rudina kunci toko, menginstruksikan dia untuk menyelesaikan 
semua persiapan beberapa hari sebelum pembukaan, dan memberinya uang yang dia 
butuhkan. Saya juga memberikan kewenangan bimbingan operasional kepada Silua. Saya 
menginstruksikan mereka untuk memutuskan menu mereka sendiri, dengan 
mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya dan biaya bahan mentah. 
Saya mengatakan bahwa gaji akan dihitung mulai hari ini. 

"Saya akan pindah besok" (Rudina) 

Benar, Rudina akan tinggal di sini. 

...Tunggu. Sewa, tagihan listrik, bahan makanan di toko, dll. Gratis dan ditambah, gaji itu. 

Ini buruk, terlalu berlebihan... Dalam hal ini, perbedaan dari Silua terlalu besar. 

Tapi saya juga tidak bisa menguranginya sekarang. 

Saya harus menaikkan gaji Silua nanti... Benar-benar kesalahan! 

Dan Sekarang ke [toko umum Mitsuha] yang terkenal. Saya pindah ke kamar pribadi di 
lantai tiga dan pergi ke lantai pertama untuk membuka toko setelah lama absen ... 

"Onee-sama, tinggalkan aku, kemana kamu pergi ?!" (Sabine-chan) Dan aku mendengar 
suara marah sabine-chan. 

Rupanya, Sabine-chan khawatir ketika laporan dari bawahannya, [korps penjaga Onee-
sama], memberitahunya bahwa aku benar-benar absen selama beberapa hari, dan datang 



ke [General Store Mitsuha] setiap hari untuk menemuiku . Sepertinya dia juga mencoba 
menghubungiku menggunakan radio. 

... Jangan tanya saya. 

Nah, setiap kali saya pergi dalam waktu yang lama, saya selalu memberi tahu Sabine-chan 
dengan benar sebelumnya. 

Daripada itu, ada apa dengan kelompok mencurigakan [Onee-sama penjaga penjaga]! 

Ini! Itukah sebabnya setiap kali aku datang ke ibukota kerajaan, Sabine-chan akan 
menunggu di depan toko ?! 

"Y-yah, aku punya bisnis kecil di wilayah ini ..." (Mitsuha) "Kamu berbohong!" (Sabine-
chan) 

Aaaaah, menjengkelkan sekali... 

...tapi tunggu... 

Jika Sabine-chan seperti ini, maka... 

Ini buruk!! 

"Kyaa !!" (Sabine-chan) 

Aku menarik Sabine-chan ke dalam toko. 

Kunci pintu, tutup tirai, dan transfer dengan Sabine-chan! Tujuannya tentu saja... 

"Mitsuha! Kemana kamu pergi dengan Sabine! Mengapa Anda meninggalkan saya sendiri ?! 
" (Colette) Aaah, seperti yang diharapkan !! 

Ini seperti permainan yang saya mainkan di masa lalu! 

Jika Anda tidak menyukai suasana hati para gadis, tanda bom gadis itu secara bertahap 
akan bertambah besar, dan jika meledak itu akan menjadi bencana! 

Sangat menjengkelkan !! 

"Kalian berdua, aku pergi hanya beberapa hari! Sebelumnya, kamu akan baik-baik saja 
tanpa harus bertemu untuk waktu yang lama! " (Mitsuha) "" ...... "" (Keduanya Lolis) 

Tidak, aku sudah memprediksi hal semacam ini. 

Perjalanan ke negara lain untuk merekrut sekutu. Selama perjalanan itu, kami selalu 
bersama, tentunya mereka akan seperti ini. 



Selalu. Selalu bersama. Jika saya melihat sekeliling, keduanya selalu ada. Kehidupan seperti 
itu berlangsung kurang dari tiga bulan, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa reaksi seperti ini 
akan muncul. Bagaimanapun, mereka masih berusia 9 dan 10 tahun. 

Dan Colette khususnya, tinggal di wilayah Yamano Viscount, jauh dari keluarga dan 
penduduk desa yang akrab. Itu wajar baginya untuk kesepian. 

Namun, aktivitas di benua baru, Kerajaan Vanel, adalah operasi rahasia yang tidak pernah 
diberitahukan kepada siapa pun, bahkan kepada raja. Saya meminjam biaya tanpa 
menjelaskan situasinya kepada raja. 

Ini karena, jika saya berbicara dengan raja, maka instruksi dan penilaian raja tidak dapat 
diabaikan, dan dia akan meminta saya untuk informasi teknis tentang Kerajaan Vanel, ada 
juga detail tentang kemampuan saya yang masih belum dia ketahui , tapi alasan utamanya 
adalah [Jika ada sesuatu yang terjadi denganku, semuanya akan sia-sia]. 

Bahkan di saat-saat terbaik, akan ada kendala besar untuk produksi kapal dan meriam 
baru, jika semuanya sia-sia, kerusakannya akan terlalu besar. Terlebih lagi jika mereka 
mengharapkan sesuatu yang aneh. Jadi, saya melanjutkan dengan rencana di mana saya 
menyelinap sendiri. 

Plus, di tempat pertama, Sabine dan Colette tidak bisa berbicara bahasa Kerajaan Vanel. 

... Bahkan jika aku mengatakan itu, keduanya tidak akan diyakinkan tanpa penjelasan yang 
tepat. 

Ini mengganggu... 



Chapter 134 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 134 134. Persuasi "Itulah 
mengapa saya memberi tahu Anda, saya juga memiliki keadaan dan privasi saya sendiri, 
dan ada juga pekerjaan lain!" (Mitsuha) "Sebagai contoh?" (Sabine-chan) 

"K-Kencan...?" (Mitsuha) 

" "Kamu berbohong!" "(Keduanya Lolis) 

Kamu kasar sekali! 

Bagaimanapun, saya dalam situasi yang tidak menguntungkan. 

Ini mengganggu... 

Colette-chan akan menjadi Komatta -chan . (Catatan: [Komatta] = Bother / 
Ketidaknyamanan) Apa yang harus saya lakukan...? 

Mau bagaimana lagi, ayo beritahu mereka yang sebenarnya ...... Hanya sebagian. 

"Oke, saya akan menunjukkan apa yang saya lakukan!" 

Dengan itu, pegang tangan mereka dan transfer. 

"B-Ini dia ..." (Sabine-chan) 

Ada Sabine-chan yang kebingungan dan Colette-chan yang pendiam, tidak mampu 
memahami situasinya. 

Kami bertiga muncul di ruang sempit berukuran lebih dari satu meter persegi tanpa 
jendela. Ada celah terang di bagian atas, jadi tidak gelap, tapi tidak ada penerangan. Hanya 
ada satu pintu. 

Benar, ini adalah bagian dari kafe galeri [Koin Emas]. Ini adalah kotak kecil yang dipasang 
di dinding di belakang toko. 

Saya membuatnya untuk tujuan transfer. 

Di dalam gedung, lantai pertama untuk toko dan lantai dua untuk ruang keluarga Rudina. 

Rudina hanya menggunakan satu kamar dan yang lainnya kosong. Kami menyimpan bahan 
makanan, peralatan yang biasanya tidak kami gunakan, dan menyimpan piring di salah 
satu ruangan kosong di tempat gudang. 

Tetapi jika saya tiba-tiba muncul di lantai dua dan turun, itu akan sangat mencurigakan. 
Jadi, saya membuat ruang eksternal ini untuk transfer. 



Bahkan jika orang lain melihat saya masuk dan keluar dari sini, mereka tidak akan tahu 
bahwa ini hanyalah ruang kosong kecil, mereka hanya dapat berpikir bahwa ini adalah 
pintu belakang toko. Dan kemungkinannya untuk dilihat oleh Rudina atau Silua sangat 
rendah. 

Ya, kamuflase yang sempurna. 

"Baiklah, ikuti aku!" (Mitsuha) 

Saya membuka pintu, menarik keduanya keluar dengan tangan. Lalu aku berbalik dan 
pindah ke depan toko. 

Ruang transfer tidak dikunci dari luar. Jika saya melakukan itu, saya tidak akan bisa keluar 
saat saya transfer berikutnya. Lagipula itu kosong, jadi saya tidak perlu khawatir ada yang 
dicuri. Tapi saya memasang kait pengait di dalamnya. Yah, hanya untuk bagian pikiranku. 

"Tadaah! Ini adalah kafe galeri [Koin Emas], markas keempat Keluarga Yamano Viscount, 
setelah toko umum Mitsuha, kediaman teritori, dan rumahku di Jepang! " (Mitsuha) "" 
Eeeeeeeehh !! " "(Keduanya Lolis) 

Di depan toko, saya memperkenalkan toko itu kepada keduanya. Dan kemudian membawa 
mereka masuk. 

"Oh, Pemilik, apakah Anda butuh sesuatu?" (Silua) 

Di dalam toko, ada Silua yang tengah menata piring di rak. Rudina sepertinya pergi ke toko 
makanan untuk pemeriksaan terakhir. 

"Tidak, aku hanya akan mengajak teman-temanku berkeliling, jadi jangan khawatir, terus 
persiapkan" (Mitsuha) Karena itu, saya mulai membimbing Sabine dan Colette berkeliling 
toko. 

Setelah menunjukkan ruangan terkait toko di lantai pertama, kami pergi ke lantai dua. 
Namun, saya tidak menunjukkan bagian dalam kamar Rudina. Seperti yang diharapkan, 
tidak peduli jika saya pemiliknya, saya tidak mampu memasuki kamar seseorang tanpa 
izin. 

"Hm...." (Sabine-chan) 

Karena itu adalah toko kecil, panduannya segera berakhir. Dan Sabine dan Collette 
memiliki ekspresi yang halus. 

Ya, pertama-tama, dari percakapan antara saya dan Silua, mereka tahu bahwa ini bukan 
negara saya. Karena kami berbicara dengan kata-kata yang tidak dikenal untuk mereka. 
Dan ada banyak barang yang berhubungan dengan toko di sini, seperti peralatan masak 
dan peralatan makan, tapi tidak ada yang seperti TV atau DVD atau hal lain yang mungkin 



mereka minati. Tidak banyak [hal menyenangkan] seperti rumah di Jepang. Jadi, ternyata, 
mereka tidak menyukainya. 

"Kalau begitu, kita akan pergi ke yang berikutnya" (Mitsuha) 

"" Eh? " "(Keduanya Lolis) 

Kemudian kami meninggalkan toko dan pergi ke ruang transfer di bagian belakang toko. 
Kunci dengan benar dari dalam dan transfer! 

"Ini adalah markas kelima Keluarga Yamano, [Toko Produk Yamano]!" (Mitsuha) "" Eh ...... 
"" (Keduanya Lolis) 

Kali ini, [Toko Produk Yamano], markas saya di ibu kota Kerajaan Vanel di benua baru. 

Dan tempat kami tiba adalah sebuah ruangan kosong di lantai dua toko. Secara tentatif, ini 
adalah kamar tempat saya tinggal. 

"Tidak ada ..." (Sabine-chan) 

Sabine berkata dengan kecewa, tapi kamar ini hanya tempat untuk pindah. Ini sama dengan 
kotak transfer yang dipasang di kafe galeri [Koin Emas]. 

Kami turun ke lantai satu, tapi masih dalam keadaan pre-opening jadi hanya ada sample 
barang yang biasa dijual di negara asal kami dan beberapa [Produk Jepang berkualitas 
tinggi yang tidak aneh walaupun ada di dunia ini]. Perhiasan dan aksesori tidak disimpan di 
sini kecuali selama jam kerja untuk mencegah pencurian. 

"... Membosankan..." (Colette) 

Collete tidak menyukai dua basis baru Keluarga Yamano Viscount. 

Nah, toko ini memiliki sangat sedikit item Earth. Dan [Koin Emas] hanyalah toko makanan. 

Dan mereka tidak dapat memahami bahasa negara ini maupun bahasa negara tempat [Koin 
Emas] berada. Itu berarti mereka tidak dapat pergi ke mana pun dan melakukan apa pun 
tanpa penerjemah. Akan jauh lebih menyenangkan bagi mereka untuk berada di toko 
kelontong Mitsuha atau rumah di Jepang daripada di dua tempat ini. 

"Sabine dan Collette tidak bisa bermain denganku setiap saat, kan? Sabine-chan 
mempelajari tata krama sebagai seorang putri, sedangkan Colette mempelajari berbagai 
hal dari Miriam, Rachel, dan Anton. Sama seperti itu, saya memiliki banyak pekerjaan yang 
harus saya lakukan sendiri. Kebanyakan dari mereka adalah hal-hal yang membosankan 
dan hal-hal yang tidak ingin Anda lakukan. " (Mitsuha) "" ...... "" (Keduanya Lolis) 

Baiklah, mereka sepertinya mengerti. Sekarang saya bisa meninggalkan mereka untuk 
sementara waktu! 



Orang-orang di benua baru tidak mengadakan pesta sosial setiap hari, dan saya juga tidak 
tidur di toko, toh toko itu bukan untuk menghasilkan uang, jadi saya harus membukanya 
sesekali ketika ada urusan yang harus dilakukan di sana. . 

Prioritas utama saat ini adalah membuka kafe galeri [Koin Emas]! 

Kafe galeri [Koin Emas] akhirnya dibuka. 

Kami tidak melakukan promosi besar, acara, tawar-menawar, dll secara khusus. Tidak ada 
yang memuaskan dengan mencoba menarik pelanggan untuk sementara. Ini akan cukup 
untuk memulai dengan toko biasa dan biasa kemudian perlahan-lahan menjadi toko 
terkenal dengan kota. 

Toko diserahkan pada Rudina dan Silua, dan saya tidak banyak bicara. Manajernya adalah 
Rudina, dan aku hanyalah pemiliknya. Jadi, saya hanya memperhatikan mereka dari 
belakang. 

Karena dibuka tanpa iklan, tidak ada antrian atau kerumunan pelanggan sebelum 
pembukaan. Keduanya tidak perlu khawatir meskipun pelanggan tidak datang beberapa 
hari setelah dibuka, toko ini tidak perlu mempertimbangkan cadangan internal dan laba 
ditahan jika dapat menutupi pengeluaran dan membayar gaji kepada semua orang. 

Repotnya kalau defisitnya terlalu besar, tapi boleh juga kalau sedikit. Tidak ada leverage 
dalam perdagangan berjangka atau perdagangan margin forex, dan tidak ada kerugian 
besar di kafe kecil. Pada tingkat itu, saya dapat menutupi sebanyak yang saya dapatkan di 
benua baru. Tidak masalah jika pendapatan dari toko itu masuk ke aset pribadi saya 
daripada anggaran wilayah. 

Tidak baik menghasilkan uang di negara musuh, jadi saya harus menahan diri dari 
menangani banyak emas, perhiasan, dan persediaan lainnya, tetapi mengingat anggaran 
negara bagian, anggaran pribadi saya akan sedikit terpengaruh. 

Tidak masalah jika tujuan asli [Koin Emas], yaitu membawa mata uang asing ke Jepang 
dengan cara yang sah di bawah rekening Yamano Mitsuha, dapat terpenuhi. 

Saya pikir pajak Jepang dan barang terkait lainnya akan mengurangi separuh uang saya, 
tetapi saya masih membutuhkan biaya hidup selama sekitar 10 tahun sampai saya tidak 
dapat memalsukan usia saya lagi dan harus meninggalkan Jepang, kemudian saya 
membutuhkan dana untuk membeli barang Aku perlu dibawa ke dunia lain... tunggu, 
apakah itu harus dibawa dengan rute biasa? 

Saya tidak akan menggunakannya untuk mata pencaharian saya di Jepang, jadi saya tidak 
perlu khawatir bagaimana penghasilan saya harus dibawa ke Jepang. Di tempat pertama. 
Ini bukan penghasilan saya. 

Baiklah, ini bukan penggelapan pajak! 



Saya tidak harus jujur tentang bagaimana saya membelanjakan uang saya, ini bukan 
penggelapan pajak, sama sekali tidak! 

Baiklah, saya dengan lembut melihat ke dalam toko melalui jendela dari luar, tetapi 
sepertinya tidak ada masalah khusus. 

... Yah, tidak ada masalah karena belum ada pelanggan. 



Chapter 135 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 135 135. Persiapan 

"Ini adalah untuk Anda." (Mitsuha) 

Setelah kembali dari Jepang, saya membuat 18 bola nasi di dapur. Itu cukup untuk enam 
penjaga. Benar, saya memperlakukan penjaga gratis di sebelah toko produk ... sebagai 
tanda terima kasih. 

Mereka pernah makan onigiri sebelumnya. Sangat digemari karena enak, cepat dimakan 
dan mengenyangkan perut. ... Yah, tidak ada yang akan mengeluh tentang barang gratis 
yang dibawa oleh gadis tetangga! 

Salah satu penjaga memberi tahu saya, setelah dengan senang hati menerima bola nasi. 

"Nona Mitsuha, tadi malam, seorang pria yang mencurigakan berkeliaran di sekitar toko. 
Man, dia punya nyali untuk menyusup ke toko di sebelah pos penjagaan ... "(Guard-san) 

"Eh ?! Lalu apa yang terjadi?" (Mitsuha) 

Benar-benar laporan yang mengejutkan dari paman penjaga! 

Saya senang saya memilih tempat ini. 

"Kami menangkap dan menyiksanya... Setelah kami mendengar pengakuannya, tampaknya 
dia adalah antek Viscount tertentu. Dia mencoba menyelinap dan merencanakan untuk 
melakukan sesuatu yang buruk, jadi kami menghubungi Viscount untuk datang, dan 
kemudian ... "(Guard-san) 

"Lalu?" (Mitsuha) 

"[Saya tidak tahu orang itu], itulah yang dikatakan Viscount" (Guard-san) 

Yah, tentu saja. Jika pelakunya yang mencoba menyelinap ke sebuah rumah di mana 
seorang gadis muda tinggal sendirian adalah antek-anteknya dan bertindak atas 
perintahnya, itu akan membawa masalah mengingat statusnya. 

"Saat aku berkata, [Ini adalah urusan serius bahwa orang tak dikenal mencoba membobol 
rumah bangsawan dari negara lain, jadi aku akan segera menghubungi Istana Kerajaan dan 
menyerahkan pelakunya untuk penyelidikan ketat. Saya minta maaf atas masalah ini...], 
lalu... "(Guard-san) 

"Lalu?" (Mitsuha) 



"Dia datang untuk segera menjemput pelakunya. Daripada menyerahkannya ke Royal 
Palace dan menghasut dendam Viscount pada nona, saya pikir itu akan lebih nyaman untuk 
nona "(Guard-san) 

Dan kemudian, paman penjaga menertawakannya. 

Nah, Anda melakukan pekerjaan dengan baik! 

Saya tidak tahu apakah tujuannya adalah perhiasan, informasi, atau diri saya sendiri, tetapi 
akan sangat buruk bagi saya jika Istana Kerajaan memperhatikan saya pada saat ini. 

Kalung mutiara dan perhiasan buatan itu. Aset tak terbayangkan yang dapat dengan mudah 
diberikan kepada anak-anak. Apa pendapat viscount dengan melakukan itu? Dia mungkin 
menimbulkan kemarahan bangsawan senior dari negara lain.... Tidak, jika memburuk, dia 
mungkin mengambil darah bangsawan. Dan jika penjahat itu akan diselidiki di Istana 
Kerajaan, tidak mungkin dia bisa lolos. ... Atau lebih tepatnya, mengapa dia memutuskan 
untuk melakukan tindakan seperti itu terhadapku? 

Karena pihak lain adalah viscount juga, apakah itu mengganggunya karena saya mengklaim 
sebagai viscount meskipun usia saya? Atau apakah dia ingin mendapatkan informasi dan 
bernegosiasi dengan saya? Atau dia hanya ingin mendapatkan mutiara dan permata? 

Nah, saya ingin percaya bahwa dia tidak bermaksud menyerang saya. 

Namun, para penjaga membantu saya dengan cukup baik. inilah buah dari hubungan baik 
dengan tetangga Anda! 

Ngomong-ngomong, tampaknya orang yang datang menjemput pelakunya mengkonfirmasi 
identitasnya dan menandatangani bukti tanda terima. Dan fakta-fakta itu diserahkan ke 
Istana Kerajaan sebagai catatan keamanan ... 

Nah, ini adalah pusat distrik bangsawan, dan pos penjagaan ini adalah bagian dari 
Pengawal Kerajaan langsung di bawah otoritas Istana Kerajaan, jadi wajar saja. Mereka 
dilatih untuk ikut campur dalam penderitaan antara bangsawan, dan mereka bukanlah 
orang yang bisa terpengaruh oleh ancaman dan tekanan bangsawan. 

Tidak seperti para penjaga di distrik umum, para penjaga di distrik aristokrat masih 
memiliki otoritas yang cukup untuk berurusan dengan siapa saja, bahkan bangsawan. Jadi, 
para penjaga tampaknya sedikit bersemangat bahkan dengan bangsawan. Para penjaga 
bahkan berkata [Yakinlah; Anda dapat mengandalkan kami dengan percaya diri!]. 

"Jadi, jika di masa depan, Viscount itu memutuskan untuk ikut campur dengan nona lagi, 
dia tidak akan bisa mengatakan apa-apa jika kamu membawa cerita ini. Ada catatan 
laporan di Istana Kerajaan, dan ada catatan tugas di sini juga. Dan tidak ada kekurangan 
saksi juga. Tidak ada yang akan meragukan kesaksian enam penjaga yang bertanggung 
jawab atas distrik aristokrasi "(Guard-san) 



Ummm, jadi apa yang kamu katakan adalah, jika saya membicarakan hal ini di beberapa 
pesta, viscount akan sangat bermasalah? 

Kenapa dia melakukan hal konyol seperti itu? 

Ah, [Karena dia bodoh], katamu? Apakah begitu...? 

Yah, bahkan jika generasi pertama dari keluarga bangsawan adalah orang terhormat, 
penerusnya belum tentu sama, ahli warisnya bisa jadi bodoh atau idiot. Jika ada ratusan 
bangsawan, setidaknya akan ada satu atau dua idiot di antara mereka. 

Yah, bagaimanapun, aku berterima kasih atas pertimbangan guard-san! 

"Tunggu di sini sebentar!" (Mitsuha) 

Untuk saat ini, mari kembali ke toko dan transfer ke Jepang. 

Aku minta maaf karena membuatmu menunggu! (Mitsuha) 

Dan saya membawa sebuah kotak berisi enam brendi. 

Harganya masing-masing sekitar 4000 yen, dan itu sangat lezat... sepertinya, ya! 

Yang ini jauh lebih berkualitas daripada yang saya isi ulang ke dalam botol 200ml terakhir 
kali. Dan kali ini 720ml, segar dari toko. 

"Ini sebagai permintaan maaf atas masalah ini, dan sebagai tanda terima kasih ..." (Mitsuha) 

"A-apa kamu yakin?" (Penjaga-san) 

Yang terakhir pasti enak. 

"Ya, itu jauh lebih mahal dari sebelumnya. Ini sekitar dua peringkat lebih tinggi. Mungkin 
lebih enak... menurutku. Aku belum pernah mencicipinya "(Mitsuha) 

"" "" "" Serius ?! " "" "" "(6 penjaga) 

Ketika saya memberikan hadiah kepada seseorang, saya tidak akan mengatakannya dengan 
cara Jepang yang sederhana seperti [Ini sesuatu yang sepele, tapi tolong, terimalah hadiah 
kecil ini...], sebaliknya saya lebih suka [Ini sangat luar biasa! Anda harus mencobanya juga, 
silakan ambil ini!]. 

Karena lebih menyenangkan seperti itu! Tidak ada yang menginginkan hal yang sepele. 
Kalau menurut saya boleh saja memberikan barang yang murah dan sepele sebagai oleh-
oleh, entah kenapa memberi kesan yang tidak menyenangkan. 

Ah benar. 



"Tentu saja, ini rahasia. Sampai resmi diumumkan sebagai produk impor, didatangkan 
dalam jumlah sedikit dengan nama [Riset pasar rahasia di tujuan ekspor]. Kalau 
dibocorkan sebelum pengumuman resminya, saya tidak akan bisa bawa lagi. Dan setelah 
selesai minum, kumpulkan botol kosongnya. Jangan membuangnya atau menunjukkannya 
kepada orang lain. Apakah kamu mendapatkannya?" (Mitsuha) 

"" "" "" Ya, Yang Mulia! " "" "" "(6 Pengawal) 

Namun, 6 buah 4.000 yen sama dengan 24.000 yen. Jika satu koin emas di sini diubah 
menjadi dolar kemudian dikonversi ke yen, tepatnya sekitar 1 koin emas. 

Tidak, biaya berurusan dengan viscount yang merepotkan itu murah jika hanya sebanyak 
ini. Ke depannya, mari kita tingkatkan kualitas hadiahnya. Saya ingin menyiapkan sesuatu 
yang tepat lagi nanti. 

Bagaimanapun, menyewa toko ini di sebelah pos penjagaan bernilai setiap sen! 

"Ah, nona Mitsuha, sepertinya ada beberapa pelayan bangsawan yang datang. Beberapa 
dari mereka berkata, [Di mana Mitsuha-sama?] Atau [Kapan dia akan kembali?], Tetapi 
saya mengatakan kepada mereka bahwa saya toh tidak tahu. Tidak, saya tidak begitu tahu, 
dan bahkan jika saya tahu, saya tidak akan memberi tahu mereka. Karena Jika kami harus 
menanggapi mereka setiap kali mereka datang, penjaga di pos ini akan diperlakukan 
seperti penjaga gerbang toko Anda ... "(Guard-san) 

Maaf, itu niat saya yang sebenarnya, saya memilih toko ini dengan pemikiran itu! 

"Tuanku, ada tamu yang mencurigakan di gerbang depan ..." (penjaga gerbang) 

"Apa? Jika pihak lain curiga dan belum membuat janji apa pun, Anda hanya perlu 
menolaknya. Mengapa repot-repot melaporkan hal seperti itu kepada saya? " (Marquis 
Mitchel) 

Setelah menerima laporan dari salah satu penjaga gerbang, Marquis Mitchell memarahi 
penjaga gerbang dengan nada yang sedikit tidak menyenangkan setelah waktu kumpul 
keluarganya terganggu. 

Namun, penjaga gerbang ini bukanlah seorang pemula. Dia bisa membuat keputusan yang 
tepat, dan kenyataannya, dia punya. Jadi, Marquis Mitchell tahu bahwa mungkin ada 
alasannya. 

"... Seperti apa tamu itu?" (Marquis Mitchel) 

Mengunjungi seorang bangsawan tanpa janji pada saat seperti itu, dia hanya bisa 
membayangkan bahwa tamu itu tidak memiliki akal sehat. 



"Benar, tamunya adalah seorang gadis muda berusia sekitar 12 -- 13 tahun dengan sosok 
yang eksotik, pakaiannya tidak mencolok tapi terlihat sangat mahal. Juga, dia memiliki 
pesan untuk Nona Micheline... "(penjaga gerbang) 

Itu sudah cukup bagi marquis, dan putrinya yang duduk di seberangnya, untuk menebak 
siapa tamunya. 

Seperti yang diharapkan, itu pasti [orang tanpa akal sehat] 

Dan Micheline sedang menggosok pelipisnya dengan kedua tangannya. 

".... A-apa isi pesannya? " (Mitchan) 

"Benar, dia berkata [Mitchan, aku datang untuk bermain!], Itu saja." (penjaga gerbang) 

"" "" "" ...... "" "" "" (Keluarga Mitchel) 

Marquis dan istrinya, tiga putra, dan putrinya Micheline. Marquis Mitchel House, keluarga 6 
orang. Semuanya ternganga. 



Chapter 136 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 136 (Catatan awal: Salam 
teman-teman, saya di sini untuk mengumumkan bahwa kita memiliki editor baru, namanya 
Okaz, mohon sambut dia dengan baik. Tapi dia mulai mengedit dari Bab.115, jadi bab baru 
akan dirilis seperti biasa, tidak diedit, untuk sementara. Silakan cek karyanya di Bab.115. 
Juga untuk membedakan antara bab yang diedit dan yang belum diedit, saya hanya akan 
memberi judul semacam kode warna. Jika kuning maka tidak diedit, dan jika putih seperti 
biasa maka itu edited. Nah, sekian dari saya, salam dari okaz seharusnya ada di Ch.115. end 
of note) 136. Pengumpulan informasi 1 

"Permisi, selamat malam semuanya!" (Mitsuha) 

"Sungguh, kamu harus permisi ..." (Mitchan) 

Saat aku tiba di ruang makan, Mitchan sudah mengeluh sejak awal! 

Nah, saya bergegas ke rumah Marquis Mitchel tanpa membuat janji untuk malam itu. Mau 
bagaimana lagi jika mereka marah. 

"Tapi saya tidak memiliki perantara, jadi saya tidak tahu bagaimana membuat janji! Jadi, 
saya datang untuk membuat janji sendiri tetapi kemudian saya berpikir jika saya sudah 
datang ke sini, mengapa tidak bertemu sekarang saja... "(Mitsuha) "Apakah ada bangsawan 
yang akan pergi membuat janji sendiri?" (Mitchan) Dia masih marah padaku... 

Ketika saya mulai berkecil hati, Marquis-sama mengirimi saya sekoci. 

"Baiklah, Micheline, jangan perlakukan Viscount Yamano terlalu kasar. Dia sekarang jauh 
dari orang tuanya, mungkin dia belum bisa terbiasa dengan tanah asing yang asing ... 
"(Marquis-sama) Dengan sekoci Marquis-sama, aku berhasil menghindari omelan Mitchan. 

Tidak, tentu saja, saya juga berpikir bahwa saya harus mengirimkan pemberitahuan 
terlebih dahulu, setidaknya sekali. Tetapi meskipun saya mencoba menulis surat, saya tidak 
tahu alamat Mitchan, dan saya tidak tahu di mana harus membeli prangko, dan tidak ada 
kotak pos atau kantor pos sama sekali... 

Lagipula, tidak ada telepon umum, dan saya tidak punya nomornya... tte, saya kira tidak 
mungkin hal seperti itu ada di dunia ini. 

Pemberitahuan sebelumnya biasanya dikirim oleh seorang pelayan dan mereka menunggu 
balasannya. Itulah akal sehat di sini. Artinya, agar tidak mengganggu rok lipit mereka, atau 
membuat kerah pelaut putih mereka berkibar. 

(Catatan: Saya kira tidak ada korelasi antara akal sehat dan garis itu, tapi garis itu referensi 
dari maria-ga miteru, jadi saya biarkan apa adanya.) "Oh benar, ini suvenir!" (Mitsuha) 



Isinya diambil dari tas yang digantung di bahu kiri saya dan tas yang saya pegang di tangan 
kanan, lalu saya susun di atas meja. 

Untuk marquis, brendi 4.000 yen yang sama yang diberikan kepada para penjaga. Permen 
Jepang untuk Mitchan, Châteraisé Shortcake -- Edisi Mitsuha, 15 buah pilihan yang cermat. 

(Catatan: Châteraisé adalah toko / perusahaan kue Jepang Besar) 

"Ini adalah ..." (Marquis-sama) 

"Ya, itu minuman keras dari negara kita. Biasanya untuk minuman biasa, tapi saya ingin 
mendengar apa yang Anda pikirkan... Bagi Mitchan, manisan negara kita yang saya buat. 
Tentu saja, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang apakah itu akan laku di negara ini 
atau tidak... "(Mitsuha) Tidak, seperti yang diharapkan saya tidak bisa mengatakan [Saya 
membawa kue dari negara kami], jadi saya harus mengatakan itu. Selain itu, saya tidak bisa 
menjelaskan bagaimana kue bisa dibawa ke sini dalam keadaan segar ini. Jika cookie yang 
bisa disimpan untuk waktu yang lama, dampaknya kecil, dia tidak akan senang karena itu 
tidak biasa. Itu sebabnya, mau bagaimana lagi! 

Ah, jika dia makan semua kue ini dalam satu hari, Mitchan akan menjadi gemuk... Tidak, 
sebaliknya, memakan semua kue ini akan membuat perutnya sakit, jadi mungkin dia akan 
menurunkan berat badan? 

"" "" "" ...... "" "" "" (Keluarga Mitchel) 

Ah, nyonya memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan peralatan makan. 

Saya mendengar dari penjaga gerbang-san bahwa makan sudah selesai, apakah Anda ingin 
memakannya sekarang? Oh, gurun pergi ke perut lain? Apakah begitu. 

Marquis-sama juga akan memakan kuenya? Brandy dengan kue pendek itu agak... 

Oh, tidak, saya pernah mendengar bahwa brendi memiliki rasa yang sedikit manis, jadi 
beberapa orang lebih suka makan kue coklat bersamanya. Saya telah membaca artikel 
tentang menikmati kue coklat Valentine dengan brendi. 

Rupanya, kue pendek tersebut tampaknya telah diakui sebagai mangsa tidak hanya oleh 
Mitchan, tetapi juga oleh seluruh keluarga. Menatap dengan Mitchan dan nyonya, semua 
orang menatap kue itu ... 

Yah, sepertinya, mau bagaimana lagi. Tidak ada orang yang tidak mau makan ini hanya 
dengan melihat ini. 

Châteraisé, sungguh anak yang menakutkan !! 

Dan Mitchan terlihat agak sedih menyadari bahwa tidak mungkin memonopoli segalanya. 



Tidak, seperti yang diharapkan, mustahil untuk memakan keseluruhan 15 potong ... 

Dan sebagai hasil dari pertemuan Keluarga Mitchel, Mitchan akan memiliki 4 buah, Nyonya 
akan memiliki 3 buah, dan Marquis-sama dan ketiga putranya akan memiliki masing-
masing 2 buah. 

Mereka mempermasalahkannya sampai saat itu, tetapi mereka mulai memperdebatkannya 
lebih lanjut. 

Tim wanita (Mitchan dan Madam) dengan tegas menentang tim pria yang bersikeras untuk 
[memilih yang Anda sukai satu per satu secara bergantian] dengan mengatakan [Mitchan 
dan Madam akan memilih semua yang mereka inginkan terlebih dahulu, kemudian pria 
dapat membagi sisanya sebagai mereka suka]. 

Nah, jika mereka melakukan apa yang tim pria katakan, Madam dan Mitchan harus memilih 
tiga terakhir yang tidak dipilih oleh semua orang, dan itu akan tidak menyenangkan. 

"Mengapa saya harus mendapatkan yang tersisa! Pertama-tama, ini adalah oleh-oleh yang 
ditujukan untukku, bersyukurlah karena aku cukup murah hati untuk berbagi denganmu! 
Lihatlah ayah, dia bahkan tidak mencoba untuk membagikan apa yang telah dia terima! " 
(Mitchan) Ah, Mitchan, kupikir dia lebih berkepala dingin... 

Tidak, apakah daya tarik shortcake terlalu besar? 

Hmm, potensi perangnya berlebihan ya... 

"T-Tidak, minuman keras seperti ini masih terlalu dini untukmu ..." (Marquis-sama) Di 
depan Marquis, yang membuat alasan, istrinya meletakkan gelas. 

Yah, tentu saja akan seperti itu... 

Dan tidak ada untuk saya. 

Tidak, itu adalah oleh-oleh yang saya bawa, jadi tidak apa-apa bagi seluruh keluarga untuk 
membagikannya. Tapi tidak ada apa-apa di atas meja di depanku, ini agak sepi... 

Saat kupikir begitu, pelayan meletakkan piring dengan sesuatu seperti scone dan teh. 

Umu, seperti yang diharapkan, pelayan yang cakap berbeda! 

"... Jadi, saya ingin mempelajari pesta mana yang harus saya hadiri, dan mana yang lebih 
baik untuk diabaikan. Dan juga, aturan yang harus saya ikuti di negara ini ... "(Mitsuha) 
Ketika tim pria selesai makan kue pendek, saya mengajukan pertanyaan kepada Marquis 
yang merupakan tujuan kunjungan hari ini. 



Marquis-sama yang menikmati aroma brendi dengan memfokuskan seluruh sarafnya 
sambil menggerakkan gelas berisi itu ke dalam lingkaran di depan hidungnya menjawab 
tanpa menatapku. 

"Kalau begitu, pertama-tama, kunjungan malam tiba-tiba tanpa janji harus dihentikan" 
(Marquis-sama) ... Sangat rewel! 

"Namun ..." (Marquis-sama) 

"Namun?" (Mitsuha) 

"Jika Anda membawa sesuatu seperti minuman keras dan kue ini, maka itu berbeda" 
(Marquis-sama) Benar, benar. 

Saya rasa kekasaran kali ini akan diabaikan. Atau maksudmu aku harus membawakan 
minuman keras dan kue lagi lain kali? 

Ah, keduanya? Apakah begitu... 

Tapi brendi dan kue pendek ini membuktikan keefektifannya... 

Lalu reaksi macam apa yang akan dimiliki para penjaga jika mereka mendengar bahwa 
bangsawan senior, seorang Marquis, juga meminum minuman yang sama... 

Saya takut akan akibatnya ketika saya bertemu mereka lain kali! 

Berbeda dengan pria yang sudah selesai makan, Mitchan dan Madam yang makan banyak 
masih menikmati rasanya perlahan. Wajah mereka menjadi lebih lembut. 

Sisi dere nya ? Apakah sisi dere mitchan akan datang? 

"... Lalu, viscount Yamano. Pertanyaan yang baru saja Anda sebutkan... haruskah saya mulai 
menjelaskannya? " (Marquis-sama) Marquis mengatakan itu, mengencangkan wajah 
longgar dan menatapku dengan tatapan tajam. 

Ya, itu yang paling penting. 

Tentu saja, aku harus berkonsultasi dengan Marquis, yang mungkin berasal dari faksi 
besar, atau mungkin memimpin faksi, untuk menentukan jarak pertemananku. Tidak ada 
bangsawan yang tidak mengerti artinya. Nah, selain dari para idiot yang mencoba membuat 
antek mereka menyelinap ke toko saya. 

"... Ya" (Mitsuha) 

Aku mengangguk pada pertanyaan dari Marquis. 



"... Mitsuha. Pembicaraan bahwa kamu datang untuk bermain denganku, apakah itu hanya 
alasan ?! Maksudmu sebenarnya adalah kamu hanya ingin berbicara dengan Ayah tentang 
trik jahat, kan ?! " (Mitchan) Mitchan, yang berhenti makan kue pendek itu, menatapku 
dengan curiga. 

... Saya mencintai seorang anak dengan intuisi yang baik seperti Anda! 



Chapter 137 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 137 137. Pengumpulan 
Informasi 2 

Sementara dengan brilian mengabaikan Mitchan, aku melanjutkan pembicaraan dengan 
Marquis sama. 

Tidak, ini [Pekerjaan kepala keluarga bangsawan]. Karena itulah, Mitchan yang diabaikan 
tidak begitu marah. Sekarang, ini adalah [Tempat Pembicaraan Bisnis] antara ayahnya dan 
bangsawan lainnya. Ini bukan saat yang tepat bagi keluarga untuk menghalangi 
pembicaraan. 

Dan Mitchan adalah putri terpelajar dari seorang bangsawan senior, dan pandai dalam hal 
itu. 

"... Saya juga tertarik dengan kapal negara ini. Dalam perspektif perdagangan, seperti 
berapa banyak muatan yang bisa mereka bawa, berapa lama mereka bisa bertahan di laut, 
dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Berapa probabilitas 
kehilangan kapal, kargo, personel, dll. Dalam kecelakaan bajak laut atau laut? Dan... 
"(Miitsuha) 

"Dan? (Marquis-sama) 

"Berapa banyak harapan yang dapat kita berikan di negara ini jika negara kita berada 
dalam krisis?" (Mitsuha) 

Ini semua tentang menggali informasi tentang kekuatan militer dan kinerja kapal-kapal 
negara ini, jadi ini adalah hasil pemikiran saya tentang bagaimana cara bertanya tanpa 
curiga. 

Marquis-sama sepertinya sedang berpikir panjang. 

"Hmm, itu pertanyaan yang agak sulit... Tergantung pada pedagangnya, ada berbagai 
tempat di mana kamu memiliki kapal, bertanya pada perusahaan pelayaran, dan 
sebagainya. Dan ada kapal dan lengan awaknya. Bahkan kecelakaan dan kerusakan akibat 
bajak laut bisa sangat bervariasi, tergantung dari rute yang diambil, kapal yang digunakan, 
ukuran armada, cuaca, dan musim. Ini bukan sesuatu yang dapat diukur atau diekspresikan 
dalam satu kata. " (Marquis-sama) 

Oh, begitu... tentu saja akan seperti itu. 

"Dan saya tidak bisa meremehkan hubungan antar negara. Tergantung perjanjian apa yang 
akan disimpulkan, sejauh mana isi perjanjian harus ditafsirkan, dan itu juga akan 
tergantung pada hubungan timbal balik pada saat itu, situasi domestik dan situasi 
internasional. " (Marquis-sama) 



Nah, saya yakin! 

Jangan tanya tentang performa kapal langsung di sini. Cukuplah untuk memeriksa kapal-
kapal yang ditangkap dan bertanya kepada mantan tawanan perang, yang sekarang 
menjadi warga negara kami. Saya rasa tidak ada kapal baru yang akan mengalami 
peningkatan performa yang begitu tajam. Kecuali jika ada terobosan besar. 

Dan saya telah mendengar sampai batas tertentu tentang kapal canggih dari prajurit-kun, 
dan tidak terlalu sulit untuk bertemu dengannya lagi. Seorang pelaut atau calon kadet 
mungkin sangat menyadari kemampuan kapal sampai batas tertentu. Lagipula, [Bawahan] 
lah yang sebenarnya mengukur kecepatan kapal dan mengoperasikan layar dengan 
mengikat tali ke sepotong kayu. 

Tak ada gunanya menanyakan lebih banyak tentang kapal di sini. Marquis mungkin bukan 
ahli kapal dan aku tidak bisa bertanya tentang kebijakan luar negeri negara seperti, [jika 
kamu menemukan benua baru, maukah kamu menyerbu?], Tidak mungkin aku bisa 
menanyakan hal seperti itu. Itu sebabnya saya membutuhkan lebih banyak waktu dan 
sumber informasi. 

Yang tersisa adalah, gosip dan minum teh sebelum aku kabur dari sini. 

"Dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkut barang dari negara Anda, jika 
menggunakan kapal negara Anda?" (Marquis-sama) 

Uwaah! Sebuah pertanyaan untuk menemukan negara kita telah datang! 

Jika saya menjawab ini, mereka akan tahu jarak ke negara kita, dan kandidat dapat 
dipersempit ke beberapa negara. Terlebih lagi, jika saya memberi isyarat bahwa kami 
memiliki kapal, mereka akan tahu fakta bahwa negara kami adalah negara yang 
menghadap laut. 

Jadi, tentu saja jawabannya adalah... 

"Ini bukan sesuatu yang bisa diukur atau diekspresikan dalam satu kata" (Mitsuha) 

Aku mengembalikan kata-kata Marquis-sama seolah-olah berada dalam lingkaran. 

"... begitukah" (Marquis-sama) 

"... memang begitu" (Mitsuha) 

"" Ahahahaha! " "(Dua makhluk jahat) 

"Tolong jangan membicarakan topik yang hanya kalian berdua bisa mengerti!" (Mitchan) 

Ah, Mitchan mulai merajuk. Saya harus memperbaiki suasana hatinya! 



Mitchan adalah teman pertamaku dan satu-satunya di negara ini, untuk saat ini. 

... Bagaimana dengan putri Pangeran dari pesta ulang tahun terakhir kali, katamu? 

Ini adalah hadiah ulang tahun yang merupakan tanda terima kasih kepada keluarga Count 
dan untuk memberikan wajah kepada presiden-san bank. Tentu saja, tujuan utamanya 
adalah PR, memberikan gambaran bahwa aku adalah [Gadis yang mengabaikan cara-cara 
dunia yang diuntungkan dari kenyamanan]. 

Dengan kata lain, dia hanya memainkan peran sebagai [Putri Penghitung yang mengundang 
saya ke pesta untuk pertama kalinya] untuk penampilan saya. Ini berbeda dengan Colette-
chan dan Sabine-chan yang menyelamatkan hidupku dan juga nyawanya diselamatkan 
olehku. 

Yah, ada kemungkinan dia akan bisa menjadi teman sejatiku di masa depan, tapi itu 
[Potensi Masa Depan], bukan saat ini. 

Sebenarnya, saya sedikit kesal pada Count bahwa dia melibatkan Mitchan dan menyatakan 
bahwa putrinya adalah teman baik dengannya tanpa persetujuannya. 

Jika dia melakukan itu dan saya menerimanya, saya pasti akan mendapatkan dorongan 
serupa. Berpikir bahwa saya lemah karena didorong. Jadi, saya perlu menunjukkan dengan 
jelas bahwa siapa pun yang mengabaikan niat saya dan mendorong saya ke arah yang aneh 
tidak akan diperlakukan. Meskipun aku merasa kasihan pada putri kedua itu. 

Itulah sebabnya, saat ini, satu-satunya temanku di negara ini adalah Mitchan. 

Mitchan berbicara untukku atas kemauannya sendiri. Dia menawarkan uluran tangan 
kepada saya, yang tertekan. dia bahkan keluar dan melontarkan lelucon yang mungkin 
tidak begitu disukainya. Satu-satunya di antara mereka, Seorang gadis bangsawan yang 
bangga dengan tatapan tak tergoyahkan di matanya. 

Kemudian pembicaraan dimulai, dengan Mitchan dan Marquis dan istrinya, dan tiga 
putranya ditambahkan. 

... Tentu saja, obrolan ringan yang secara aktif mengarah pada informasi yang saya 
inginkan. 

Tapi pihak lain juga sama. Sebuah jebakan untuk menemukan negara saya, secara implisit 
tercampur ke dalam topik. Pembicaraan tentang status, posisi, dan keluarga saya. 
Percakapan yang membuat saya secara tidak sadar mengucapkan kata-kata dalam bahasa 
ibu saya. 

... Aku sangat lelah! 

Setelah beberapa lama, ayo mundur. 



Tidak, tidak terlalu banyak, apakah waktu kunjunganku sudah gila...? 

Bagaimanapun, saya mendengar bahwa akan ada beberapa masalah jika saya bertanya 
kepada orang asing di tempat pesta, banyak informasi dikumpulkan. 

Saya mendengar informasi yang cukup bagus karena Marquis-sama ada di pihak saya... 
Setidaknya karena saya menilai dia adalah sekutu di negara ini. Aku tidak punya kenalan 
bangsawan lain di negara ini, dan aku tidak punya alasan untuk menjadi musuh Marquis-
sama, dan aku tidak punya teman sejak awal. Lagipula, Mitchan dan aku adalah teman baik. 

... Kita teman baik, bukan? 

Nah, Marquis sendiri, yang memiliki pangkat dan pengaruh di lingkaran politik dan 
keuangan, menganggap dirinya sebagai orang yang layak untuk saya andalkan. Dia tidak 
meragukan situasinya. 

... Seperti yang diharapkan dari orang-orang yang percaya diri! Bagi saya, jika ada yang 
mendekat kepada saya, saya selalu bertanya-tanya apa niat mereka sebenarnya, hanya 
mengatakan, saya selalu berhati-hati. Itu adalah legenda yang bisa diturunkan ke generasi 
mendatang! 

(Catatan: Tekan x untuk meragukan) 

Yah, aku hanya di sisi urusan rumah tangga. Tentu saja, jika menyangkut urusan 
internasional, wajar untuk bergerak berdasarkan kepentingan negara asal Anda, tetapi 
pertama-tama, negara ini, kerajaan Vanel, adalah kekuatan utama. Sebuah negara kecil 
yang belum berdagang secara adil dengan negara ini tidak dapat mengambil tindakan 
bermusuhan tanpa alasan. Sangat umum untuk memikirkan diplomasi, perdagangan, dan 
entah bagaimana menjadi bangsa yang bersahabat. 

Dan, sebagai persiapan untuk itu, Mitsuha, seorang putri cantik yang lahir dari seorang 
selir, dikirim untuk mengumpulkan informasi dan membuat koneksi. 

... Mungkin itu yang dia pikirkan. ... Jangan membalas bagian [indah]! 

Jadi, daripada mengejar terlalu banyak informasi dariku, mungkin dia lebih suka 
membentuk persekutuan longgar, mencoba menjauhkanku dari faksi yang bermusuhan. 

Tidak, semua itu hanya spekulasi saya. 

Kemudian, selama pembicaraan, saya mendengar bahwa Marquis-sama tampaknya 
memiliki pengaruh terhadap Angkatan Darat. 

Sangat buruk! Jika itu angkatan laut maka itu akan nyaman bagiku.... Tidak terlalu? 



Daripada seseorang dari faksi Angkatan Laut, akankah seseorang dari faksi Angkatan Darat 
yang berada di luar garis lebih bertanggung jawab untuk melakukan kontak dengan faksi 
Angkatan Laut mana pun? 

Dan bahkan jika Anda memberi tahu Angkatan Laut tentang hal-hal yang menyesatkan 
seperti, bahwa Anda [Seorang gadis kecil yang merupakan pejabat Fraksi Angkatan Darat], 
Anda akan paling banyak ditertawakan, dan mungkin mereka akan membiarkan Anda 
lewat, maka Anda dapat menanyakan berbagai hal minat Anda tanpa membuat mereka 
merasa khawatir. 

Baiklah, ini mungkin tidak buruk. 

"Kalau begitu, Anda harus mempersiapkan kereta Anda" (Marquis-sama) 

"Ah, aku berjalan ke sini, jadi tidak ada kereta yang menungguku. Aku akan jalan pulang 
juga... "(Mitsuha) 

"" "" "Tidak ada orang yang akan membiarkan seorang gadis kecil berjalan pulang di jalan 
malam sendirian !!!" "" "" "(Keluarga Mitchel) 

Mereka meneriaki saya. 

Tingkat sinkronisasi keluarga Mitchan tinggi... 



Chapter 138 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 138 138. Rudina Pada usia 12 
tahun, saya meninggalkan panti asuhan. 

Ada batasan jumlah anak yang dapat ditampung. Jika saya pergi, satu anak kecil akan 
diterima sebagai gantinya. 

Mungkin saya dimasukkan ke panti asuhan pada usia empat tahun. Jadi, saya hanya bisa 
bersyukur, saya tidak memiliki sedikit pun rasa dendam. Umur 12 tahun sudah cukup 
untuk hidup sendiri. Setidaknya, dibandingkan dengan anak berusia 4 tahun yang 
memancing di tempat sampah di jalan belakang... 

Tentunya saat meninggalkan panti asuhan, kepala sekolah selalu berusaha mencari 
pekerjaan di berbagai profesi. Dan saya memutuskan, untuk bekerja di toko tertentu. 

Hanya diberi makan dan diberi selimut tipis, diperlakukan seperti budak dengan bayaran 
yang tidak seberapa. 

... Tidak buruk. Setidaknya dibandingkan dengan kehidupan memancing sampah. 

Di usia lima belas tahun, Anda tidak lagi wajib berada di bawah perlindungan orang dewasa 
dan dapat hidup bebas. Pilihan pekerjaan akan sangat diperluas, dan tidak perlu lagi tinggal 
di toko yang memandang rendah anak yatim piatu. 

Mungkin saya pikir toko ini akan bisa digunakan untuk waktu yang lama, tapi saya tidak 
sebodoh itu. Itu sebabnya saya banyak belajar tentang bisnis di sela-sela pekerjaan. 

Saya berterima kasih kepada kepala sekolah yang mengajari saya membaca dan menulis 
untuk masa depan. Saya harus membalas budi suatu hari nanti. 

Tiga tahun bersabar sampai saya berusia 15 tahun. Saya bisa menggunakan waktu untuk 
belajar dan mempersiapkan diri. 

... Atau itulah yang saya pikirkan, tetapi satu tahun kemudian, toko itu hancur. 

... Aha. Ahaha. Ahahahahahahaha! ...... Haaa. 

Di usia 13 tahun, tidak ada pekerjaan yang layak. 

Alangkah baiknya jika saya bisa dipekerjakan sebagai pelayan magang meskipun 
bayarannya hanya makan, sehingga saya bisa bertahan. Meski begitu, kebanyakan 
ditempati oleh anak-anak yang memiliki koneksi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan 
oleh orang-orang seperti anak yatim piatu. 



Anak-anak seperti itu hanya bisa melakukan kejahatan seperti pencopet, pengikisan, atau 
pelacuran. 

Hanya 2 tahun lagi. 

Saya berharap saya bisa bertahan selama dua tahun lagi sebelum saya bisa mendapatkan 
pekerjaan normal. 

Jika memungkinkan, saya tidak ingin mencelupkan tangan saya dalam tindakan kriminal 
atau prostitusi... 

Jika saya bisa melakukannya dengan mudah, saya tidak harus bertahan selama tiga tahun 
di toko seperti itu. Akan lebih baik melakukan itu dari awal. 

Di negeri ini, kehidupan manusia itu remeh... terutama nyawa anak yatim piatu. 

Dan, tentu saja, upah pekerja manusia sangat murah. 

Koin-koin kecil di kantong saya sudah habis hanya dalam beberapa hari untuk biaya 
makan, sudah tiga hari setelah pemiliknya melarikan diri dari toko itu pada malam hari, 
saya sudah berkeliling mencari pekerjaan sejak saat itu hanya untuk diusir. satu setelah 
lainnya. 

Panti asuhan memberikan [izin pekerja usia suaka], tetapi pemilik toko mengambilnya agar 
anak-anak tidak bisa pindah ke tempat lain, dan dia tidak mengembalikannya. 

Apakah dia lupa mengembalikannya, apakah dia berniat untuk memalsukan dan 
menggunakannya untuk gelandangan, atau dia berniat menjualnya ke broker dokumen 
palsu...? 

Bagaimanapun, saya tidak bisa mendapatkan izin kembali. 

Dan saya juga tidak akan meminta pembayaran ulang, saya tidak ingin merepotkan panti 
asuhan. 

Bahkan jika saya mengikuti prosedur formal untuk mendapatkan semacam izin di kantor 
pemerintah, saya perlu membayar suap. Apalagi bagi mereka yang berusaha 
menggandakan izin dengan dalih seperti [Terbitkan Ulang karena Hilang]. 

Agar negara ini memiliki wajah yang baik terhadap negara maju, undang-undang seperti 
[Siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun harus memiliki izin yang tepat dan berada di 
bawah perlindungan orang dewasa agar memenuhi syarat untuk bekerja] telah 
diberlakukan, tetapi itu Artinya, Anda harus bekerja untuk pelindung Anda sebagai imbalan 
perlindungan dan izin, Anda hanya dibayar dengan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. 



Tanpa izin, Anda dan majikan Anda tunduk pada hak asuh, dan jika Anda tidak ingin 
ditangkap, Anda harus membayar suap dalam jumlah besar, yang membuat sulit untuk 
mendapatkan pekerjaan. 

Bahkan jika Anda bisa dipekerjakan, kebanyakan [pekerjaan semacam itu] 

Di negara maju, mereka yang berusia di bawah 15 tahun tidak boleh bekerja kecuali 
keadaannya jelas, undang-undang semacam itu mungkin berlaku untuk melindungi anak-
anak. 

Namun di tempat-tempat seperti negara ini, hal itu justru semakin mengikat anak-anak dan 
menjadikan mereka sebagai objek eksploitasi. Mungkin orang-orang hebat negeri ini telah 
membuat undang-undang ini sambil menyadarinya. Agar bisa bertatap muka di depan 
negara maju, kekayaan negara ini, pelaku eksploitasi pekerja anak, dan aparat penerima 
suap, undang-undang semacam ini berpihak pada semua orang. 

... mereka hanya harus makan omong kosong! 

Kemudian, ketika koin terakhir di saku saya telah menjadi empat roti, sebuah poster 
muncul di hadapan saya. 

[Rekrutmen asisten toko di kafe Galeri "Koin Emas"] 

Hanya iklan rekrutmen biasa. 

Namun, hanya ada satu perbedaan dari iklan rekrutmen lainnya. 

...... Kata-kata yang selalu ditulis sebagai kondisi tidak muncul di iklan ini. 

Benar, selalu ada syaratnya [Minimal umur 15]. 

Saya yakin, mereka lupa menulisnya. 

Meski begitu, saya hanya bisa bertaruh pada satu sinar harapan ini. 

"A-Ano ~, Rudina-cha....-San, berapa umurmu?" (Mitsuha) "Ya, saya 13!" (Rudina-chan) 

"Ke-mengapa Anda melamar toko ini?" (Mitsuha) 

"Ya, tidak ada batasan usia di poster perekrutan!" (Rudina-chan) Pewawancara adalah 
gadis yang lebih muda dariku. 

Mungkin orang tuanya kaya, dan dia ingin bermain-main dengan toko untuk bersenang-
senang. 

Tapi itu tidak masalah bagiku. Sekarang, saya harus mendapatkan uang agar saya bisa 
bertahan hidup. Untuk alasan itu, aku bahkan akan membuat kontrak dengan iblis! 



... Tapi gadis itu hanya diam setelah mendengarkan kata-kataku. Lagipula, itu hanya 
kesalahan pada poster... 

"... Ano ~, seperti yang diharapkan, apakah itu tidak diperbolehkan?" (Rudina-chan) Jika 
aku terus berbicara dengan gadis yang masih diam ... 

"Anda menandai untuk manajer toko dan posisi pelayan. Bagaimana dengan kemampuan 
memasakmu? " (Mitsuha) Ah, dia kembali. 

"Biasa-biasa saja... tapi aku pandai berhitung" (Rudina-chan) "Baiklah, tim ini akan 
mengatur pengoperasian Gallery Café [Koin Emas]" (Mitsuha) ... Apakah ini mimpi? 

Ketika saya menerima pemberitahuan perekrutan, saya pikir ada yang tidak beres. 

Lagi pula, mempekerjakan seseorang yang berusia di bawah 15 tahun terlalu berisiko. 

Jika saya berbohong Itu hanya akan membawa masalah nanti. Jadi, saya mengatakan 
kepadanya dengan jujur dalam wawancara. Saya lahir di panti asuhan, toko tempat saya 
bekerja hancur dan saya tidak bisa mendapatkan izin kerja, dan saya tidak ingin 
merepotkan panti asuhan dengan pembayaran ulang. Satu-satunya tempat di mana Anda 
akan dipekerjakan adalah mereka yang melakukan pekerjaan ilegal atau rumah bordil. 

Semua pelamar lainnya berusia di atas 15 tahun dan tidak memiliki masalah. Jadi mengapa 
dia menendang mereka dan mempekerjakan saya sebagai gantinya? 

Apakah kafe galeri adalah nama terkenal untuk rumah pelacuran? 

"Kondisi kerja seperti yang saya tulis di pedoman" (Mitsuha) "Apakah Anda ingin 
mengatakan sesuatu? Atau apakah ada yang perlu diubah? " (Mitsuha) Dan pemiliknya 
berkata, [Gunakan untuk persiapan toko], karena dia meninggalkan banyak uang. Bahkan 
tanpa menulis tanda terima... 

Apakah dia bodoh? 

(Catatan: beri tahu saya tentang itu) 

... 

...... 

......... 

... Rupanya, dia sepertinya serius. 

Ada banyak uang di atas meja. 



Dan seorang wanita berusia 17 tahun yang menatapku, Silua, yang baru saja menjadi 
bawahanku. 

Kami berdua diperkuat selama tiga menit. Lalu, saya akhirnya membuka mulut. 

"... itu banyak kepercayaan yang dia berikan pada kita ..." (Rudina-chan) "Dia menaruh 
banyak kepercayaan pada kita baik-baik saja ..." (Silua) Seperti itu, Silua membalas kata-
kataku. 

Kemudian saya memberi tahu Silua, kolega pertama saya dan bawahan pertama saya, 
dengan jelas. 

"Aku tidak akan pernah memaafkan pemilik idiot, ramah, dan naif itu jika dia mengkhianati 
kita ..." (Rudina-chan) Lalu, Silua dengan senyum gelap di wajahnya. 

"... Aku juga..." (Silua) 

Apakah begitu.... Saya bukan satu-satunya yang diselamatkan dari ambang keadaan tanpa 
harapan... 

Dan itu adalah gadis pemalu yang tidak berbahaya ... 

"Baiklah, mari lakukan yang terbaik bersama. Menarik lebih banyak pelanggan, 
menghasilkan lebih banyak uang... dan bangkit kembali dari musuh tanpa mengecewakan 
pemiliknya. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini? " (Rudina-chan) "Ayo!" (Silua) 

Dan seperti itu, pertempuran kami baru saja dimulai. 

Tiga hari kemudian, pemiliknya datang. 

"Ini untukmu" (Mitsuha) 

Saya diberi [izin pekerja usia suaka]. 

Kemudian, dalam obrolan ringan, saya mengetahui bahwa pemiliknya juga kehilangan 
seluruh keluarganya dan dia tinggal sendirian tanpa satu pun kerabat. 

Setelah pemiliknya kembali, saya menelepon Silua. 

"Tentang pembicaraan terakhir kali, saya ingin membuat beberapa perubahan" (Rudina-
chan) "... Perubahan macam apa?" (Silua) 

"Dari [memantulkan kembali musuh tanpa mengecewakan pemiliknya] hingga 
[menghancurkan musuh dan menyenangkan pemiliknya]" (Rudina-chan) "... Ayo!" (Silua) 



Chapter 139 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 139 139. Bisnis 

"Pembelian diputuskan, klik ..." (Mitsuha) 

[Patung Colette]. Saya memilih beberapa produk dari bagian pemesanan lewat surat di 
beranda. 

... Ini adalah ruangan di lantai dua kafe galeri [Koin Emas]. Salah satu ruangan kosong 
dibersihkan dan diatur sebagai kantor. Dan komputer dipasang di sana. Kafe hari ini harus 
dapat memasang iklan online minimal jika tidak, itu tidak mungkin dilakukan. 

... Yah, itulah alasannya. Tujuan sebenarnya adalah untuk membeli produk dari toko saya di 
Jepang, [Patung Colette], dan meninggalkan bukti transaksi yang cukup. Ini untuk 
menghindari kecurigaan dari pemeriksaan pajak dan sejenisnya dan berfungsi sebagai 
bukti bagaimana seorang gadis kecil dapat menghasilkan banyak uang. 

Di samping pelaporan pajak, Tidak ada yang akan melakukan sesuatu seperti Melaporkan 
pajak secara berlebihan. Fuhahahaha! ... Haaa. 

Yang saya beli kali ini adalah patung batu dan patung kayu yang saya beli di dunia lain. Dan 
pekerjaan [Mission Impossible] yang saya buat menggunakan kemampuan transfer, artefak 
batu yang terjalin rumit. 

(Catatan: Saya pikir itu adalah cincin batu-rantai dari bab.115, tapi dia tidak menyebutkan 
cincin apa pun dalam mentah ini) 

Tidak, saya yakin ada metode lain untuk membuat artefak yang tampak mustahil ini selain 
kemampuan transfer saya. Kami tidak berbicara tentang tengkorak kristal Hedges di sini. 

(Catatan: Benda ini> Tengkorak Kristal ) 

Patung kayu karya Lortor, patung batu karya Tiras. Ya, pria muda dan wanita muda, para 
seniman yang bergegas ke [Toko Umum Mitsuha] untuk mencari perlindungan. 

Harga Pembelian berkisar dari beberapa koin kecil hingga sedikit kurang dari satu koin 
emas. Saya berencana menjual dengan harga satu koin kecil setara dengan 10.000 yen. ... Di 
kafe galeri [Koin Emas] itu. 

Jika Anda menukar koin emas dengan uang bumi, empat koin kecil akan bernilai sekitar 
10.000 yen berdasarkan harga emas, tetapi itu adalah [Nilai Moneter] emas di dunia ini, 
jika kita membandingkan pendapatan rata-rata dan biaya hidup di antara dua dunia, 4 koin 
emas kecil terasa bernilai sekitar 40.000 yen, dengan kata lain [Nilai Intuisi]. Oleh karena 
itu, saya memutuskan untuk mencocokkan harga jual dengan [Intuition Value]. 



Sebenarnya gandum dan sayuran lebih murah di sisi lain, pakaian dan barang mewah juga 
lebih mahal, jadi Anda tidak bisa membandingkan semuanya dengan harga yang sama. Ada 
keseimbangan yang sangat indah antara [Barang seni mahal di sana] dan [Karya pemula 
yang tidak disebutkan namanya lebih murah di sana dibandingkan di bumi]. Jadi, saya pikir 
akan tepat untuk menjual karya keduanya dengan harga pasar saat ini di sana. 

Yah, meskipun saya melihat pasar karya seni, saya hanyalah seorang amatir. Jadi jangan 
berpikir terlalu dalam. Tidak ada gunanya membandingkan harga antara dua dunia yang 
berbeda. 

Betul, kalau ada yang mau beli dengan harga segini beli saja. Jika tidak terjual, maka saya 
harus mempertimbangkannya kembali. Bukannya saya tidak mampu hidup jika tidak 
segera laku. Ayo pergi dengan kecepatan santai! 

... Namun, itu adalah harga jual di kafe galeri [Koin Emas]. 

[Sculpture Colette] menjual lebih dari 10 kali lipat dari harga, dan [Gold Coin] membelinya. 
Kalau tidak, saya harus membeli dan menjual banyak produk untuk mengirim cukup uang 
ke Jepang, yang merepotkan. 

Selain itu, banyak patung akan ditumpuk di [Koin Emas], dan kemudian tidak akan ada 
tempat untuk meletakkannya. 

Kantor pajak Jepang tidak akan mengeluh dengan mengatakan sesuatu seperti [Produk 
Anda terlalu mahal; sehingga pajak Anda lebih dibayar]. Dan tidak masalah bagi [Koin 
Emas] untuk membeli tinggi dan menjual murah karena pembebasan pajak di negara ini, 
jadi saya tidak perlu menyerahkan laporan keuangan atau perlu khawatir akan dikeluhkan. 
Semua rencana ini dibuat dengan keyakinan karena perlakuan yang disukai [Pembebasan 
Pajak], dan itu juga merupakan alasan utama saya membuat toko di negara ini. 

Negara fleksibel kecil hingga menengah adalah yang terbaik! 

Yah, sebagai balasannya, aku berterima kasih pada mereka. Dengan cara yang membuat 
orang-orang di negara ini senang dengan... 

Jika Anda melakukan bisnis penurunan yang gila di Jepang, Anda pasti akan diselidiki. 

Tidak ada orang yang melakukan bisnis yang mengalami defisit besar tanpa alasan yang 
jelas. Jika ada seseorang yang melakukan bisnis seperti itu, wajar jika ada beberapa rahasia 
dan keadaan. Jika Anda berpikir dengan akal sehat, tentu Anda akan berpikir bahwa ada 
sesuatu yang salah... 

Beberapa hari kemudian, saya membawa patung, lukisan, dan barang kecil lainnya ke [Koin 
Emas]. 

Tidak, saya tidak repot-repot mengirim mereka keluar dari Jepang. Bahkan jika saya dapat 
membayar biaya pengiriman, saya hanya tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang 



merepotkan seperti pengepakan, pengalamatan dan prosedur pengiriman. Transfer 
kemampuan untuk menang! 

Dan berbagai karya seni ditempatkan di tribun di ruang khusus yang awalnya disiapkan 
untuk karya seni, dan lukisan digantung di dinding. Selain patung yang dijual oleh [Colette 
Sculptures], yang dibuat secara mencurigakan dengan menggunakan kemampuan transfer, 
saya juga membeli karya seni dari seluruh Bumi di internet dan hal-hal menarik yang saya 
temukan di dunia lain. 

Karena ada kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan jika [Colette Sculpture] adalah 
satu-satunya pemasok yang tetap tercatat, saya membeli banyak barang dari sumber lain 
sehingga [Colette Sculpture] dapat dilihat sebagai salah satu dari banyak pemasok. Yah, 
anggap saja itu pengeluaran yang diperlukan untuk gangguan informasi ... 

Dengan ini, jika beberapa karya seni laku secara kebetulan, itu sudah lebih dari cukup. 

Biaya pemeliharaan toko, dan gaji para juru tulis ditanggung oleh kafe, dan bahkan jika 
menjadi merah, itu tidak masalah. Pengiriman uang ke Jepang tidak harus dalam jumlah 
besar, asalkan bisa menutupi jumlah yang saya gunakan selama ini. 

Tidak apa-apa untuk hidup dengan menggerogoti uang yang ditinggalkan orang tua Anda 
selama beberapa tahun, dan jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda bekerja dengan 
baik, bukan pengangguran, maka Anda baik-baik saja tanpa takut dicurigai. 

"Baiklah, ini sempurna! Kalau begitu, mulai besok, tolong kelola penjualan karya seninya 
juga! " (Mitsuha) 

Saya menjelaskannya dengan baik kepada Rudina sang manajer. Setiap bagian memiliki 
label harga dan, untuk berjaga-jaga, ada catatan di kasir dengan daftar harga. ... Karena 
tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan menulis ulang label harga. 

Selain itu, ketika karya seni tersebut dijual, mesin kasir memiliki lebih banyak uang. Bagi 
perampok, target yang bagus adalah toko dengan hanya gadis-gadis muda yang 
bertanggung jawab. 

Tidak ada night safe di sekitar sini, kalaupun ada, berbahaya bagi Rudina untuk berjalan di 
jalan pada malam hari setelah tutup. Ada orang di dunia ini yang dapat dengan mudah 
membunuh orang lain hanya untuk mencuri sedikit uang. 

... Dunia tidak seaman dan seaman Jepang. Ada begitu banyak tempat berbahaya seperti itu 
bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat. 

(Catatan: Idk mengapa FUNA sensei menentukan AS di sini, mungkin pengalaman pribadi. 
Bukan berarti saya bisa mengatakan itu salah.) 



Oleh karena itu, peralatan keamanan dipasang dengan benar, dan pemberitahuan untuk 
membuka toko juga disampaikan dengan benar di kantor polisi terdekat. Selain itu, 
berbagai pengaturan pun dilakukan. 

Tapi yang terpenting adalah [jangan gegabah]. 

Uang bisa didapat lagi nanti. Tidak layak dibunuh karena mencoba menghemat uang. Jadi 
saya dengan jelas memberi tahu Rudina dan Silua, [Jangan terlalu tahan terhadap 
perampok, pelarian, atau pelanggan tidak masuk akal lainnya. Pikirkan hanya tentang 
keamanan diri Anda dan pelanggan Anda]. Seiring dengan gaya layanan pelanggan Jepang, 
pelatihan karyawan sangat cocok dengan ini. 

(Catatan: pelarian seperti di dine-and-dasher) 

Baiklah, saya serahkan sisanya kepada mereka! 

"... Tunggu, kenapa [Patung Colette] mendapat pesanan email dari tempat yang tidak 
diketahui..." (Mitsuha) 

Benar, mail order di homepage [Colette Sculptures] yang harganya lebih dari 10 kali lipat 
dari harga jual di [Gold Coin]. Aku bahkan tidak menyangka akan ada pesanan dari selain 
[Koin Emas]. 

... Idiot manakah ini ?! 

Sial, saya harus melakukan prosedur pengiriman internasional yang merepotkan. 

Haruskah saya menolak pesanan atau memberikan alasan yang sesuai? 

Tidak, pesanannya untuk yang aku buat. 

... Itu membuatku bahagia! Bisakah kamu menyalahkanku !? 

Karena tidak ada bantuan untuk itu, ada sesuatu yang disebut rasa bersalah, jadi mari kita 
buat diskon besar-besaran sebagai layanan khusus untuk pembukaan toko. Saya akan 
menambahkan beberapa bonus juga! 

... 

... Kenapa kamu memesan lebih banyak !? 

Apakah kamu mengolok-olok saya? Hah!? 



Chapter 140 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 140 140. Fujoshi Satu Generasi 

(Narator's POV) 

Kishiyama Noriko. Dijuluki [Kissie]. Alias lain, [Ksatria Putri]. 

(Catatan: [Ksatria Putri] = [Himekishi]) 

Asal dari aliasnya adalah dia pandai cosplay [Princess Knight Armor]. 

Sebagai seorang cosplayer dari masa-masa awal, di mana cosplay masih belum umum, 
bukanlah baju besi ksatria putri yang baru-baru ini populer, tapi yang populer di masa lalu, 
yang disebut generasi [Bikini Armor]. Tapi kemudian, dia mengerjakan kostum dengan 
eksposur rendah, sendirian. 

Kemudian, ia ditanyai oleh teman-teman yang ditemuinya di venue Comiket dan 
menunjukkan kemampuannya dalam menjahit dengan kostum cosplay Sailor Moon, sejak 
saat itu ia mendapat banyak permintaan pembuatan kostum dari cosplayer lain. 

Dari pengalaman saat itu, dia terbangun dengan kesenangan [Menciptakan dan 
mengenakan cosplay yang sesuai dengan pesona pemakainya]. Seiring bertambahnya usia...  
batuk batuk  karena kesempatan untuk melakukan cosplay sendiri berkurang, ia 
berkomitmen untuk membuat kostum yang dibuat khusus untuk cosplayer muda...  batuk 
batuk  untuk cosplayer lain yang tidak pandai membuat sesuatu. 

Kemudian, ketika dia pensiun dari garis depan sebagai cosplayer, dia membuka tokonya 
sendiri, yang telah sepenuhnya disiapkan saat itu. 

... Bukan berarti dia hanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan cosplay. Dia 
melakukan pekerjaan utamanya dan belajar dengan baik. Dan pekerjaan utamanya adalah 
... 

[Maiden Dressmaker] (Catatan: Nama tokonya) 

Biasanya, dia membuat gaun biasa. Namun, jika ada permintaan, dia membuat kostum 
cosplay. 

Bahan yang akan digunakan tergantung pada anggaran, tetapi meskipun klien tidak 
memiliki cukup uang untuk mengajukan permintaan bahan murah, itu tidak dapat diterima 
jika klien pulang dengan tangan kosong. Itu adalah semangat seorang gadis. 

Dan sementara dia menghabiskan hari-harinya melakukan pekerjaan yang tidak canggih 
demi mata pencahariannya, dia juga menantikan [Pekerjaan yang layak dilakukan] atau 



[pekerjaan yang merangsang kreativitas saya, meskipun gratis]. Dia memimpikan suatu 
hari ketika sesuatu datang padanya ... 

Dan suatu hari, sebuah permintaan seperti mimpi datang. Suatu hari di mana dia dapat 
mengabdikan dirinya tanpa mengkhawatirkan anggaran. 

... Benar, mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, untuk penjahit milik pribadi di 
kota sekecil itu. 

Sampai hari itu... 

(POV bergeser ke Manajer-san) 

"Manajer-san, tolong buatkan gaun untukku! Yang bisa saya pakai di pesta bangsawan 
asing, Anda tidak perlu khawatir tentang anggaran! SECEPAT MUNGKIN!" (Mitsuha) 

"A-A-A-Apa yang kamu katakan !!!" (Manajer-san) 

Seorang anak tetangga yang kukenal sejak kecil, Mitsuha-chan, mengatakan sesuatu yang 
konyol. 

Pesta bangsawan? Haruskah saya membuatnya dari bahan sutra terbaik? 

Eh, Apa, kamu baik-baik saja dengan itu? 

Apakah kamu nyata !! Ini adalah setoran yang Anda katakan, apakah ini hanya di muka? 
Anda akan menyerahkan segalanya tentang desain kepada saya? 

Baik! Anda bisa menyerahkannya kepada saya! 

... Dan saya menyelesaikan salah satu pekerjaan terpenting sepanjang malam. 

Ahh, aku kelelahan... Warnanya putih bersih... 

Setelah sekian lama, itu adalah pekerjaan yang menggairahkan. Dengan ini, saya bisa 
bertarung selama tiga tahun lagi ... 

Baiklah, mari kita laporkan ke Mitsuha-chan. 

A-Apa! Gaun itu sangat populer di kalangan orang asing, dan aku mendapat tawaran 
pekerjaan yang bagus menurutmu !? 

Oooh! 

Oooooooooh! 

Ayo tutup toko untuk hari ini! 



Dan, dengan biaya makanan setengah bulan, mari kita rayakan di restoran Prancis! 

Restoran itu, tentu saja, adalah restoran Prancis [Salon de Sucre]. Ayo hubungi chef Kanai 
dan buat reservasi untuk kursus makan malam Gourmand, dan anggurnya adalah Veuve 
Cilcquot, anggur putih! 

Aah, hari itu, aku sangat bersemangat... 

Saya ingin tahu apakah pekerjaan seperti itu akan datang lagi... 

... 

"Manajer-san, aku ingin membuatkan gaun untuk putri bangsawan dari negara asing, gaun 
itu untuk pesta debut sosialnya! Kegagalan sama sekali tidak diperbolehkan, ini adalah 
pekerjaan penting yang dapat mempengaruhi masa depan anak itu, bisakah kamu 
menerimanya? 3 buah, anggaran tidak terbatas. ... Meski begitu, tolong simpan di bawah 3 
juta jika memungkinkan... "(Mitsuha) 

Apakah ini nyata !? 

"A-a-sungguh suatu kehormatan! Sungguh suatu kebahagiaan! " (Manajer-san) 

Aku spontan memeluk Mitsuha-chan... Tidak, Tidak, tidak masalah! 

Pekerjaan seperti mimpi yang saya pikir tidak akan pernah datang! Gaun untuk debut 
sosial seorang gadis bangsawan! 

Ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah datang dua kali. Mari kita bakar hidup ini, 
secara harfiah, dan tunjukkan kekuatan bahasa Jepang! Silakan saksikan kilauan kehidupan 
Kishiyama Noriko ini! 

Eh? Anda ingin bermain singkat? 

Cerita tentang raja ksatria, katamu? 

Ini spesialisasi saya !! Siapkan pedang? Serahkan padaku! 

Sebagai imbalannya, saya ingin meminta foto, foto-foto itu !! Jika memungkinkan, film! Saya 
akan memberikan diskon! 

Ah, sebelum itu, jika aku bisa bertemu gadis itu... Jika aku bisa bertemu gadis itu, aku bisa 
mendapatkan gambarannya. Gambar desain gaun yang sempurna untuk anak itu. 

Selain itu, jika itu negara asing, ada tren yang unik di negara itu, aturan gaib seperti tidak 
menunjukkan kaki, ekspos yang sederhana, dan berbagai tradisi. Saya ingin memeriksa 
informasi tentang negara itu dan mendapatkan sampel sebanyak mungkin. Oleh karena itu, 
saya ingin melihat contoh gambar gaun dengan desain yang sedang populer di negara 



tersebut. Bolehkah aku menanyakan itu padamu, Mitsuha-chan? Kamu bisa? Baik! Kalau 
begitu, saya ingin secepatnya, tolong !! 

"Ya, ya, Di sini !!!" (Manajer-san) 

Itu datang! Itu benar-benar datang, gadis bangsawan asing !! 

... Dan mengapa matanya ditutup? Tolong cepat terima ... 

"Gadis super cantik telah datang !!" (Manajer-san) 

Saya melakukan pengukuran fisik dan berbicara dengan gadis cantik dengan penerjemah 
Mitsuha-chan. 

Aaah, senang hidup... 

Kekuatan yang meningkat, darah yang mengalir, dan antusiasme! 

Dan Mitsuha-chan memberiku kartu memori. Aku langsung membukanya di komputerku, 
dan aku bisa melihat gaun-gaun yang dipajang di toko di sana, gaun-gaun yang terbentang 
di atas tempat tidur, mungkin itu milik seseorang... Oooh, banyak sekali foto saat 
pemiliknya memakainya! 

Lucunya!! Ooh, pose dan senyumannya... Aaaaah, Terima kasih Mitsuha-chan !! Aku akan 
mengikutimu seumur hidupku! 

Satu minggu setelah saya mengirimkan gaun yang saya banggakan. Pestanya seharusnya 
sudah berakhir. 

Segera. Ini akan segera datang ... 

"Manajer-san-" (Mitsuha) 

Itu disini!! 

Sebelum Mitsuha-chan menyelesaikan kata-katanya, aku mengambil kartu memori dari 
tangannya dan berlari ke komputer! 

Ini buruk, tangan saya gemetar, saya tidak bisa memasukkannya dengan baik... Baiklah, 
kartu telah dimasukkan! 

Bufu- (SFX) 

Ups, mimisan... 

Tarari (SFX) 

Ups, ngiler... 



Patapata (SFX) 

Aah, air mataku... 

Ooh, Oooooooohh !! 

Dia memakainya. Gaun saya. Seorang gadis yang mengenakan gaun saya diakui oleh 
bangsawan asing! 

Meskipun Anda tidak mengerti bahasanya, video ini akan memberi tahu Anda dalam satu 
kesempatan! 

Ooooohh... 

Mitsuha-chan mengatakan sesuatu dari belakang, tapi aku tidak peduli. 

Sekarang, saya melakukan yang terbaik untuk menikmati kebahagiaan ini... 

Saya mengirim email ke Mitsuha-chan. 

Email tampaknya menjadi alat komunikasi yang paling dapat diandalkan karena dia selalu 
absen dan sulit ditangkap. 

"Apakah Anda memiliki pekerjaan berikutnya untuk saya! seorang gadis bangsawan yang 
terlibat !! " (Manajer-san) 

Dan kupikir Mitsuha-chan sepertinya memanggilku [Manajer Toko Fujoshi], jadi aku 
mengeluhkannya. 

"Saya bukan [Yaoi-fan (BL)] tapi [Yuri-fan (GL)]! Jadi bukan [Fujoshi]! Ganti namanya! " 
(Manajer-san) 

... Mitsuha-chan, aku tidak keberatan jika kamu memanggilku [Onee-sama] tahu? 
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Ini pesta. 

Kali ini, itu pesta Pangeran Fraksi Angkatan Laut, yang saya minta Marquis Mitchell sebagai 
perantara. 

Tampaknya fraksi Count berbeda dari Marquis-sama, tapi karena aku meminta untuk 
diperkenalkan ke rumah angkatan laut, dia mengenalkanku pada Count House yang 
kebetulan adalah anggota kunci dari fraksi angkatan laut yang memiliki kekuatan yang 
relatif baik. hubungan dengannya. Dan saya diundang ke pesta itu untuk merayakan 
promosi putra mereka. 

Saya diberitahu bahwa dia dipromosikan menjadi Kolonel dan ditugaskan sebagai 
komandan armada yang terdiri dari empat kapal perang. Itu yang disebut komandan 
armada. 

Tentu saja ini momen yang menggembirakan. Mereka bahkan sampai mengadakan pesta 
seperti ini. 

Ya, saya mengatakan [putra mereka], tetapi dia adalah seorang paman yang berusia akhir 
empat puluhan. Jika kepala keluarga berumur panjang, gelar sulit untuk berhasil. 

Count tampaknya sangat berterima kasih kepada Marquis Mitchel karena telah menengahi 
saya untuk pergi ke pesta Count. Tampaknya angkatan laut tidak terlalu bersahabat dengan 
tentara, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan perselisihan antara faksi angkatan 
laut yang sama dari faksi angkatan darat. Itulah yang mereka sebut [Musuh jauh lebih baik 
dari musuh terdekat]. 

Jadi, marquis Mitchell sepertinya senang dengan kebaikan dari hal yang tidak terduga. Yah, 
dia tidak akan datang ke pesta itu. 

Ada beberapa kelompok bangsawan, jadi tidak semua bangsawan akan hadir di semua 
pesta. Jika tidak, pesta dengan skala ribuan peserta akan diadakan lusinan kali sehari, dan 
semua bangsawan harus menghadiri semuanya. ... Tidak, sebenarnya hanya ada sedikit 
pesta yang dihadiri seluruh keluarga. 

Menghitung pesta ulang tahun saja, berapa kali dalam setahun...? 

Oleh karena itu, menghadiri pesta terbatas pada mereka yang memiliki keterkaitan dengan 
bangsawan dan mereka yang memiliki alasan yang baik saja. 

Tentu saja, ada berbagai faktor lain, seperti keterkaitan antara pangkat pengadilan atau 
sesama serumah dari fraksi yang sama. Oleh karena itu, jumlah pesta yang sebenarnya 



dihadiri oleh masing-masing bangsawan tidak banyak, dan jumlah peserta tampaknya 
sangat bervariasi tergantung pada konten pesta. 

Misalnya, pesta ulang tahun untuk anak boleh dihadiri oleh seluruh keluarga, terutama 
yang memiliki anak seusia, terlepas dari golongannya. Tampaknya sedikit berbeda dari 
pihak lain... 

Benar, Marquis-sama memberitahuku untuk tidak menghadiri pesta ulang tahun anak 
untuk sementara waktu. Sepertinya berbagai tipuan dan rumor menyebar, seperti Jika 
kamu mengundang saya kamu bisa mendapatkan perhiasan yang indah, dan ada banyak 
bangsawan kelas bawah yang berpikir untuk menempelkan putra ketiga atau keempat dari 
rumah mereka sendiri dengan saya. 

Saya akan lulus, tentu saja. Saya belum perlu mencari pasangan nikah. 

Dan ada beberapa pesta ulang tahun. Hadirin utama adalah rumah yang memiliki 
hubungan baik dengan tuan rumah dan rumah dengan anak-anak pada usia yang tepat, jika 
saya menghadiri pesta seperti itu, akan seperti itu. 

Selain itu, karena saya tidak dapat menghadiri semuanya, saya harus memilih beberapa 
dari mereka, dan karena saya tidak memiliki orang tua dengan saya, saya harus memilih 
sendiri, dan dengan melakukan itu, mereka akan menganggap bahwa saya memiliki 
perasaan terhadap putra mereka ... 

Siapa yang akan pergi ke pesta seperti itu! 

Sepertinya Presiden-san bank memilih pesta terakhir kali untuk saya setelah dia berpikir 
bahwa jika itu adalah pesta ulang tahun, saya tidak akan terganggu oleh isi pesta 
dibandingkan dengan pesta lain, sehingga saya dapat yakin pada pesta pertamaku di 
negara ini. 

Seperti yang diharapkan dari presiden-san! 

Berkat Anda, saya bisa bertemu Mitchan dan Marquis-sama, dan saya ingin mengucapkan 
terima kasih kapan-kapan. Saya ingin tahu apakah brendi itu enak? 

... Dan, yah, itulah sebabnya, jumlah peserta di pesta hari ini tidak terlalu banyak. Seperti 
yang bisa disimpulkan dari isi party, para peserta sebagian besar adalah kepala dan 
perwira senior dari fraksi angkatan laut, tidak ada anak-anak disini... kecuali aku. 

Yah, itu karena aku pengecualian. Saya bukan [Anak Keluarga Bangsawan], tapi kepala 
keluarga bangsawan dan saya juga memiliki pangkat pengadilan sendiri. 

Dan penyelenggara, Count, sangat senang karena saya memilih untuk menghadiri pesta ini 
dan berterima kasih kepada Marquis yang menjadi mediator. Karena aku tidak mengenal 
satupun bangsawan di negara ini, Marquis-sama lah yang sebenarnya memilih party ini. 



Jadi kenapa kamu terlihat sangat bahagia? ... Baiklah, jangan berpikir terlalu dalam. 

"Seperti yang diharapkan, makanan pelaut yang kuat adalah daging babi yang diawetkan 
garam, roti keras yang difermentasi, dan sup kacang asin! Juga, setengah liter rum! " 
(Mitsuha) 

"Anda memahaminya dengan baik, Nona! Uwahahahaha !! " (paman acak) 

U ~ n, aku disukai! ... Oleh sekelompok paman busuk ini. 

Oh, setidaknya, jika ini adalah paman keren yang keren ... 

Perwira angkatan laut ini tidak pintar ! Bukankah mereka seharusnya [Cerdas, gesit, teliti, 
dan semangat pantang menyerah, itu adalah pelaut!]!? 

(Catatan: Saya melakukan penggalian, petunjuk terdekat adalah, baris itu adalah slogan 
angkatan laut Jepang, tetapi saya masih tidak yakin) 

Tidak, bahkan jika saya mengatakan pintar, ini bukan tentang sosoknya, saya berbicara 
tentang aksinya! 

Saya telah belajar lebih banyak tentang makanan angkatan laut di negara ini dari mantan 
tawanan perang. ... Itu serupa tidak peduli dunia mana itu. 

Tampaknya hanya ada sedikit wanita muda yang bisa mengikuti para idiot angkatan laut 
ini yang hanya berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kapal. Dan nampaknya 
ada lebih sedikit wanita yang bisa mengajukan pertanyaan yang tepat sesuai percakapan. 

... Ya, tentu saja saya disukai. 

Aku ingin tahu apakah [Soldier-kun] itu akan memiliki penampilan yang sama dengan 
orang-orang ini beberapa dekade kemudian... 

Oh, kurasa ini waktunya untuk bertemu dengan prajurit-kun agar aku bisa tetap 
mengenalnya. Setelah sekitar satu dekade, dia mungkin sudah naik menjadi letnan dan 
kemudian saya dapat mendengar berbagai informasi darinya. Saya pikir dia bukan hanya 
pelaut biasa. Dia tampaknya cukup pintar dan terpelajar... 

"Tidak, musuh tidak kalah dan kabur karena mereka mendekat dari sisi berlawanan arah 
angin, melainkan, mereka mendekat dari sisi berlawanan arah angin dengan maksud untuk 
melarikan diri dari awal, bukan? Karena mereka pikir mereka tidak bisa mengalahkan 
armada dari negara ini ... "(Mitsuha) 

"Oh, seperti yang diharapkan, kamu juga berpikiran sama! Tidak, komandan bertanya-
tanya, karena dia tidak bisa membayangkan pengecut seperti itu memimpin armada. Ketika 
kami mengatakan itu, komandan memberi tahu kami bahwa [meskipun itu musuh, 



penghinaan semacam itu terlalu berlebihan]. Begitu, Missy juga berpikiran sama! 
Wahahahaha! " (paman acak) 

Awalnya, saya dipanggil [Viscount Yamano] dengan benar, tapi ternyata menjadi [Missy] 
begitu minuman beredar... 

Dan jangan pukul punggungku! Karena pemabuk tidak bisa menahan kekuatannya, itu 
menyakitkan! 

Tapi, jika mereka mabuk ini, dan di atas itu, suasana hati mereka sedang baik, maka itu 
berarti... 

"Ngomong-ngomong, apa negara ini punya rencana seperti merintis rute baru atau 
mengirim tim ekspedisi baru?" (Mitsuha) 

Benar, bibir mereka menjadi kendur. 

"Tidak, kamu tidak bisa melakukan hal seperti itu!" (Akuntan pajak) 

Akuntan pajak memarahi saya. 

"Pemeriksaan bea cukai diperlukan untuk mengirim paket ke luar negeri! Dan jika Anda 
mengirim paket senilai lebih dari 200.000 yen ke negara asing, diperlukan deklarasi ekspor 
ke bea cukai. Jika repot melakukan bea cukai sendiri, Anda hanya perlu menyewa broker 
bea cukai! Jika Anda tidak menyelesaikan prosedur dengan benar, Anda tidak akan bisa 
mendapatkan izin ekspor, dan Anda tidak akan bisa mengajukan pengurangan pajak, 
pembebasan seperti pajak bea cukai dan pajak konsumsi, dan sistem potongan pajak. 
Tidak, sebelum itu, itu akan menjadi pelanggaran hukum bea cukai dan dianggap sebagai 
penyelundupan. Anda tidak dapat mengirimkan paket kecuali Anda telah menyelesaikan 
prosedur dan mendapatkan dokumennya. Dan Anda juga tidak dapat secara pribadi 
bertanya kepada pelaut atau kenalan pilot Anda, apakah itu pelanggaran yang Anda 
dengar? Pelanggaran! Itu kejahatan! Orang yang Anda tanyai akan dipecat, tahu! " (Akuntan 
pajak) 

Akuntan pajak menyuruh saya untuk mengirim dokumen yang diperlukan untuk 
mengirimkan paket, tetapi karena saya tidak dapat berbicara tentang kemampuan transfer 
saya, saya hanya membuat alasan ceroboh seperti [Saya akan meminta seorang kenalan 
untuk transportasi. Jadi tidak ada dokumen karena kenalan yang akan menangani 
transportasi], tapi ketika saya katakan akuntan pajak malah marah pada saya... 

"Jangan bilang, kamu sudah melakukan hal seperti itu, bukan?" (Akuntan pajak) 

Purupurupuru! (Kepala goyang SFX) 

Aku menggelengkan kepalaku dengan seluruh kekuatanku. 

.... Ini buruk! 



Bagaimana dengan terakhir kali... tidak ada masalah, u ~ n. 

Terakhir kali adalah [Membawa dari dunia lain ke negara itu], saya tidak akan membawa 
mereka keluar dari Jepang. Itu sebabnya saya tidak menyelundupkan mereka dari Jepang, 
jadi tidak masalah! Dan penjualan tersebut tidak harus dikirim ke Jepang. Umu, kasus ini 
sudah ditutup. 

Mari kita hapus pesanan dan catatan email penerimaan sepenuhnya. Sejarah, semuanya... 

Dan mulai sekarang, saya akan mengirimkannya sesuai dengan prosedur biasa. 

Bagaimana dengan prosedur impor di negara itu? 

Ha ha ha...... 

Yah, saya benar-benar dibebaskan dari pajak di negara itu, jadi saya tidak bisa ditagih 
dengan penggelapan pajak. Saya tidak tahu hukum bea cukai lainnya... 

Ha ha. Ha ha ha... 

Jangan khawatir dengan hal-hal sepele! 

... Itu tidak sepele katamu? Baik... 

Maafkan saya... 
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Mari kita putuskan rencana strategi kita. 

Saya telah mengumpulkan banyak informasi di pesta sebuah rumah angkatan laut tempo 
hari. Jadi, mari kita buat rencana strategi dasar. 

Sampai saat ini, saya hanya berkeliling mencari kesana-kemari demi mengumpulkan 
informasi. Saya belum memutuskan tindakan kita mulai sekarang. Tapi kami harus 
memutuskan arahnya secepat mungkin. 

Prioritas pertama adalah keselamatan saya dan semua orang di Yamano Viscounty. 
Prioritas kedua adalah keselamatan keluarga Bozes, orang-orang di negara tersebut, dan 
semua orang yang saya temui dalam perjalanan kami untuk mencari aliansi di benua lama. 
Prioritas ketiga adalah keselamatan semua orang yang saya temui di benua baru. 

Masalahnya adalah bahwa kebijakan dasar Kerajaan Vanel di benua baru tampaknya 
[menemukan dan mengeksploitasi benua baru]. Benar, jika negara kita ditemukan, invasi 
atau eksploitasi dapat terjadi, bertentangan dengan prioritas pertama, kedua, dan ketiga. 

Hmm ....... 

Saya kira saya hanya bisa menarik tali di belakang layar. 

Segala bentuk pemerintahan tidak ingin ditempatkan dalam perjanjian yang setara dengan 
negara yang peradabannya jelas-jelas lebih rendah dari negaranya dan yang dapat dengan 
mudah ditaklukkan dan dieksploitasi. Setidaknya di dunia ini dan di zaman ini. Kalaupun 
ada politisi aneh yang mengutarakan pendapatnya, dia akan dipecat oleh politisi lain, 
bangsawan, pedagang, dan masyarakat. 

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengambil tindakan seperti itu. Setidaknya, sampai 
kita memiliki dasar yang sama. 

... Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan lain selain menembus langsung ke tulang. Persis 
seperti pepatah lama [Jika Anda terus mencampuri, Anda akan terluka dan menderita 
kerugian besar]. Dengan kata lain, peperangan tidak bisa dihindari. Jadi, tujuan saya ketika 
saatnya tiba adalah untuk memastikan korban jiwa serendah mungkin, dan bahwa yang 
kalah tidak menjadi terlalu sengsara. 

... Artinya, ini tentang membuat negara kita memenangkan perang. 

Bahkan jika saya mengatakan menang, kami tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk 
menyeberangi lautan dan menyerang benua baru. Oleh karena itu, syarat kemenangan kita 
adalah, mengusir musuh. Paling banter, kami dapat menuntut kompensasi dan tebusan 



untuk tawanan perang. Jika kita kalah, kita akan kehilangan harta emas dan perak kita, 
diambil sebagai warga yang diperbudak, dan akan terus dieksploitasi sebagai negara 
bawahan, selamanya. Kami tidak bisa kehilangan. 

Dan sesuatu seperti mencegah pertempuran itu tidak mungkin. Faktanya, hal seperti itu 
tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan seorang gadis kecil, bahkan dengan kekuatan 
raja kita, tidak, bahkan jika itu adalah raja dari Kerajaan Vanel. 

Oleh karena itu, pertempuran laut tidak bisa dihindari. 

Pada saat itu, pemboman kolom tunggal oleh galleon kelas kapal mungkin menjadi taktik 
yang umum. Atau itu akan menjadi tahap pertama ... 

Yah, bagaimanapun, kita memiliki keuntungan besar dalam pertempuran laut. 

Karena, [tidak melibatkan warga sipil]. Prajurit tidak akan mengeluh, karena resiko 
kematian adalah bagian dari profesi mereka. Mereka melakukan perjalanan jauh hanya 
untuk membunuh lawan, mereka tidak punya hak untuk mengeluh jika kami memutuskan 
untuk membalas. 

Bagaimana dengan para pelaut yang direkrut secara paksa, katamu? Tidak, saat mereka 
tiba di medan perang tanpa niat untuk melarikan diri, mereka sudah kehilangan hak 
mereka! Satu-satunya yang bisa menunjukkan belas kasihan kepada musuh adalah, mereka 
yang mampu membelinya atau... hanya seorang idiot. 

Jadi, yang perlu saya dengar dari para petinggi yang saya temui di pesta itu adalah, 
Informasi untuk mengidentifikasi mereka yang cenderung cenderung damai setelah 
kekalahan telak dan petunjuk yang dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendekati 
orang-orang itu. Jadi, tentu saja, target utamaku adalah bangsawan senior dari faksi 
angkatan laut. 

Seorang prajurit biasa tidak akan memiliki pengaruh politik, bahkan jika mereka memiliki 
posisi yang sedikit lebih tinggi, yah ... mereka masih digunakan sebagai target sekunder 
saya ... 

Yah, bagaimanapun, tahap pertama, [Apa pun baik-baik saja, bangun saja jembatan] sudah 
jelas! Yang tersisa adalah mengumpulkan informasi yang menentukan tujuan! 

(Catatan: Bridgehead = posisi lanjutan diamankan di wilayah musuh) 

(Narator's POV) 

"... Sangat menarik..." (Raja Vanel) 

Rumah marquis dan rumah bangsawan dipanggil pada waktu yang berbeda. Hasil penilaian 
dari liontin dan kalung yang mereka bawa sangat mencengangkan. 



"Keduanya adalah harta karun tingkat nasional, tidak, mereka melampaui tingkat itu ..." 
(Penilai) 

Beberapa penilai jempolan di kerajaan Vanel, yang mengidentifikasikan diri mereka 
sebagai kekuatan besar, mengatakan hal serupa. Raja sendiri harus mengakuinya. 

Tentu saja, tidak ada cara bagi raja untuk merebut artefak tersebut. Jika dia melakukan itu, 
dia akan menjadi sasaran kritik, dan opini publik tentang dia akan anjlok. 

"Bagaimana menurut anda?" (Raja Vanel) 

"Saya tidak tahu apakah itu diproduksi di kerajaan kita atau dibeli di negara lain, 
bagaimanapun juga adalah hal yang sama ..." (PM Vanel) 

Raja mengangguk pada kata-kata Perdana Menteri. 

"Orang tua memberi anak itu beberapa permata harta karun nasional, dan anak itu dengan 
mudah memberikannya kepada seseorang yang pertama kali dia temui. Lalu, jenis permata 
apa dan berapa yang orang tua miliki... "(King of Vanel) 

Kemudian raja memerintahkan Perdana Menteri. 

"Ngomong-ngomong, cari tahu tentang tanah air anak itu. Namun, jangan lakukan sesuatu 
yang kasar. Lakukan saja dengan cara yang ramah. Awasi bangunan yang disewakan anak 
tersebut dan ikuti setiap pengunjung yang identitasnya tidak jelas. Tentu saja, minta 
beberapa orang untuk mengikuti anak itu setiap kali dia pergi. Akhirnya dia akan 
menghubungi agen dari tanah airnya. " (Raja Vanel) 

"Juga, bawa sebanyak mungkin agen ke pesta di mana anak itu kemungkinan besar akan 
muncul. Kita harus memaksakan telinga kita padanya, dia akan secara tidak sengaja 
membocorkan bahasa ibunya cepat atau lambat. Begitu kita tahu negara mana, sisanya 
mudah. Perdagangan, tekanan politik, penggunaan kekuatan. Apa pun cara yang kita ambil, 
tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kita akan memiliki harta yang sangat besar. 
Nah, jika itu bisa dilakukan dengan cara damai, kita tidak akan melampaui itu ... "(Raja 
Vanel) 

"Menurutmu berapa hari telah berlalu sejak itu! Kenapa masih belum ada laporan! " (Raja 
Vanel) 

"T-Tidak ada informasi yang dapat dilaporkan ..." (PM Vanel) 

Perdana Menteri tidak punya jawaban lain untuk pertanyaan Raja. 

"Pelanggan yang datang ke toko yang dibuka oleh anak itu semuanya berasal dari negara 
kita sendiri, dan tidak ada tanda-tanda orang-orang itu memiliki sambungan belakang. 
Tidak ada pengunjung selain pelanggan, dan anak itu hanya pergi berbelanja atau 



mengunjungi kediaman bangsawan. Selain itu hanya mampir sebentar ke bank... Juga, ada 
beberapa kasus di mana dia menutup tokonya selama beberapa hari... "(PM Vanel) 

"Bagaimana dengan pengumpulan informasi di pesta!" (Raja Vanel) 

"Dia tidak terperangkap oleh pertanyaan sugestif kami dan ketika dia diberitahu untuk 
berbicara bahasa ibunya atau nama tempat, dia hanya berbicara sesuatu yang tidak dapat 
kami pahami, seperti [Prefektur Kanagawa] atau [Televisi] ..." (PM dari Vanel) 

"Di beberapa negara, setiap wilayah memiliki beberapa bahasa yang berbeda, dan 
beberapa bahasa hanya digunakan antara pendeta atau keluarga kerajaan. Ada terlalu 
banyak bahasa yang tidak dikenal... "(PM Vanel) 

Dengan kata lain, tidak ada gunanya melakukan ini. 

Raja akhirnya memerintahkan Perdana Menteri untuk mengakhiri omong kosong ini. 

"... Termasuk Count Wonrade dan Viscount Efred sebagai peserta di pesta berikutnya yang 
akan dihadiri anak itu! Tidak masalah dari pihak mana! " (Raja Vanel) 

"Eh? Tidak, itu adalah... "(PM Vanel) 

Perdana Menteri membuka matanya karena terkejut, tetapi Raja memerintahkannya tanpa 
peduli. 

Tidak keberatan, lakukan saja! (Raja Vanel) 

Begitu raja berkata demikian, dia tidak bisa membantah lagi. Perdana Menteri tidak punya 
pilihan selain mematuhi ini. 

"U-mengerti ..." (PM Vanel) 

Hitung Wonrade dan Viscount Efred. 

Keduanya adalah pembawa gelar kerajaan. 

Ketika keluarga kerajaan ingin pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Mereka ingin hadir 
sebagai peserta reguler, bukan sebagai anggota kerajaan. Ini adalah peringkat penyamaran 
yang digunakan dalam kasus seperti itu. 

Meski dalam keadaan incognito, tentunya para bangsawan semua tahu itu, jadi mereka 
tidak perlu menyamar dan berpura-pura menjadi orang lain. Pertama-tama, tidak mungkin 
para bangsawan tidak mengetahui wajah bangsawan, jadi tidak mungkin mereka bisa 
berpura-pura menjadi orang lain. 



Meskipun semua orang tahu identitas mereka, ketika mereka mengklaim gelar tersebut, 
semua orang harus mengancam mereka sebagai bangsawan, bukan bangsawan. Itu adalah 
pemahaman tersirat di antara para bangsawan. 

... Tentu saja, tidak sopan memperlakukan mereka sebagai bangsawan. Dalam kasus seperti 
itu, itu termasuk dalam kategori akal sehat. 

Dan, identitas asli [Pangeran Wonrade] adalah Raja, dan [Viscount Efred] adalah putra 
mahkota. 

(Catatan: Pengungkapan identitas itu hanya...) 



Chapter 143 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 143 143. Berat badan 
bertambah karena pesta yang terus menerus! 

Ini pesta. 

Ini baru seminggu sejak pesta terakhir, tapi satu-satunya hal yang saya lakukan di negara 
ini adalah mengumpulkan informasi dan menjaga konter toko. 

Toko produk akhirnya buka beberapa hari yang lalu, dan pelanggan berdatangan. 

... Tentu saja, para bangsawan datang untuk mengintai dan mengevaluasi toko saya, tetapi 
mereka sebagian besar adalah bangsawan kelas bawah, dan tidak banyak yang datang. 

Tampaknya para bangsawan tidak pergi ke toko sendirian bagaimanapun juga, biasanya 
pemilik toko yang pergi ke rumah besar dengan produk yang ingin mereka tawarkan, 
kemudian dari sana bangsawan memilih barang-barang yang menarik minat mereka. 

Dengan kata lain, pergi ke toko kecil di kota sendirian bertentangan dengan harga diri 
mereka sendiri. 

Di antara mereka, ada bangsawan berkaki ringan yang tidak mempermasalahkan hal 
seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka adalah bangsawan kelas bawah. 

Orang-orang itu membicarakan banyak hal dengan saya, dan saya memberi mereka oleh-
oleh buatan Jepang yang [Tidak aneh di dunia ini, tapi cukup langka] sebagai hadiah. Tentu 
saja mereka berbeda dengan barang yang akan dijual. Karena mereka memprioritaskan diri 
sendiri di atas harga diri mereka, saya menghormati mereka untuk itu. 

Tentu saja, tidak ada suvenir untuk pengikut yang datang ke pramuka selain Tuhan. 

Para pengikut yang menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan apapun, meskipun 
bangsawan lain menerima satu, memasang wajah yang menyiratkan [Eh? Bagaimana 
dengan kita?]. Tapi saya tidak peduli. Ini adalah hadiah terima kasih untuk para bangsawan 
yang mengunjungi tempat ini sendirian, jadi tidak ada yang bisa diberikan kepada para 
bangsawan yang mengirim pengikut mereka. 

Begitu saja, ini hanyalah toko malas yang hanya sesekali buka, menjual asesoris, alkohol, 
produk sutra, permen, dan produk lain dalam jumlah kecil yang tidak berkontribusi pada 
keterampilan teknologi dan produktivitas negara. 

Tentu saja, pembelian untuk tujuan penyimpanan atau penjualan kembali tidak 
diperbolehkan. Ini hanya toko antena, bukan toko penjualan massal dan untung... tte, itu 
salah! Ini bukan toko antena, ini untuk menutupi fakta mengapa saya tidak tinggal di hotel 
mewah meskipun saya sendirian! 



Nah, itulah mengapa saya mengatur toko ini, tetapi biasanya tutup. Tokonya juga tidak 
buka hari ini, karena aku harus menghadiri pesta untuk pertama kalinya sejak minggu lalu. 
Bahkan jika pesta dimulai pada malam hari, wanita membutuhkan waktu untuk 
mempersiapkannya. 

Kemudian, waktunya untuk pesta Pangeran dari Fraksi Angkatan Darat telah tiba. 

Tidak, aku lebih suka fraksi angkatan laut, tapi jika aku hanya mengasosiasikan dengan 
rumah angkatan laut, sepertinya posisi Marquis Mitchell akan memburuk, aku tidak bisa 
menahannya. Dan tentu saja Marquis Mitchell akan menghadiri pesta hari ini juga. 

Angkatan Darat tidak bisa datang ke negara kita kecuali Angkatan Laut membawa mereka 
dengan kapal. Dan untuk kapal di sini, tidak mungkin membawa begitu banyak tentara 
dalam perjalanan yang sangat lama. 

Sejumlah kecil infanteri yang jauh dari rumah, dilengkapi dengan pedang, tombak, busur 
dan anak panah, dan beberapa senapan, bukanlah ancaman besar. Jadi saya tidak terlalu 
tertarik dengan Angkatan Darat... 

Tapi, yah, pemerintah tidak hanya didorong oleh bangsawan dari faksi angkatan laut. 
Bahkan membawa tentara tidak akan menjadi halangan. ... Aku harus membuat wajah 
Marquis Mitchell. 

... Dan ada satu hal yang membuat saya kesulitan. Baru-baru ini, saya menghadiri pesta 
setiap beberapa hari. 

Tetapi saya tidak mampu untuk minum... Jika Anda sendirian di wilayah musuh, Anda tidak 
mampu untuk mabuk... Tentu saja, setidaknya, saya minum jus di sela-sela percakapan, 
satu-satunya yang tersisa adalah makan makanan. 

Rokku sudah tidak muat lagi, pengaitnya tidak bisa mencapai mata... Gaunnya juga, entah 
kenapa, semakin ketat di area perut. 

Itu buruk! Ini sangat buruk !! 

Dan kenapa area dadanya tidak terlalu kencang !! Aaaaaaaaaahh !! 

Ha  a ha  a ha ~ a... (Panting SFX) 

Y-baiklah, mari kita tinggalkan sekarang. 

Hari ini adalah markas Marquis Mitchell, pesta rumah tentara. Mari kita angkat wajah 
Marquis-sama dan sebarkan keramahannya. 

... Tte, ya? Beberapa kelompok aneh adalah... 



Pesta di negara ini, seperti di negara kita, adalah pesta [gaya Amerika] di bumi. Daripada 
bersulang dengan semua orang di awal seperti dalam gaya Jepang, mereka tidak memulai 
dengan bersulang, tapi mereka mulai minum saat mereka tiba. Jadi ada beberapa orang 
yang sedikit terlambat. 

Jadi, biarpun ada bangsawan yang telah tiba sekarang, itu tidak aneh sama sekali, tapi ... 
kelompok itu agak terlalu menonjol. 

Biasanya, hanya kepala keluarga bangsawan yang akan memasuki tempat pesta atau paling 
banyak ditemani oleh istri atau putra mereka. Tapi kelompok itu terdiri dari Kepala 
Keluarga dan seorang anak laki-laki berusia 16-17 tahun yang tampaknya adalah putranya, 
serta empat atau lima orang yang kemungkinan besar adalah ksatria yang hadir. 

Mungkin para ksatria juga bangsawan, tapi semuanya masih sangat muda. Mungkin mereka 
berperingkat rendah atau mungkin di luar pangkat. Meski begitu, jumlah tamu anak-anak 
saat ini terbilang sedikit. 

Ah, tentu saja, saya berbeda, saya seorang Viscount !! 

Ngomong-ngomong, yang lebih tidak wajar lagi adalah sekelompok ksatria membawa 
pedang mereka. 

Selusin penjaga menunggu di ruangan lain, dan bahkan ada lebih banyak penjaga di luar 
mansion. Apalagi ada juga private escort yang dibawa oleh para tamu di ruangan lain. 
Karena itu, para bangsawan tidak boleh membawa pedang ke tempat pesta. Di tempat-
tempat kecil, pedang bisa menghalangi, dan membawa senjata berarti [Saya tidak 
mempercayai penyelenggara pesta], yang merupakan tindakan kasar. 

Artinya, satu-satunya yang bisa membawa pedang ke tempat itu adalah [itu]. 

... Orang-orang ini, mereka DQN !!! 

(Catatan: lol, DQN = nakal) 

Meski tidak memiliki banyak kemampuan, mereka suka bertingkah laku keras. Sifat ini 
hanya dapat ditemukan di DQN! 

Para tamu lain sepertinya berusaha untuk tidak menyadarinya, tetapi sangat jelas bahwa 
mereka menjaga jarak dari mereka. 

Benar, itu adalah hal yang khas bahwa meskipun mereka dijauhi oleh semua orang, mereka 
salah paham sebagai [semua orang takut pada saya yang perkasa]. Hanya ada satu solusi 
untuk ini. 

... Hindari dan abaikan. Menjauhlah dari mereka. 

Jika mereka mendekat, larilah. 



Ya, tidak ada cara lain selain ini. [Orang bijak menjauhi bahaya]. 

Yah, itu tidak semenarik [orang bijak] sekalipun. 

... Tte, mereka ada di sini !! Mereka mendekat dengan cara ini! 

Oke, ayo kabur ke food corner! 

Di negara ini, ada cara mendasar yang mengatakan [jangan bicara dengan siapa pun yang 
memiliki hidangan], jadi tidak ada yang akan berbicara dengan saya. Mengabaikan cara ini 
cukup tidak sopan, dalam hal ini Anda bisa meninggalkan tempat itu dengan wajah kesal. 

Terutama, jika seorang pria melakukan ini kepada seorang wanita, dia dapat 
memperlakukan dia sebagai orang biasa dan diizinkan untuk menuangkan minuman 
padanya. 

Umu, mereka tidak bisa mengikutiku ke pojok makanan. Menyedihkan... 

Setelah beberapa saat, ketika saya meletakkan piring dan berbicara dengan tamu lain, para 
DQN mendekati saya dengan kecepatan penuh. Kalau begitu, saya harus segera 
meninggalkan tempat ini dan mengungsi ke pojok makanan lain sebelum mereka mendapat 
kesempatan untuk berbicara dengan saya. Entah bagaimana, ini telah menjadi seperti 
permainan... 

Atau mungkin, apakah saya sedang menjadi sasaran? 

Apakah mereka orang bodoh yang tidak bisa membaca udara dan memukul saya secara 
langsung tanpa peduli? 

Dan mengapa penyelenggara atau marquis-sama bahkan tidak mencoba menghentikan 
mereka? 

Saya yakin perilaku mengelak saya cukup jelas bagi tamu lain, tidak ada orang yang mau 
membantu saya? 

Apakah setiap orang lebih suka menghindari kerumitan daripada membantu gadis yang 
kesusahan? 

Sial, saya tidak akan mempercayai peserta hari ini lagi! Hitungan terkutuk itu, pembicaraan 
tentang perdagangan perhiasan dibatalkan! 

Sementara saya merasa kesal... 

Tanpa diduga, DQN mendekati saya dan membuat sepasang orang tua dan anak yang 
menghalangi jalan mereka untuk meninggalkan food corner. 

Saya ceroboh! 



Dan anak laki-laki yang tampaknya adalah anak laki-laki itu berbicara kepada saya. 

"Nona Mitsuha, sayang sekali kau tidak punya payudara!" (MF) 

"" "" "" Apa... "" "" "" 

Orang-orang di tempat itu membeku dengan kata-kata yang sangat keras. 

... Tentu saja, aku juga. 



Chapter 144 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 144 144. Jangan tanya saya 
"Nona Mitsuha, sayang sekali kau tidak punya payudara!" (MF) "" "" "" Apa... "" "" "" 

Orang-orang di tempat itu membeku dengan kata-kata yang sangat keras. 

... Tentu saja, aku juga. 

Ini bukan lagi hal yang tidak sopan atau [tidak sopan]. Ini sudah [Tidak sopan]. 

"A-Apa !!" (? Mitsuha) 

Saya tiba-tiba dilecehkan secara verbal oleh anak laki-laki muda berusia sekitar 16 -- 17 
tahun, dari grup DQN. 

Tidak, yah, di dunia ini, dia bukan anak laki-laki lagi, tapi sudah menjadi pria dewasa. 

Tapi apa yang tiba-tiba dia katakan di depan orang banyak, bajingan ini! 

Tempat tersebut dikelilingi oleh kesunyian yang menakutkan... 

Yah, tentu saja. 

Apa orang ini! Anda berkelahi dengan saya!? 

Girori! (Silau SFX) 

Saat aku memelototinya dengan semua amarah yang mengalir di dalam diriku, dia ... 

"Eh? Hah? Apa? Tapi rumor mengatakan, dengan mengatakan ini Anda akan memberi saya 
perhiasan kelas harta nasional dan Anda akan menjadi teman saya.... " (Pangeran) Dari 
mana Anda mendapatkan informasi semacam itu !! 

Ini bukan retort atau lelucon lagi, itu penghinaan besar-besaran !! Apakah kamu 
bercanda!!! 

... Tidak, tunggu sebentar... 

Bagaimana saya harus membalas pelanggaran ini? 

Dengan cara yang akan membuat semua orang yakin. Dan penyelenggara tidak akan 
memiliki tanggung jawab, selain mengundang tamu seperti itu. 

Ya, itu akan berhasil dengan damai dengan ini !! Baik... 



"... sangat tidak menyenangkan. Aku akan pulang!" (Mitsuha) Aku berbalik dan mencoba 
untuk segera meninggalkan tempat itu, tapi... orang-orang di sekitarku mencoba 
menahanku. 

"T-t-tolong tunggu !! Mohon waiiiit !! " (tamu acak) "Viscount Yamano, tolong! Dengan cara 
tertentu, saya mohon Anda untuk bertahan, tolong !! " (tamu acak) Permohonan putus asa 
dari orang-orang di sekitar saya. 

"Aku akan mengajarimu metode pijat untuk pembesaran payudara, itu metode rahasia 
keluarga kita !! (tamu acak) Tutup mulutmu !! Jika berhasil hanya dengan melakukan itu, 
itu akan menjadi sedikit lebih besar! 

Apa menurutmu aku belum pernah mencobanya !? Sial! 

Pijat, olahraga, diet, obat misterius, doa kepada Tuhan, saya sudah mencoba semuanya! 

...Hah? Lingkungan menjadi tenang lagi? 

"... Mitsuha ..." (Marquis Mitchel) 

Marquis Mitchell, mengapa kamu menatapku dengan wajah sedih? 

"... Mitsuha, kamu membocorkan semuanya dengan keras sekarang ..." (Marquis Mitchel) 
Ah, begitukah... 

"Gyaaaaa !!" (Mitsuha) 

Aku akan pulang!! 

Tidak peduli siapa yang mengatakan apa, saya akan kembali hari ini! 

... Dan, seperti yang diharapkan, tidak ada yang mencoba menahan saya. 

Jangan minta maaf untuk itu, sialan! 

(Narator's POV) 

"Ayah terkasih, a-apa yang harus kita lakukan...." (Pangeran) "Apa yang Anda katakan, saya 
bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Semuanya adalah tanggung jawabmu "(Raja) "Seperti 
yang saya pikirkan ..." (Pangeran) 

Setelah Mitsuha meninggalkan party, yang tertinggal adalah ayah dan anak yang 
kebingungan dari grup DQN... juga dikenal sebagai, Count Wonrade dan Viscount Efred... 
juga dikenal sebagai, Yang Mulia Raja dan Putra Mahkota. Dan peserta lain yang diam dan 
mengawasi mereka, sama-sama bingung. 

"... maafkan saya" (Pangeran) 



Yang Mulia Raja ... Tidak, saat ini, Pangeran Wonrade ... meminta maaf kepada 
penyelenggara pesta. 

Sebagai seorang Raja, tidak mudah untuk tunduk pada seorang bangsawan, tapi kali ini 
benar-benar kesalahan putranya, dan saat ini dia adalah Pangeran Wonrade, jadi tidak ada 
masalah. 

"Itu adalah kesempatan bahwa kamu mungkin memiliki hubungan dengan gadis itu, tapi 
karena putraku yang bodoh... Aku akan memastikan kompensasi untuk ditangani oleh 
[Kenalanku]. Aku ingin kau memaafkanku "(Raja) Tentu saja, [kenalan saya] tidak 
menyebut dirinya sebagai [Pangeran Wonrade] tetapi dirinya sendiri sebagai raja. Raja 
harus membayar harga kepada Count, penyelenggara pesta, karena merusak 
kesempatannya untuk membangun hubungan dengan gadis asing. 

Gadis itu tidak menunjukkan ketidakpuasannya pada penyelenggara pesta. Namun fakta 
bahwa gadis itu diserbu ke luar tempat pesta masih meninggalkan kesan buruk bagi 
penyelenggara pesta. Melihat sisi baiknya, penyelenggara pesta dapat berharap 
mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi yang wajar dari gadis asing itu saat 
mereka bertemu lagi. 

... Yah, secara alami, tidak ada orang kejam yang bisa dengan serius menyalahkan gadis itu 
dalam situasi itu. 

Dengan tujuan menghadiri pesta ini sudah berakhir ... tidak, ini [Sayangnya Berakhir], 
Count Wonrade mundur dengan pengawalnya, dan tamu lainnya melanjutkan pesta. 
Tentunya, sebagian besar percakapan yang terjadi terkait dengan hal yang terjadi 
sebelumnya. 

Betapa di dunia ini orang bisa sampai pada kesalahpahaman seperti itu. 

Akankah putra mahkota dapat memilih permaisuri putri dengan kondisi seperti itu? 

... dan jika pangeran itu, yang sama sekali tidak memahami hati wanita itu, tertarik pada 
putri seseorang ... 

Dengan demikian, malam pesta bangsawan telah berakhir... 

"Ini sangat konyol ..." (Mitsuha) 

Hanya sedikit orang yang bisa membuat wajah [Geram] seperti itu. Suasana hati Mitsuha 
sedang buruk, dan, seperti biasa, naik kereta sewaan, menuju ke Toko Produknya. 

Dia ingin segera pindah ke rumahnya di Jepang, tetapi dia harus memastikan bahwa dia 
kembali ke tokonya dengan benar. Meski merepotkan dan membuang-buang uang, dia 
tidak punya pilihan lain. Seperti yang diharapkan, dia tidak berniat menyiapkan kereta 
pribadi dan kuda Keluarga Yamano. 



"Namun, untuk berpikir bahwa tidak ada yang mencoba melindungi gadis lemah dalam 
situasi kacau seperti itu ... Aku heran, bangsawan Kerajaan Vanel !!" (Mitsuha) Mitsuha 
sangat marah. 

"Baiklah, untuk alasan ini, aku tidak akan pergi ke pesta fraksi tentara selama sebulan! 
Dengan begitu, saya akan memiliki lebih sedikit pesta untuk dihadiri dan lemak perut saya 
akan hilang !! Pasti, entah bagaimana !! " (Mitsuha) "Apa? Kamu tidak akan pergi ke pesta 
faksi tentara untuk sementara waktu? " (Marquis Mitchel) "Karena saya menyadari bahwa 
meskipun semua orang memperhatikan bahwa saya gelisah dan kesal, tidak ada yang 
mencoba membantu! Jadi, aku hanya akan pergi ke pesta faksi angkatan laut selama 
sebulan atau lebih. Dan jangan menambah jumlah partai dengan fraksi angkatan laut juga. 
Tarik saja faksi tentara dari jadwal. Oh, dan tolong beri tahu saya nama dari dua orang yang 
telah melecehkan saya "(Mitsuha) "Ugh...." (Marquis Mitchel) 

Ketika Mitsuha memberi tahu Marquis Mitchel tentang itu, dia ingin menjelaskan 
situasinya, tetapi raja berkata [Saya ingin melakukan kontak pertama dan berbicara 
sebagai bangsawan. Jangan ceritakan tentang kami dulu], jadi dia tidak punya pilihan lain 
selain mematuhi raja. Bahkan di pesta tempo hari, para bangsawan tidak dapat 
menindaklanjuti mereka karena mereka telah diperintahkan untuk melakukannya terlebih 
dahulu. 

... Saya ingin menjelaskan situasinya. Namun, tidak akan ada ketidaknyamanan jika hanya 
menyebutkan nama samaran, karena toh mereka akan memperkenalkan diri saat pertama 
kali bertemu. (Marquis Mitchel) Dengan pemikiran itu, Marquis mengumumkan nama 
mereka. 

"Pangeran Wonrade dan Viscount dari Efred ..." (Marquis Mitchel) Saat Mitsuha mendengar 
nama itu, dia memiringkan kepalanya. 

"Saya pikir mereka adalah sepasang ayah dan anak ..." (Mitsuha) "T-Tidak, mereka adalah 
ayah dan anak. Namun putra sulung merebut gelar kedua karena hitungannya berganda. ... 
Atau lebih tepatnya, Mitsuha, kamu juga memiliki salah satu dari banyak gelar yang dimiliki 
orang tuamu. " (Marquis Mitchel) "Ah-Ahahaha ..." (Mitsuha) 

Mitsuha adalah kepala rumah, tapi dia hanya menertawakannya karena itu hanya akan 
menimbulkan kebingungan ekstra. 

Dia tidak akan pergi ke pesta faksi tentara selama sebulan ... Sedikit mengganggu, tapi mau 
bagaimana lagi. Yah, terakhir kali sangat mengerikan. Diberitahu hal seperti itu di depan 
orang banyak akan sangat menyakitkan bagi seorang gadis di usia sensitif. Astaga, apa yang 
Mulia pikirkan ... (Marquis Mitchell) Dia sedikit bermasalah sebagai anggota Fraksi 
Angkatan Darat, tapi dia tidak bisa mengeluh karena banyak fraksi yang hadir di tempat 
kejadian. Jika dia mengeluh, Putra Mahkota akan disalahkan atas kesalahan itu, dan karena 
telah menghancurkan hati seorang gadis kecil. Tapi apa konsekuensinya ... 



Tidak mungkin ada orang yang akan mengambil risiko seperti itu dengan tanggung 
jawabnya sendiri. 

Satu bulan adalah waktu yang sangat singkat. Nah, akhir-akhir ini saya agak kewalahan 
dengan pesta. Dan perut Mitsuha sedikit ... Tidak, meskipun dia masih anak-anak, tidak 
sopan memikirkan hal seperti itu terhadap wanita (Marquis Mitchel) Marquis Mitchell 
tanpa sengaja melirik perut Mitsuha. 

Dan, tentu saja, Mitsuha menyadarinya. 

"Gi..." (Mitsuha) 

"Gi?" (Marquis Mitchel) 

"Gyaaaaa !!!" (Mitsuha) 

(Catatan: Saya ingin membuat Daftar Isi untuk Mitsuha, tapi saat ini hanya ada satu seri di 
situs ini. Nah, saya akan membuatnya nanti. Nanti.) 
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"Apa? Viscount Yamano tidak akan datang? " (Raja) 

"Ya, dia bilang dia tiba-tiba tidak enak badan ..." (Marquis Mitchel) 

Sepuluh hari kemudian, Count Wonrade dan Viscount Efred menghadiri pesta lain, tetapi 
mereka tidak dapat menemukan Viscount Yamano, yang seharusnya hadir. 

"... itu tidak dapat membantu. Manusia tidak bisa menahan setiap penyakit. Dia 
meninggalkan tanah air, hidup sendiri di negara lain yang air dan makanannya berbeda, 
tidak aneh jika dia sakit. Yah, bagaimanapun kita sudah datang ke sini, mari gunakan 
kesempatan ini untuk berbicara dengan semua orang. Sebagai bangsawan Kerajaan ini 
[Pangeran Wonrade]. Mungkin bagus untuk melakukan ini sesekali. Marquis Mitchel, 
mohon sampaikan kepada Viscount Yamano untuk berhati-hati dengan kondisinya dan 
tidak menderita penyakit serius. " (Raja) 

"Sesuai keinginan kamu!" (Marquis Mitchel) 

Untuk Yang Mulia Raja... Tidak, untuk Count Wonrade, dia bebas untuk menghadiri pesta 
apapun terlepas dari faksi manapun, apakah itu fraksi angkatan darat atau angkatan laut. 
Jadi, dia tinggal menunggu kesempatan berikutnya. Itu saja. 

"Apa? Viscount tidak ada lagi? " (Raja) 

"Ya, dia menerima tamu bulanannya, katanya ..." (Marquis Mitchel) 

"A-Aah, aku mengerti. Meskipun dia masih anak-anak, dia seorang wanita. Mau bagaimana 
lagi ... "(Raja) 

Kalau bukan penyakit, tidak masalah. Yang harus dia lakukan hanyalah mengubah tanggal. 
Tidak masalah jika dia bisa bertemu terlambat beberapa hari ... itulah yang raja pikirkan. 

... 

"Apa? Dia juga tidak bisa hadir hari ini? " (Raja) 

... 

"Dia juga absen kali ini? Apa artinya ini !! " (Raja) 

Viscount Yamano tidak absen dari semua pihak. Jika ya, mungkin ada alasan lain selain 
sakit. Namun, tampaknya dia menghadiri pesta di mana Raja dan Pangeran tidak hadir 
karena urusan publik atau pertimbangan politik. 



Bahkan jika itu kebetulan, kemungkinannya terlalu selaras. Pada titik ini, tidak hanya para 
bangsawan, tetapi raja juga telah menyadarinya. 

"Kami sedang dihindari, ya ..." (Raja) 

Benar, setiap kali Mitsuha menerima undangan pesta, dia berkonsultasi dengan Marquis 
Mitchel apakah dia harus hadir atau tidak, jika dia memutuskan untuk hadir, dia akan 
mengirim balasan ke penyelenggara pesta, mengatakan [Saya mungkin akan absen tiba-
tiba pada hari pesta karena aku tidak enak badan akhir-akhir ini. Meski begitu, jika itu tidak 
masalah bagimu...]. Dan kemudian pada hari itu, dia akan meminta utusan laki-laki yang 
disewa untuk mengirim surat, bukan kepada penyelenggara partai, tetapi langsung ke 
praktisi partai, menanyakan [Akankah Count Wonrade dan Viscount Efred hadir?]. 

... Akibatnya, ada pesta yang dihadiri oleh Viscount Yamano sesuai jadwal, dan ada pihak 
yang menerima pemberitahuan yang menyatakan bahwa dia akan absen karena sakit 
mendadak. 

Jika ini diulangi berkali-kali, informasi akan mengalir bahkan di antara para bangsawan, 
dan kemudian kondisi [ketika Viscount Yamano tidak ada] akan terkonfirmasi. ... Benar, 
[Kapanpun Count Wonrade dan Viscount Efred hadir]. 

Biasanya, ini adalah kehormatan yang luar biasa bagi penyelenggara pesta, jika raja dan 
pangeran datang ke pesta meskipun mereka dalam penyamaran. ... Benar, JIKA [Normal]. 

Semua orang tahu bahwa tujuan [Incognito Rush] ini adalah [melakukan kontak sebagai 
bangsawan biasa] dengan Viscount Yamano. Dengan ini, penyelenggara tidak dapat 
membanggakan fakta bahwa Yang Mulia telah mengunjungi pesta mereka. Dan secara 
resmi, Ini hanya kehadiran [Count Wonrade]. 

... Itu berarti, para bangsawan akan menjawab [TIDAK] untuk pertanyaan [Apakah Anda 
ingin kehadiran [Count Wonrade] sebagai ganti kehadiran Viscount Yamano?]. 

"Bagaimana ini bisa terjadi ..." (Raja) 

Meskipun dia adalah raja berkepala dingin, dia masih menyalahkan dirinya sendiri atas ide 
bodoh seperti [Berpura-pura menjadi bangsawan biasa] dan kesalahpahaman bodoh yang 
dilakukan putranya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi ... !!!!!" (Raja) 

(POV Mitsuha) 

Saya datang ke kota pelabuhan !! 

Ya, kota pelabuhan tempat pangkalan angkatan laut berada. 



Tujuan saya adalah kapal itu, ummm.... Oh itu dia, kapal terbaru [Leviathan]. Satu dua tiga... 
ada 32 senjata di satu sisi, jadi tidak diragukan lagi itu adalah kapal 64 senjata terbaru! 

Sama seperti terakhir kali, saya duduk di bangku yang sama... 

Aku menunggu sekitar satu setengah jam tapi tentara-kun tidak kunjung datang. Tidak 
mungkin semudah itu ya. 

Ya, kami belum berjanji, jadi wajar saja. Saya pikir mereka akan selalu keluar pada waktu 
yang sama jika itu hari libur mereka. Yah, saya tidak tahu kapan hari libur mereka, 
meskipun alangkah baiknya jika pelaut yang lebih rendah bisa keluar sekali atau dua kali 
seminggu. 

Baiklah, mari kita santai saja. 

Oh, pelaut selain tentara-kun mulai berbicara denganku beberapa kali... terus menerus. 

Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya sedang menunggu seseorang, tetapi 
kemudian mereka meminta untuk membiarkan mereka menemani saya sementara saya 
menunggu, jadi saya berbicara dengan mereka di bangku, tetapi tidak ada yang 
sepengetahuan, sopan, sopan dan semenarik prajurit-kun. Seperti yang diharapkan, 
bertemu dengan prajurit-kun adalah keberuntungan pemula ya ... 

Tidak, tentu saja, ada banyak perwira tua yang lebih berpengetahuan dari prajurit-kun. 

Setelah sekitar 20 sampai 30 menit, semua anak laki-laki mengatakan sesuatu seperti 
[Orang yang kamu tunggu sepertinya tidak akan datang, jadi bagaimana kalau pergi dengan 
saya saja...], tapi saya berkata, [Saya tidak bisa melakukan itu !], sambil berpura-pura kesal. 

Dan jika prajurit-kun tidak muncul setelah satu setengah jam, mundur. Para prajurit pasti 
akan melewati tempat ini setelah mereka turun dari kapal, jadi jika tentara-kun tidak 
muncul, itu berarti hari ini bukan hari liburnya. 

Hari pertama dan hari kedua adalah usaha yang sia-sia, dan hari ketiga datang. 

"Mitsuha-chan!" (Prajurit-kun) 

Berlari dari sisi lain sambil berteriak... Ooh, ini prajurit-kun yang sudah lama tidak kulihat. 

"Lama tidak bertemu!" (Mitsuha) 

"Mi-Mitsuha-chan..." (Prajurit-kun) 

Seorang prajurit yang kehabisan nafas karena dia berlari jauh-jauh ke sini. 

Hah? Ngomong-ngomong, prajurit-kun berlari lurus dari jarak dimana wajahku masih tidak 
bisa dibedakan, dia berlari lurus seolah dia sudah tahu itu aku ... 



"Umm, bagaimana kamu tahu aku di sini ..." (Mitsuha) 

"A-Aah, aku mendengar dari seniorku yang mendarat kemarin [Ada seorang gadis cantik 
dengan ciri-ciri eksotis menunggu kekasihnya kembali dari laut], maka kupikir itu pasti 
Mitsuha-chan..." (Prajurit-kun) 

Oh, gadis cantik katanya! Baiklah, ayo minta prajurit-kun untuk mengantarkan oleh-oleh 
untuk senior itu. 

Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk mengisi celah dalam informasi yang 
saya peroleh dari wig besar dari faksi angkatan laut... tidak, dari perspektif prajurit-kun 
mereka adalah [Orang-orang di atas Awan]. Benar, itulah tujuan hari ini, dan, yah, sesuatu 
seperti menjaga hubungan dengan prajurit-kun. 

Kalau begitu, menuju toko, Ayo pergi !! 

... Tte, pandangan sekilas dari prajurit-kun yang berusia sekitar 5 -- 6 tahun lebih tua 
darinya... 

Soldier-kun, apa kau tidak takut dilihat oleh seniormu? Entah bagaimana, Anda terlihat 
sangat bangga, tetapi apakah Anda akan baik-baik saja? Maksud saya, setelah Anda kembali 
ke perahu... 

Dan karena saya datang tanpa sarapan hari ini, saya mengumpulkan informasi sambil 
makan ringan. 

"Jadi sejauh itu perjalanan pelatihan pertama ya ... Lalu, dalam pertempuran nyata, berapa 
banyak lawan yang bisa ditangani dan berapa lama sampai peluru meriam dan mesiu 
habis?" (Mitsuha) 

"Senjatanya sama, jadi kinerjanya sama dengan kapal 40 meriam dua generasi lalu? Tetapi 
perbedaan antara jumlah senjata dan kekuatan lambung sangat menguntungkan? Begitu ... 
"(Mitsuha) 

Ini agak berbeda dari apa yang saya dapatkan dari petinggi. 

Dan meskipun mantan tawanan perang telah dinaturalisasi sebagai warga negara kami, 
mereka tampaknya berpikir itu seperti pengkhianatan jika mereka berbicara tentang 
informasi yang merugikan dari negara asal mereka tempat keluarga dan teman mereka 
tinggal. Mulut mereka lebih berat ketika kami menanyakan informasi di luar pengetahuan 
umum. 

Tidak mudah memaksa mereka untuk berbicara, dan akan merepotkan jika mereka 
berbicara sembarangan, tetapi kita telah mendengar semua yang mereka bicarakan secara 
sukarela. Nah, kami membandingkan apa yang dikatakan semua orang, dan masih ada 
berbagai inkonsistensi... 



Nah, para pelaut yang lebih rendah toh tidak tahu apa-apa, dan bahkan jika mereka 
perwira, mereka adalah orang-orang yang bertaruh pada pelayaran seperti judi, jadi agak 
salah untuk mengharapkan lebih banyak dari mereka. Dan sudah cukup lama sejak mereka 
meninggalkan tanah air mereka juga. 

Karena itulah, prajurit-kun yang bersedia membagikan informasi terbaru adalah sumber 
yang paling dapat diandalkan. 

Oke, seperti yang direncanakan, ayo serahkan hadiah yang sudah disiapkan kepadanya. Ini 
pisau lipat dari bumi, saya yakin para pelaut akan memiliki kesempatan untuk 
menggunakannya. 
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Aku meninggalkan prajurit-kun sebelum tengah hari seperti terakhir kali. Aku akan merasa 
kasihan padanya jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu untukku di hari liburnya 
yang telah lama ditunggu-tunggu. Tentu saja, kali ini saya membayar makanannya juga. 
Aku sudah meluangkan waktunya, jadi aku tidak bisa merepotkannya lebih dari itu. 

Dan sebelum saya pergi, saya menyerahkan pisau itu sebagai hadiah. Saya pergi tanpa 
memberi tahu isinya, saya harap dia menyukainya. 

Di negara ini, sangat umum untuk membuka hadiah di tempat dan langsung berterima 
kasih, tetapi saya menyerahkannya tepat sebelum kami berpisah, jadi saya pergi begitu 
saja. 

Soldier-kun ingin membuat janji lagi kali ini juga, tapi sejak awal, dia tidak diberitahu 
tentang rencana kapalnya. 

Ketika saya menyebutkan itu, dia dengan enggan menyerah. 

Nah, Dia tampaknya sedikit lega mengetahui bahwa saya telah menunggu beberapa hari 
untuk mencoba bertemu dengannya sementara saya menolak orang lain untuk sementara 
waktu. 

Itu adalah urusan [Dia sudah menjadi wanitaku]. 

Gadis bukanlah milik pria lho! Huff! 

(Catatan: Aku tidak akan memberimu putriku, bajingan !!) 

Baiklah, alangkah baiknya untuk segera kembali ke Jepang atau wilayah saya, tetapi karena 
saya sudah datang, mari kita selidiki sedikit dan berbelanja. Penyelidikan waktu luang 
semacam ini penting, Yup. ... Baiklah, saya hanya menikmati mengunjungi toko, maaf. 

... Dan malam datang. 

Kali ini, saya akan menyelidikinya juga di malam hari. 

Persiapan selesai. Saya telah memperoleh tempat yang direkomendasikan dan informasi 
yang diperlukan dari perwira angkatan laut senior. Tidak, saya tidak akan pergi ke pesta 
untuk saat ini. Sampai berat badan saya turun banyak... Tidak, sebenarnya lemak saya 
banyak, tapi... kenapa lemak itu menempel di perut saya, bukan di dada! ... Tidak, 
bagaimanapun, saya mendapatkan informasi ini dengan mengorbankan sesuatu yang 



penting bagi saya, jadi jika saya tidak menggunakannya secara efektif, proporsi tubuh saya 
yang indah tidak akan dapat beristirahat dengan tenang. Sial. 

Kararan (Bel Pintu SFX) 

Bel pintu sebuah bar berdering, dan bartender tua serta beberapa pelanggan tetap melirik 
ke pintu... dan mereka membuka mata lebar-lebar. 

Ini adalah tempat di mana lelaki tua kekar, terutama tentara angkatan laut, sering 
berkumpul. Selain itu, para perwira senior sering mengunjungi tempat ini, sehingga para 
pemula, bintara, dan prajurit biasa tidak akan mendekati tempat ini. Itu tidak diputuskan 
oleh siapa pun, tetapi entah bagaimana itu dikenal sebagai bar khusus untuk perwira 
senior. 

Itu akan membuatnya kurang dapat diakses oleh warga sipil, tetapi itu terletak di dekat 
pelabuhan tempat pangkalan angkatan laut berada, yang memiliki lebih banyak perwira 
senior yang berkeliling dan mereka membayar lebih baik. Bartender tua, pemilik bar, 
senang dengan basis pelanggan seperti ini karena mereka tidak mabuk atau membuat 
masalah. 

Apalagi, sudah beberapa dekade. 

Tempat dengan suasana tenang di mana seorang pria bisa beristirahat dengan damai. 

Dan kemudian, entitas asing telah menyerbu. 

Entitas asing masuk, duduk di kursi konter, dan memesan minuman. 

"Jus Campuran. Dikocok, bukan diaduk. Dua buah zaitun "(Mitsuha) 

" " " " " "Apa-apaan itu!!!" "" "" "(Pelanggan bar) 

Para pelanggan berteriak dengan keras. 

Saya selalu ingin mengatakan kalimat itu suatu hari nanti sejak saya membaca 007. Namun, 
itu adalah martini kering medium di baris aslinya, dan dirusak oleh jus campur.... 

Bartender itu melakukan pekerjaan itu dengan diam-diam, dengan wajah berkedut. 

Ini adalah pertama kalinya seseorang memesan jus campur di bar ini, tetapi bukan berarti 
dia tidak mengerti konsepnya, jadi jus dalam jumlah yang sesuai yang disiapkan untuk 
koktail dicampur di shaker sambil membayangkan rasa berdasarkan intuisinya sendiri. . 
Anggap saja sebagai koktail tanpa alkohol. 

Mencampur dua jus sudah membuatnya menjadi [jus campur], tetapi bartender 
mencampur tiga jus untuk rasa dan aroma yang lebih enak. Dan dia mengguncangnya. 



Kemudian bartender menuangkan jus campuran dari pengocok ke dalam gelas tumbler 
dengan es, bukan gelas koktail kecil, dan diam-diam menggeser gelas itu ke arah saya. 

"Saya tidak butuh kembalian" (Mitsuha) 

[Entitas Asing] yang menerima gelas itu berkata dan menyerahkan koin dari sakunya ke 
bartender, menggesernya ke seberang meja dengan jarinya. 

Seperti yang diharapkan, bahkan bartender yang selalu terlihat tenang dan tenang, 
membuka lebar matanya. 

Itu adalah koin emas yang ditawarkan. Masuk akal, harganya sekitar 100.000 yen di Jepang. 

"Apakah kamu!? Kapten Weralda !? " (Bartender) (Catatan: Tidak terlihat seperti referensi) 

Bartender itu meneriakkan balasan. Itu adalah kegagalan pertama kali dalam beberapa 
dekade, seperti mengungkapkan emosinya kepada pelanggan. 

"Oh. Apakah Anda berbicara tentang Paman Tirado? " (Mitsuha) 

Dan [Entitas Asing] membalas dengan tenang. 

Tirado Weralda. 

Dulunya seorang kapten kapal perang dari kota pelabuhan ini, kemudian menjadi 
komandan skuadron di ibukota kerajaan. 

Ia seorang ningrat, namun ketika ia menerima gelar tersebut, ia tidak mencantumkan huruf 
[de] di depan nama rumahnya. Dia berkata, [Saya tidak membutuhkan pengubah tambahan 
untuk mewakili diri saya sebagai seorang tentara]. 

Kapten Weralda... saat ini seorang Mayor Jenderal, adalah karakter yang luar biasa, tapi dia 
memiliki satu kelemahan. Itu adalah bahwa dia tidak bisa minum sama sekali, dengan kata 
lain, dia seorang [bukan peminum]. 

Alasan seseorang boleh minum atau tidak bisa karena berbagai faktor seperti konstitusi, 
gen, fisik, fisik, penyakit, kondisi medis, dan lain-lain, tidak masuk akal untuk 
mengasosiasikan kemampuan minum dengan kejantanan. Tidak ada alasan untuk 
melakukannya. Memaksa orang miskin untuk minum sama dengan memaksa minum racun, 
termasuk konsekuensi dari cedera atau percobaan pembunuhan. 

... Terkadang ini secara harfiah [pembunuhan] tanpa bagian [percobaan]. Misalnya 
keracunan alkohol akut, kecelakaan mabuk, tersedak muntahan di tenggorokan. (Catatan: 
Apa? Seseorang meninggal karena itu?) 



Namun, para pelaut di era seperti itu memiliki citra yang kuat sebagai [tahan terhadap 
minuman keras = maskulin]. Mungkin hanya ego dari mereka yang merasa malu bahwa 
mereka tidak memiliki apapun untuk disombongkan selain minum.... 

Pokoknya, di [Bisnis seperti itu], Kapten Weralda, yang tidak bisa minum, sepertinya punya 
ide. 

[Cara masuk ke bar, tempat pertukaran informasi dan negosiasi, tanpa diejek oleh orang 
lain] 

Dan apa yang dia lakukan adalah, [Pesan minuman tanpa alkohol], [Pesanlah, seolah-olah 
Anda sedang memesan minuman keras, cobalah pamer saat melakukannya, ajukan 
permintaan khusus, bertindak seperti orang yang tahu segalanya], dan [Bayar lebih dari 
hadiah]. 

Pesanan pertama Kapten Weralda di bar ini adalah [Susu murni, sapi. Dengan dua tetes 
jeruk nipis]. Dan dia membayar satu koin emas, tidak ada kembalian. 

Perintah [Entitas Asing] sebelumnya sudah cukup untuk mengingatkan bartender pria itu, 
dan kata-kata yang dia kembalikan adalah [Paman Tirado?]. 

"Anda adalah kerabat pria itu?" (Bartender) 

Pelanggan tidak menggunakan honorifics di bar ini. Pelanggan dan bartender semuanya 
sama, dan pekerjaan serta peringkat mereka di dunia luar tidak ada nilainya saat mereka 
membuka pintu sampai mereka meninggalkan bar. 

"Aku tidak berhubungan darah dengannya. Hanya rujukan dari bilah ini. Yah, Hoeffel-san, 
Erasmus-san, dan Kellberger-san juga memperkenalkan bar ini... "(Mitsuha) 

Bufu ~ !! (Spurt SFX) 

Gehogoho ~ !! (Batuk SFX) 

"Itu nama besar Angkatan Laut, bukan ... Anda siapa, Nona?" (Bartender) 

[Entitas Asing] bersukacita. 

(A-kejadian yang tak terduga, hari dimana aku bisa mengatakan salah satu baris di dalam 
seri [Kalimat yang ingin kukatakan suatu hari nanti] akan datang!) (Mitsuha) 

"Terkadang seorang pematung. Terkadang seorang penjaga toko. Dan Terkadang seorang 
putri bangsawan. Dan entitas itu !! Gadis pencinta Angkatan Laut dan paman, Mitsuha !! " 
(Mitsuha) 

(Catatan: Kenapa... Oji-sama suki? Just, why...) 



"O...., Ooh...." (bartender) 
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Saya menyelipkan diri di antara para pelanggan dan mengajukan banyak pertanyaan. 

Tidak ada yang memandang rendah seorang gadis yang merupakan teman dari rekan kerja 
atau atasan mereka dan menyukai barang-barang angkatan laut. Apalagi, itu adalah gadis 
yang usianya hampir sama dengan cucu perempuan mereka. Dan tampak lucu bagi mereka 
bahwa gadis itu masuk ke suatu tempat sendirian. 

Juga, dari perkenalan diri saya, atau lebih tepatnya, dari isi nama saya, mereka secara alami 
menganggap saya sebagai putri bangsawan. ... Maksudku, tidak ada gadis biasa yang 
mengeluarkan satu koin emas untuk satu cangkir jus. 

Mempertimbangkan warisan saya dan bahwa saya akan menjadi istri dari beberapa 
bangsawan di masa depan, seorang gadis bangsawan pecinta angkatan laut seperti saya 
harus menjadi harta penting dalam perspektif Angkatan Laut. 

... Yah, mereka mungkin berpikir bahwa saya aslinya adalah putri dari sebuah rumah 
angkatan laut. 

Jadi, jika Anda mengolok-olok tentara sambil memuji angkatan laut dan membantu mereka 
mengosongkan gelas sampai mabuk, akhirnya mulut mereka menjadi kendur. Baiklah, 
sudah bicara !! 

"Saat ini, apakah ada rencana untuk mengerahkan armada eksplorasi baru?" (Mitsuha) 

"Setiap berapa tahun angkatan laut mengerahkan armada semacam itu?" (Mitsuha) 

"Seperti yang diharapkan, apakah kita menempati benua yang kita temukan dan 
menjadikannya wilayah negara kita, juga apakah kita menjadikan semua penduduk sebagai 
budak?" (Mitsuha) 

Benar, akan mencurigakan jika aku tiba-tiba menanyakan hal seperti itu sebagai putri 
bangsawan dari negara lain di dunia sosial di ibu kota Kerajaan. 

Tapi di sini, ada kakek yang dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 
oleh seorang gadis pencinta angkatan laut yang penasaran. 

Seperti yang diharapkan, rahasia militer dan masalah politik adalah satu hal, tetapi yang 
ingin saya ketahui bukanlah hal-hal semacam itu. Saya tidak ingin mendengar tentang 
politik negara lain. Jadi tidak masalah. 

... Saya dapat mengumpulkan informasi tentang hal-hal semacam itu di ibukota kerajaan. 



Setelah itu saya memesan [Single Milk, Rock] dan [Orange Juice, Straight], dan memberikan 
koin emas bartender. Saya mencoba untuk terlihat keren dengan bermain trik dengan koin 
dan itu terbang ke suatu tempat, semua orang membantu saya untuk mencari koin ... 

Tidak, saya tahu beberapa trik bagus, asal Anda tahu! 

Dan sepertinya ini waktu yang tepat untuk mundur. Seperti yang diharapkan, saya tidak 
bisa tinggal sampai waktu tutup, yang akan larut malam. 

Ketika saya mengatakan saya akan pulang, bartender mengembalikan semua koin emas 
kecuali satu dan sembilan koin emas kecil. 

"Seperti yang diharapkan, jika saya memiliki seorang gadis kecil untuk membayar 
beberapa koin emas hanya untuk beberapa minuman ringan, itu akan dicatat dalam sejarah 
hitam hidup saya, mohon maafkan saya" (Bartender) 

Nah, jika dia mengatakannya seperti itu, saya harus menerimanya. 

"Terima kasih untuk semuanya hari ini! itu sangat menyenangkan! ... Oh itu benar!" 
(Mitsuha) 

Saya hampir lupa. 

Jika saya bisa mendengar hal-hal bagus, saya menyiapkan hadiah untuk berterima kasih 
kepada mereka dan untuk membuat kesan yang baik di masa depan. 

Tentu saja, saya tidak berpikir mereka akan menerimanya jika saya mencoba memberi 
mereka sesuatu yang mahal, dan tidak pintar memberikan hadiah mahal untuk sesuatu 
seperti ini. Dalam kasus seperti itu, jenis hadiah ini sempurna. 

Benar, karena mereka peminum, jadi minuman keras adalah yang terbaik! 

"Aku akan membayar biaya bagasi kabin, tolong abaikan yang ini." (Mitsuha) 

Saya memberi tahu bartender itu, dan saya mengambil botol dari tas saya. 

... Tidak mungkin saya bisa mendapatkan satu untuk masing-masing. Saya tidak bisa 
membawa sebanyak itu. Jadi, dari satu botol, tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas 
setiap orang untuk dicicipi. 

"Itu minuman keras dari pihak kami, bisakah kamu mencobanya?" (Mitsuha) 

Tanpa disadari, saya berhenti menggunakan kata-kata sopan dan menjadi tanpa pamrih, 
yah terserah. Tidak ada yang akan marah pada gadis kecil, mungkin. 

Ketika saya membuka tutupnya, bartender memberi saya gelas baru untuk setiap orang, 
dan saya menuangkannya ke gelas semua orang. 



"Tidak ada biaya bagasi kabin, biarkan saya mencicipinya juga" (Bartender) 

U ~ n, dengan senang hati! 

Dan semua orang mengulurkan gelas mereka ke arah cahaya untuk memeriksa warnanya, 
memutar gelas dan mencium baunya, lalu memasukkannya ke dalam mulut mereka dan 
setelah beberapa detik, mereka menelannya di tenggorokan. 

"" "" "" Apa ...... "" "" "" (semua orang) 

Ufufufu, apakah kamu terkejut? 

Ini adalah kebanggaan tanah air saya, The Hakushu 12-Years-Old Single Malt Whiskey! 

Karena anggaran terbatas, saya tidak mampu membeli yang berusia 18 tahun atau yang 
berusia 25 tahun! 

Baiklah, sepertinya saya bahkan tidak perlu mendengar apa yang mereka pikirkan. Dengan 
ini, kesan yang baik tentang diriku pasti tertanam. Tolong beri saya informasi bagus lain 
kali juga! 

"Baiklah, nanti!" (Mitsuha) 

Dengan itu, saya meninggalkan bar sebelum semua orang bereaksi. 

Rasanya seperti aku mendengar sesuatu dari belakang, sungguh sekelompok pemabuk 
yang lincah. 

(Narator's POV) 

"Hei!" (Paman 1) 

" " " "Diterima!" "" "(Sekelompok Paman) 

Seorang gadis kecil tidak bisa diizinkan berjalan di jalan pada malam hari sendirian. 
Apalagi, dia adalah gadis dari keluarga bangsawan yang imut dan ramah angkatan laut. 

Dan beberapa pria melompat keluar dari bar untuk mengantar gadis itu pulang. 

Yang lain mencicipi gelas minuman keras itu sedikit demi sedikit. Meminum semuanya 
sekaligus itu tidak sopan. 

Setelah beberapa saat, pria yang keluar kembali. 

"Ap... Kamu banyak, bagaimana dengan gadis itu! Kenapa kembali tanpa mengantarnya 
pulang !? " (Paman 2) 

Orang-orang yang tetap di bar bangkit dari kursi mereka dan berteriak pada kelompok lain. 



Sebagai seorang pria sejati, mereka tidak dapat mengabaikan fakta bahwa seorang gadis 
berjalan sendirian di malam hari. Jadi, tentu saja mereka terkejut ketika kelompok 
pengawal kembali secepat ini. Hanya beberapa menit setelah gadis itu meninggalkan bar, 
orang hampir tidak dapat membayangkan bahwa dia telah diantar ke rumahnya dalam 
waktu sesingkat itu. 

"Y-yah, saat kami keluar dari bar, dia baru saja masuk ke gang pertama di sebelah kanan, 
jadi kami buru-buru mengikutinya, tapi ketika kami sampai di gang, dia sudah pergi. Kami 
berlari dengan tergesa-gesa dan mencari semua cabang tetapi tidak dapat menemukannya. 
Bahkan jika dia diculik, tidak mungkin untuk berlari secepat itu sambil menggendong 
seorang gadis, dan tidak ada kereta, tidak ada pintu, tidak ada kotak kayu yang dapat 
menyembunyikan gadis itu. Pertama-tama, berapa lama kami harus berlari! Hanya 
beberapa detik! Bahkan tidak perlu 10 detik! Apa menurutmu seseorang bisa menculik 
gadis seumuran itu tanpa bersuara, dalam waktu sesingkat itu, di tempat tanpa kereta atau 
pintu masuk !? " (Paman 3) 

"" "" "" ...... "" "" "" (para paman) 

Tidak ada harapan. 

Tidak pasti bahwa dia telah diculik dan mengingat keadaan yang tampaknya tidak mungkin 
terjadi. 

Mereka hanya tahu nama depannya dan tidak tahu asal usulnya. 

[Beberapa pria mengejar gadis itu, bahwa mereka bertemu untuk pertama kalinya, setelah 
dia keluar dari bar, tetapi mereka kehilangan pandangan] 

Jika Anda membuat laporan seperti itu kepada penjaga, mereka akan segera bergerak. ... 
Menyelidiki pria mencurigakan yang mencoba mengikuti gadis itu. 

"... itu tidak berguna, mau bagaimana lagi ..." (Paman) 

Namun, semua orang tidak terlalu khawatir. 

Melalui berbagai pembicaraan, mereka tahu bahwa gadis itu tidak sepenuhnya idiot, bahwa 
dia tampaknya memiliki kesadaran tentang situasi keamanan di kota pelabuhan, dan 
bahwa dia tampak cukup berani. Dan waktu antara saat dia meninggalkan bar dan saat dia 
menghilang terlalu singkat. Jauh lebih logis untuk berpikir bahwa dia telah mempersiapkan 
cara yang aman untuk pulang lebih awal daripada berpikir dia terlibat dalam suatu insiden. 

Dan seseorang menggumamkan kata-kata yang mewakili pikiran setiap orang. 

"... siapa dia, gadis kecil itu ..." (paman terakhir) 



Dan kemudian semua orang diam-diam mencicipi minuman itu. Minuman keras yang 
ditawarkan sebagai sampel dengan aroma yang sangat kaya. Tentu saja, bartender itu salah 
satunya ... 
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Mengumpulkan informasi tentang benua baru akhirnya mencapai tempat pemberhentian. 

Tidak, saya tidak bisa melakukan penilaian intelijen setiap hari. Jika saya terus berpesta 
dan minum secangkir minuman ringan tanpa dasar, perut saya yang malang akan menjadi 
tidak enak! 

[Luxurious Heart] mungkin bagus. Namun [Perut Mewah] jelas tidak bagus! 

Itulah sebabnya, hari ini, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, saya mengajak 
Colette-chan dan Sabine-chan bertamasya keliling Bumi. 

Tidak, akhir-akhir ini saya sibuk dengan benua baru dan toko-toko baru, dan saya tidak 
benar-benar punya waktu untuk mereka, jadi suasana hati mereka sedang bagus sekarang... 
yah, suasana hati mereka sepertinya sedikit terlalu baik. 

Itulah mengapa saya datang ke sini, markas Wolf Fang. 

... Yah, aku harus menunjukkan wajahku sesekali. 

"Kapten-san, apakah ada yang terjadi saat aku pergi?" (Mitsuha) 

"Kamu datang ya... Tidak, tidak juga. Tapi ada banyak email, mohon diproses. Tidak ada 
yang penting, tidak perlu terburu-buru "(Kapten-san) "Riiight..." (Mitsuha) 

Yup, sebelumnya saya menerima surat biasa, tapi membosankan, jadi saya hanya 
menggunakan email saja. Karena mudah mengirim balasan. Dan ini dikelola oleh captain-
san seandainya ada surat penting atau mendesak. Dia juga mengirimkan balasan untuk 
konfirmasi tanda terima. 

Sabine-chan dan Colette-chan harus menunggu sebentar, tapi tidak butuh waktu lama 
untuk menggunakan transfer, jadi itu bisa dimaafkan... Ayo selesaikan ini secepatnya... 

Kebanyakan undangan ke pesta dan acara. Karena saya sudah lama tidak berada di sini, 
beberapa di antaranya telah melewati batas waktunya, jadi saya menanggapi dengan 
permintaan maaf. Yah, saya masih akan menolak yang akan datang juga. Dan juga ada 
laporan rutin dari mereka yang mempelajari hal-hal dari dunia lain. Mari kita jawab 
mereka dengan pengakuan dan dorongan. 

Oh, permintaan maaf dan keinginan untuk kembali menjadi anggota lagi datang dari 
negara-negara yang saya tendang karena mereka mencoba secara diam-diam membawa 
alat perekam ke [Meja Bundar Dunia Berbeda]. Itu adalah kesempatan bagus untuk 
menyingkirkan mereka. Siapa yang akan membiarkan mereka kembali !! 



Setelah itu, saya mengirim beberapa balasan lagi. Dan.... 

"Sekarang, ayo berangkat!" (Mitsuha) 

Hal pertama yang pertama, ayo pergi ke toko permen di kota terdekat dari markas ini! 

Saat Sabine-chan dan Collette-chan ikut serta, biasanya pergi ke sana dulu. 

Dan kami telah memilih tempat yang cocok untuk transfer. Tempat yang tenang dan aman. 

Nah, jika ada orang di sekitar saat itu, kita bisa menghilang begitu saja dengan transfer 
terus menerus. Mungkin, mereka akan mengira telah melihat hantu dan itu akan berakhir 
tanpa menimbulkan rumor yang aneh. 

... Dan, tanpa masalah, kita sudah sampai di toko manis dengan selamat. 

"Parfait manis melon dan kue stroberi!" (1 st loli) 

"Banana chocolate sundae dan jumbo parfait!" (2 nd loli) 

"Es krim Neapolitan dan parfait buah!" ( Loli 3 ) 

"" "Untuk saat ini, itu saja!" "" (Tiga lolis) 

Pesanan dalam jumlah besar seperti biasa. Pelayan sudah terbiasa dengan pesanan biasa 
kami. Kami makan mana saja yang lebih dulu berturut-turut, penambahan demi 
penambahan. 

Dan tentu saja, diakhiri dengan [itu]. 

"" "Uugh..." "" (tiga lolis) 

Gurururu.... (Sakit perut SFX) 

Tidak, Bukannya kita tidak pernah belajar dari masa lalu! 

Ini seperti, bangsawan Romawi kuno yang menyodok mulut dengan jari mereka setelah 
kenyang untuk memberi ruang di perut mereka agar mereka bisa terus makan! ... Kami 
membiarkannya keluar dari bawah! 

Yah, itu tidak akan berhasil jika Anda mengalami sembelit... tte, mari kita berhenti di situ! 

"Aku pergi dulu !!" (Mitsuha) 

Ya, toilet hanya ada dua di toko ini. Dan sekarang tinggal satu, karena satu pelanggan sudah 
menempati satu. Jadi, saya mengambil yang lain. 

"Kamu bisa pergi selanjutnya, keduanya gratis" (Mitsuha) 



Setelah aku kembali dari toilet, giliran Sabine-chan dan Colette-chan. 

Dan ketika saya memikirkan jadwal hari ini, ada suara keras di pintu masuk, seperti 
pecahan kaca atau tembikar. Dan... 

"Kyaaaa, penculik !!!" (Petugas toko) 

Aku secara refleks berdiri dari tempat dudukku dan melihat ke arah pintu masuk. 

Toilet di toko ini terletak tepat setelah pintu masuk dan sedikit di belakang sisi kanan meja 
kasir. Dengan kata lain, saya tidak bisa melihat kamar kecil dengan jelas dari dalam toko. 

Jeritan tadi adalah milik petugas di kasir, tidak ada yang pernah mempertimbangkan untuk 
membawa wanita dewasa keluar dari tempat ini, itu artinya, satu-satunya yang memiliki 
kesempatan untuk diculik adalah... Sabine-chan dan Colette-chan ... 

Tubuhku secara spontan berlari menuju pintu masuk sambil memikirkan mereka. 
Menjengkelkan menunggu pintu otomatis terbuka, jadi aku teleportasi keluar. Saya melihat 
potongan vas pecah di lantai. Mungkin itu jatuh ketika anggota tubuh seseorang 
memukulnya saat mereka sedang berjuang. Dan saat itu, petugas itu memperhatikan para 
penjahat, jadi dia berteriak. 

Menyebabkan seseorang pingsan menggunakan sapu tangan yang dibasahi kloroform 
hanyalah mitos dalam sebuah cerita, kloroform tidak memiliki efek langsung dan cukup 
beracun. Jadi, jika korbannya adalah anak-anak, cara teraman dan tercepat adalah 
menyumbat mulutnya dengan sepotong kain agar mereka tidak bisa berteriak, menahan 
dan menyeretnya pergi... sambil berpikir demikian, otomatis tubuh saya melesat ke arah 
tempat parkir. Kecil kemungkinan mereka menggunakan mobil untuk menculik seseorang 
dalam skenario ini... tte, itu dia !! 

Dua wanita menggendong Sabine-chan, dua lainnya menggendong Colette-chan, dan satu 
lagi wanita membantu mereka, totalnya 5 wanita, dan seorang pria mencoba menyeret 
Sabine-chan dari kursi belakang mobil. Saya tidak bisa melihat dengan jelas dari sini, tapi 
mungkin ada yang lain di kursi pengemudi. 

Sepertinya Sabine-chan sedang mengamuk, tapi dia kalah jumlah dan mereka menahan 
anggota tubuhnya, memaksanya masuk ke dalam mobil. Mengikutinya adalah Colette-chan. 
Saya berhenti dan melihat mereka tanpa panik. 

... Jika mereka sudah dalam pandanganku, aku tidak perlu khawatir lagi. Itu hanya 
[Penculikan], dan pelakunya tidak akan berniat menyakiti para gadis. Bahkan jika gadis-
gadis itu mencakar atau menggigitnya, mereka mungkin sangat diperintahkan untuk tidak 
menyakiti gadis-gadis itu. 

Tidak mungkin mereka bisa melarikan diri sekarang, harap tunggu sebentar lagi. 



Pelaku berhasil mendorong gadis-gadis itu ke kursi belakang, dengan salah satu wanita 
mengikuti mereka ke kursi belakang, dan seorang wanita lainnya ke kursi penumpang 
depan. Tiga lainnya kemudian masuk ke mobil lain di sebelah yang pertama. 

Yah, semuanya tidak muat dalam satu mobil, jadi siapkan yang lain. Ini tidak mungkin, 
tetapi mungkin mobil lain memiliki peran untuk mencegah mobil pertama dilacak. 
Mungkin, bahkan dengan mengorbankan beberapa orang, mereka menghargai 
keberhasilan penculikan itu. 

... Dan, jika Anda bertanya-tanya mengapa saya begitu santai, itu karena... 

Gakun! (Metal menabrak (?) SFX) 

Vrooom !! (Mesin yang meledak SFX) 

Suara mesin yang meledak dan kedua mobil yang tidak bergerak sedikit pun. 

Itu tidak bisa bergerak. Kedua mobil itu tidak memiliki ban. Tepat sebelum mereka 
menyalakan mesin, saya memindahkan semua ban dari mobil ke halaman rumah 
penduduk. 

Mobil yang tidak bisa bergerak kemana-mana akan diledakkan mesinnya setelah 
pengemudi menginjak pedal gas secara paksa. Lalu... 

"O, onee-sama!" (Sabine-chan) 

"Mitsuha!" (Colette-chan) 

Sekali lagi, dengan transfer terus menerus, saya mengambil Sabine-chan dan Colette-chan 
secara berurutan. Ya, karena ini, saya tidak terlalu khawatir selama mereka ada dalam 
pandangan saya dan tidak dalam bahaya. 

Jika lawannya adalah orang gila yang kejam, saya akan lebih panik dan segera 
menyelamatkan gadis-gadis itu. Kali ini, pelakunya bukan dari jenis itu dan mereka benar-
benar ada dalam pandangan saya, jadi saya punya waktu untuk menunggu saat yang tepat. 

Skenario terburuknya adalah jika mereka berhasil melarikan diri sebelum aku menemukan 
mereka dan benar-benar kehilangan pandangan dari Sabine-chan dan Colette-chan, 
membuatku tidak dapat menyelamatkan gadis-gadis itu. 

... Toko akan menagih pelakunya alih-alih kita untuk perbaikan, kan? 

Lalu aku mengeluarkan ponsel dari sakuku dan memanggil nomor. Ya, jika kita terlibat 
dalam masalah di negara ini, saya bisa segera menghubungi nomor ini, nomor yang 
diajarkan oleh agen negara ini. 

Mungkin paman seram berjas hitam akan bergegas ke sini. 



... Saat aku memikirkan itu. Mereka datang hanya dalam 2-3 menit, empat mobil, puluhan 
orang. Kami belum dapat berbicara dengan petugas dan pelanggan lain yang keluar dari 
toko dengan tergesa-gesa... 

Rupanya, beberapa agen selalu menunggu di dalam mobil, di dekat markas Wolf Fang, siap 
diberangkatkan kapan saja. Tentu saja, karena kami sesekali datang ke kota ini, banyak 
agen yang menunggu di sekitar sini juga. Dan kali ini, karena keadaan darurat, bahkan 
mereka yang sedang tidur siang pun menyerah dan mencoba yang terbaik. ... Terima kasih 
atas kerja keras Anda. 

Dan alasan mengapa para penculik tidak meninggalkan mobil dan melarikan diri adalah 
karena saya membawa [itu] ketika saya memindahkan ban tadi. Bagian-bagian yang 
diperlukan untuk membuka pintu. 

Tanpa bagian itu, pintu tidak akan terbuka karena kait tidak akan lepas saat pegangan 
ditarik. 

Selain itu, alat tajam, alat komunikasi, senjata api, dan instrumen gelap, semuanya saya 
bawa. Dan zat beracun untuk gerakan bunuh diri juga dipindahkan. Mungkin mereka 
bahkan belum menyadarinya. 

Para penculik, yang sedikit terkejut bahwa mereka menyadari bahwa semua senjata 
mereka telah hilang, diam-diam ditangkap tanpa perlawanan. 

Entah bagaimana, sepertinya mereka kehilangan motivasi, mungkinkah mereka menyadari 
bahwa botolnya sudah kosong ketika mereka mencoba bunuh diri dengan meminum 
kandungan yang ada di dalam botol tersebut? 

Nah, jika mereka memutuskan untuk bunuh diri hanya untuk menyadari bahwa mereka 
tidak bisa, tentu saja hati mereka akan hancur... 

Ah, ayo kita pindahkan kait pintunya agar orang-orang berbaju hitam bisa membukanya 
dengan mudah. 

Oh, saya harus mentransfer kembali senjata ke dalam mobil. Nah, transfer hanya butuh 
beberapa milidetik, mereka tidak akan menyadarinya. 

Saya harus meninggalkan bukti bahwa mereka adalah penculik bersenjata agar hukuman 
mereka tidak dikurangi. 
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Setelah memberikan penjelasan singkat kepada para pria berbaju hitam dengan petugas 
sebagai saksi pada saat penculikan, para penjahat tersebut ditahan dan dibawa dengan 
empat mobil. Mungkin mereka akan dibawa ke ruang interogasi bawah tanah organisasi 
intelijen negara ini. 

Ketika saya mencoba untuk memberikan kompensasi vas pecah kepada laki-laki berbaju 
hitam, katanya, [Karena itu dalam yurisdiksi kami, kami akan menanggung kompensasi], 
sebelum mereka melarikan diri. Sial. 

Kemudian saya mencoba untuk mendorong kompensasi langsung ke manajer toko sebagai 
upaya terakhir, tetapi dia berkata [Murah, tetap diproduksi secara massal, jadi saya tidak 
keberatan jika itu dilanggar untuk menghentikan penculikan gadis itu] 

Nah, akan sedikit aneh bagi para korban kasus penculikan untuk memberikan kompensasi. 
Pastinya, jika beredar rumor bahwa korban dimintai ganti rugi, toko itu bisa berada dalam 
posisi yang buruk. 

Kemudian kami harus kembali ke toko dan membayar apa yang kami makan dan meminta 
maaf kepada pelanggan lain. Itu menimbulkan keributan besar, dan orang-orang yang 
sedang makan es krim atau sesuatu mungkin meleleh saat mereka keluar untuk melihat... 
tte, mereka baru saja menuai apa yang ditabur. Kami tidak perlu membayar karena itu 
tanggung jawab mereka sendiri, bukan? 

"... dan bagaimana situasinya?" (Mitsuha) 

Setelah memastikan bahwa mereka tidak terluka atau trauma, kami pindah ke tempat di 
mana kami dapat menenangkan diri dan berbicara. ... Di kediaman Viscount Yamano di 
Jepang. 

Lalu saya menyeduh teh dan menyajikan kerupuk nasi untuk mereka, semuanya sudah 
disiapkan, sekarang mari kita konfirmasi kronologinya. 

"Saya keluar dari toilet, mencuci tangan, dan menunggu Colette. Dan ketika Colette keluar 
dari toilet, beberapa wanita mendekati kami... "(Sabine-chan) Ya, sangat tidak-tidak jika 
seorang pria masuk.... Baik, meskipun itu wanita, itu tidak mengubah fakta bahwa 
penculikan adalah masalah besar. 

"Tiba-tiba, para wanita menyapu Colette dan aku dari belakang, memasukkan kain ke 
mulut kami, menurunkan tubuh mereka sehingga kami sulit ditemukan dari meja kasir, dan 
langsung pergi dari toilet ke pintu masuk toko..." (Sabine-chan) "Eeeeehh !!" (Mitsuha) 

Tadi, dari cerita Sabine-chan, ada informasi super penting! 



Aku segera meraih tangan kanan Colette-chan. Tangan kanan yang sedang memegang 
kerupuk. 

"... cuci tanganmu!" (Mitsuha) 

Ya, saat ini, Colette belum mencuci tangannya setelah dia keluar dari toilet! Terlepas dari 
[Toilet] !! 

Dan, sementara kami menunggu Colette-chan mencuci tangannya, kami menghentikan 
pembicaraan untuk sementara. 

"... Lalu aku membuat diriku diam dan tenang, dan ketika kami melewati vas di pintu 
masuk, aku menendangnya sekuat mungkin untuk memberi tahu semua orang" (Sabine-
chan) Ooh, seperti yang diharapkan. Tapi kupikir itu perbuatan Colette-chan... 

"Dan saya menggaruk wajah mereka dan menggigit lengan mereka, orang-orang itu 
memiliki ekspresi kesakitan, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Itu seharusnya 
sangat menyakitkan, tapi mereka menahannya... "(Colette-chan) Penjelasan tambahan dari 
Colette-chan. 

Nah, karena pekerjaan adalah pekerjaan, mereka akan bertahan selama itu. Bagaimanapun, 
prestise negara mereka tergantung pada kehidupan mereka. 

Dan, dari titik itu, saya tahu sisanya... 

Tapi syukurlah. Sungguh, sungguh, syukurlah. 

Keduanya tidak terluka, dan mereka tidak menderita PTSD apa pun. Syukurlah saya 
melakukannya tepat waktu sebelum mereka benar-benar diambil... 

Namun, itu adalah bias melihat ke belakang. 

Hanya karena hasilnya bagus, bukan berarti tidak ada kemungkinan hasil lain. 

Meskipun upaya tersebut tidak berhasil, dosa penculikan demi keuntungan itu berat. 

Dan izinkan saya memberi tahu dunia arti berkelahi dengan Viscount Yamano. 

Saksikan murka Rumah Tangga Yamano !!! 

"Itulah mengapa saya memutuskan untuk bertarung, salam hormat!" (Mitsuha) "Tidak, 
salam, katamu ..." (Kapten-san) 

Kepada kapten yang terlihat bermasalah, saya secara sepihak menyampaikan permintaan 
saya. 



"Untuk saat ini, saya akan meminta para elit di negeri ini untuk menemui pelakunya. 
Setelah itu, aku akan membuat negara yang telah merencanakan sesuatu yang aneh 
mengalami penyesalan terbaik, jadi tolong bantu aku dengan itu! " (Mitsuha) "Oi oi... Yah, 
kami juga bertanggung jawab atas masalah ini. Mau bagaimana lagi... "(Kapten-san) Eh? 
Maksud kamu apa? 

"Apa tanggung jawabmu?" (Mitsuha) 

Kapten menjawab pertanyaanku sambil menggaruk kepalanya. 

"Dari cerita yang baru saja saya dengar, saya sangat memahami alasan mengapa... tidak 
sepenuhnya, [Metode] bagaimana Anda diserang. Ini sangat tidak sempurna. Itu [Pola 
Perilaku] Anda "(Kapten-san) "Pola Perilaku? Apa itu?" (Mitsuha) 

"Kamu melakukan hal yang sama setiap kali kamu datang ke sini. Setiap kali Anda datang 
ke sini, Anda akan mengirim balasan dengan email Anda, dan mereka yang menerimanya 
akan tahu [Oh, sang putri telah datang]. Dan jika Anda di sini, mereka tahu bahwa Anda 
akan pergi ke toko permen, dan jika Anda pergi, Anda pasti akan makan sampai sakit perut 
dan pergi ke toilet secara bergilir. Jika pola perilaku lawan selalu sama, dan jika pola itu 
dapat dilihat, akan mudah untuk menyerang pada waktu yang tepat. " (Kapten-san) "Ah ..." 
(Mitsuha) 

Betapa bodohnya aku! Itulah dasar dari bodyguarding, jangan pernah biarkan klien 
melakukan tindakan tetap! 

Saya mengabaikan kemungkinan bahwa seseorang mungkin menggunakan metode ini, 
meskipun mereka sangat memperingatkan saya, saya ceroboh! Dan jika berjalan buruk, 
nyawa Sabine-chan dan Colette-chan mungkin terlibat dalam hal ini, sungguh kesalahan 
besar! Waaaahhh ...... 

Dan mengapa kita tidak memiliki suar darurat atau pemancar GPS... Saya harus segera 
mempersiapkannya... 

"Nah, kamu seorang amatir. Untuk alasan itu, tentu saja kami harus mengajarimu dengan 
baik. Maaf, itu kesalahan kami... "(Kapten-san) Meskipun kapten-san mengatakan itu, kali 
ini salahku tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Sial... 

Baiklah, sebut saja nomor [itu]... 

"Senang bertemu denganmu, aku Nanoha" (Mitsuha) 

"......" (Penculik) 

Saya memberikan nama alias saya kepada seorang wanita yang diborgol di sel di depan 
saya. 

Benar, dia salah satu penculiknya. 



Setiap orang tampaknya ditempatkan di sel yang terpisah sehingga mereka tidak berbicara 
satu sama lain. Yah, saya kira mereka telah melakukan interogasi, mereka berkata 
[Tersangka lain telah membicarakan semuanya]. 

Tentu saja, ini bukan penjara. Tempat ini lebih merupakan [Tempat Gelap]. 

Anda berasal dari mana? (Mitsuha) 

Saya sedang berbicara dalam bahasa Inggris sekarang. Seorang mata-mata akan menguasai 
bahasa Inggris dan bahasa negara yang mereka serang, selain bahasa mereka sendiri. 

Aku yang dulu tidak akan pernah bisa menjadi mata-mata, yup! 

... Tidak, saya tidak punya rencana untuk menjadi salah satunya. 

Tapi sekarang saya agen brilian yang bisa mencuri apapun dalam bahasa apapun. 

... ..Tidak, aku tidak akan menjadi satu! 

Dan tidak ada jawaban dari wanita itu, tapi masalahnya sudah selesai. 

" Ikuti saja jalan hidupmu, Menjadi pengantin pria yang baik, dan berbahagialah " (Mitsuha) 
(Catatan: Dia menggunakan dialek Jepang timur di sini) "Eh..." (wanita itu) 

Untuk kata-kata yang saya ucapkan sebelum saya pergi, wanita itu membeku dan 
membuka lebar matanya. 

Ya, itu adalah dialek yang saya peroleh sebelumnya, dialek dari kampung halaman wanita 
itu. 

Sekarang saya tahu bahasa ibunya, dengan ini, negara asal wanita ini hampir pasti. Tentu 
saja, saya juga bertemu dengan para penculik lainnya, untuk berjaga-jaga. 

Saya tidak ingin menanyakan detail apa pun dan saya tidak perlu melakukannya. Tapi jika 
saya tahu dari mana asalnya, itu sudah cukup. 

... Ya, sekarang saya tahu siapa yang harus saya balas. 

"Kapten-san, saya tahu COO mereka, tolong kumpulkan informasinya. Lokasi markas besar 
departemen Intelijen mereka dan lokasi rumah, vila, dll. Dari elit departemen itu dan 
pemerintah... "(Mitsuha) "Jangan konyol! Hal semacam itu, itu adalah bagian yang sangat 
rahasia dari ... "(Kapten-san) "Anda harus menanyakan tempat itu" (Mitsuha) 

"Eh?" (Kapten-san) 

Saya melanjutkan untuk menjelaskannya kepada kapten-san yang memiliki ekspresi bodoh 
di wajahnya. 



"Yah, tidak mungkin kelompok tentara bayaran dari negara lain tahu. Itu sebabnya Anda 
sebaiknya bertanya kepada seseorang yang tahu. Jika Anda meminta mereka sebagai [Agen 
Putri Nanoha, pengunjung dari dunia lain] daripada [korps tentara bayaran, Wolf Fang], 
saya pikir mereka akan memberi tahu Anda. Anda cukup memilih kontak dari daftar 
peserta di meja bundar dunia yang berbeda. Anda juga dapat memberi tahu mereka bahwa 
jika mereka memberi kami informasi yang baik, kami akan memberi mereka satu sampel 
rumput laut dan kehidupan laut dari dunia lain sebagai tanda penghargaan "(Mitsuha) Saat 
aku berkata begitu, Kapten-san memasang ekspresi kagum di wajahnya. 

"... Kamu, aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau licik, yang mana?" (Kapten-san) Kamu 
kasar sekali, Kapten-san !! 
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"Apa katamu!? Operasi gagal!? Apa kau mengatakan kalau kesimpulan yang dibuat 
kelompok analisis itu salah, dan anak-anak itu benar-benar pengguna [Sihir Kematian 
Instan] !? Kamu sangat yakin bahwa itu adalah tebing untuk menjauhkan mereka dari 
bahaya sehingga orang itu bisa mengarahkan semua bahaya pada dirinya sendiri, bukan !? 
Saya mengeluarkan izin operasi karena saya percaya itu. ... Yah, meskipun mereka dibunuh 
oleh anak-anak itu, identitas mereka tidak akan pernah bocor... bahkan jika mereka 
ditangkap, mereka akan memilih untuk bunuh diri daripada membocorkan identitas 
mereka. Kami tahu bahwa keluarga dan klan mereka akan selalu siap menjalankan tugas, 
mereka tidak akan pernah mengkhianati negara. Jadi, bagaimana situasinya? " (orang 
jahat) 

Pria yang tampaknya bertanggung jawab atas operasi tersebut, mengkonfirmasi situasi 
setelah menerima laporan dari bawahannya bahwa operasi tersebut telah gagal. Sumber 
informasinya adalah laporan langsung dari beberapa pengamat yang melihat semuanya 
dari dalam mobil di tempat parkir lain dan dari dalam toko menyamar sebagai pelanggan 
biasa, jadi tidak ada masalah dalam keandalan. 

"... Hmm, kalau begitu, kita tidak punya bukti kalau anak itu menggunakan sihir kematian 
instan atau semacamnya? Dalam hal ini, tim analisis melakukannya dengan benar ya... Jadi, 
kedua anak itu telah diselamatkan dengan cara yang tidak terduga, dan para agen terjebak 
di dalam mobil tanpa ban. Dan mereka dibawa hidup-hidup... "(orang jahat) 

Tidaklah aneh jika mereka bunuh diri dalam situasi itu, tetapi mereka tidak harus 
memaksakan diri. Selama mereka tetap diam, mereka dapat mengulur waktu dan 
menunggu kesempatan untuk melarikan diri. 

Jika mereka tidak dapat melarikan diri dan tidak tahan siksaan, mereka hanya perlu bunuh 
diri pada saat itu. Bahkan jika racunnya disita, ada banyak cara untuk bunuh diri, seperti 
menggigit lidah, membenturkan kepala ke dinding, memotong arteri dengan serpihan, 
masih banyak lagi. 

"Yah terserah, kita baru saja gagal kali ini. Tidak ada bukti keterlibatan kami, dan bahkan 
jika agen yang ditangkap memutuskan untuk buka mulut, katakan saja itu adalah 
konspirasi, menuduh agen dari negara lain berbohong untuk menggosok dosa mereka 
terhadap negara kita. Kita harus benar-benar mendapatkan putri itu dan menaklukkan 
kekayaan dunia lain! Jika kami dapat membawa pasukan ke satu korps, kami dapat 
melakukan apa saja. Kami bisa menjual senjata antik kuno di gudang dengan imbalan emas 
atau perhiasan. Itu memotong kekuatan hidupnya? Persetan dengan itu! Hmph, karena dia 
mengeluarkan negara kita dari konferensi, setidaknya kita harus memperkaya diri kita 
sendiri! " (orang jahat) 



Kemudian bawahan keluar dari kamar sekaligus. 

"... jadi ini gedung biro intelijen ya ..." (Mitsuha) 

Saya pindah ke gedung delapan lantai di tengah malam. 

... Itu adalah pembangunan departemen intelijen negara tertentu. 

Pemindahan dilakukan setelah saya mendapatkan gambaran pasti dari lokasi tersebut 
berdasarkan gambar yang diberikan oleh negara tertentu, gambar satelit, garis lintang dan 
bujur, dll. Nah, di bumi, lebih mudah untuk menemukan lokasi tertentu karena Anda dapat 
melakukannya ini. Pengintaian udara telah memungkinkan saya menemukan beberapa 
bagian dari benua baru, tetapi itu hanya sebagian kecil dari benua secara keseluruhan. 
Kami paling banyak terbang melewati beberapa negara. 

Aku seharusnya menjelajahi benua lama juga, sungguh kesalahan ... 

Sungguh, sungguh kesalahan besar... 

Mungkin aku harus melakukan pengintaian udara lain kali. Baik di benua lama maupun 
baru. Sekarang saya dapat mentransfer langsung ke benua baru, kita harus melanjutkan 
dari tempat kita pergi terakhir kali. 

... Tte, ini bukan waktunya untuk memikirkannya sekarang. Saya harus menyelesaikan misi 
saya dengan cepat. 

Bangunan itu memiliki banyak jendela yang menyala, bahkan pada tengah malam. Apakah 
mereka memiliki banyak waktu lembur atau buka 24 jam? 

Apapun, misi dimulai! 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Saya ditransfer semua orang di 8 th lantai. Tujuannya adalah pulau terpencil di dunia lain. 
Lalu aku langsung kembali. 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Berikutnya, saya mengalihkan semua orang-orang di 7 th lantai. Lalu kembalilah. 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Kemudian saya mengulangi proses yang sama pada 6 th lantai ke 3 rd lantai bawah tanah. 
Meski tengah malam, jumlah orangnya masih lumayan banyak. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya melakukan hal yang merepotkan, karena jika saya 
memindahkan semua orang sekaligus, orang-orang di lantai atas mungkin jatuh dan mati. 



Akhirnya, saya memindahkan bangunan tak berpenghuni ke wilayah Yamano. Saya 
menggali tanah terlebih dahulu agar sesuai dengan ukuran bangunan, sehingga bagian 
bawah tanahnya pas. (Catatan: masukkan meme "Ini real estat gratis") 

... Tidak, tentu saja, kedalamannya sedikit melenceng, dan pintu masuk lantai pertama 
cukup tinggi, tapi itu bukan masalah besar. Saya tidak akan menyimpannya di sini 
selamanya, tentu saja, karena saya tidak bermaksud menggunakannya sebagai tempat 
tinggal. 

Tidak ada tiang beton di bawahnya, tidak ada air dan listrik, itulah mengapa saya tidak 
dapat menggunakan gedung ini. Interiornya gelap, toilet tidak bisa digunakan, dan tentu 
saja, elevatornya tidak bisa bergerak. 

Jadi, mengapa saya membawanya ke sini, katamu? 

Ada banyak hal di dalamnya. Dokumen rahasia, terminal PC, dan server yang berisi 
berbagai data. Ada juga brankas tersembunyi di bawah tanah. 

Saya akan mengambil semuanya dan menjual PC, server, dokumen, dll. Ke negara tertentu. 
Sebagai bagian dari penghargaan atas kerja sama mereka. Tentu saja, emas itu milik kita. 

Ah, saya harus melanjutkan misi. 

Semua orang dari gedung yang dipindahkan ke pulau tak berpenghuni, dipindahkan 
kembali ke tempat asalnya. Bagian bawah tanah menghilang jadi sekarang mereka berada 
di dasar lubang besar. 

Di tempat kerja seperti itu, ponsel dan sejenisnya disimpan di pintu masuk, dan bahkan jika 
ada yang masih memilikinya, saya mengecualikan barang-barang semacam itu pada saat 
transfer pertama. Jadi ini akan memakan waktu lama untuk mencapai puncak. 

Baiklah, saya rasa ini cukup untuk hari ini! 

"Apa!? Departemen intelijen menghilang !? Apa yang telah terjadi!? Tenang dulu! Apakah 
itu Api? Atau Bom !? Siapa yang melakukan ini!? Negara mana!?" (orang jahat) 

Keesokan paginya, seorang pemimpin dari negara ini berteriak pada laporan dari 
bawahannya tepat setelah dia bangun. 

"I-itu, uhh, seluruh bangunan telah menghilang, secara harfiah, dari dunia ini ..." (bawahan 
orang jahat) 

Dia tidak mengatakan bahwa kata [dari dunia ini] memiliki arti yang dalam, tetapi dia tidak 
berharap itu menjadi jawaban yang benar. 

"Apa!? Apa yang terjadi pada mereka yang ada di dalam gedung !? " (orang jahat) 



Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang ada di dinas intelijen, dia hanya 
mengkhawatirkan ketersediaan informasi dari para saksi. 

"Iya! Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada kerusakan fisik! " (bawahan orang 
jahat) 

"Jadi, apa yang mereka katakan !? Apa yang telah terjadi!?" (orang jahat) 

Pemimpin melanjutkan pembicaraan, mengabaikan kesalahpahaman bawahan. 

"Mereka mengatakan, ketika mereka bekerja di malam hari, mereka tiba-tiba di pantai 
berpasir ... Mulai dari orang-orang yang bekerja pada 8 th , maka 7 th , 6 th dan sebagainya, 
semua dalam beberapa puluh detik muncul di sana, dan tak lama kemudian, mereka semua 
muncul di dasar lubang yang dalam dan lebar... Sepertinya butuh banyak waktu untuk 
menghubungi bagian luar tanpa ponsel. [Bawah lubang] adalah bagian bawah tanah dari 
gedung departemen intelijen tempat dia menghilang. Sepertinya itu akan menjadi masalah 
besar karena putusnya pipa air, pipa saluran pembuangan, pipa gas dll ... "(bawahan orang 
jahat) 

"A-apa ... apakah kamu ..." (orang jahat) 

Pemimpin hanya bisa berpikir bahwa hanya ada satu orang yang bisa melakukan hal 
konyol seperti itu. 

"Jangan beri tahu aku, gadis kecil itu! Tidak, tidak mungkin... "(orang jahat) 

Dan keesokan harinya, kontrol informasi nasional dilakukan. 

Gedung departemen pertahanan telah menghilang. 

Meninggalkan banyak warga sipil dan perwira militer yang terpana di situs. 

Keesokan harinya, rumah dan vila pejabat pemerintah menghilang satu per satu. Bersama 
dengan brankas tersembunyi... 

Berikutnya, rumah pengusaha yang pernah bersatu dengan pejabat, perusahaan, gudang 
yang tersembunyi... 

Kontrol informasi telah runtuh melampaui batasnya, dan patung besar di alun-alun utama 
ibu kota telah menghilang dan diganti dengan patung monster yang menakutkan. 

(Catatan: Mitsuha membawa pelecehan ke level lain) 

"... Tolong sampaikan itu pada Yang Mulia Putri! Sepertinya ada kesalahpahaman besar, jadi 
saya ingin menjelaskan dan menyelesaikannya! " (menteri yang buruk) 

Tanggapan kapten Wolf Fang, yang dihubungi oleh menteri negara tertentu, dingin. 



"Anda seharusnya telah menginformasikan bahwa kontak melalui telepon, surat, dll. 
Dilarang sama sekali, dan bahwa kontak dengan negara yang dihubungi melalui cara selain 
email yang ditentukan akan diputus." (Kapten-san) 

"I-ini bukan waktunya untuk hal seperti itu! Selain itu, ini bukan negosiasi, tapi 
pemberitahuan untuk memberi tahu Anda bahwa Putri bertindak salah karena 
kesalahpahaman! " (menteri yang buruk) 

Namun, Kapten-san sama sekali tidak peduli. 

"Yang Mulia berkata, [Saya akan segera menanggapi karena saya diserang tanpa 
pernyataan perang. Saya telah menerima persetujuan dari Yang Mulia Raja untuk 
melawan]. Sampai negara musuh menyerah, mungkin dia tidak akan muncul di sini kau 
lihat ... "(Kapten-san) 

"Ap... Lalu, cara untuk menghubungi Yang Mulia..." (menteri yang buruk) 

"Tidak ada, sampai setidaknya dia muncul di sini" (Kapten-san) 

"Kalau begitu, tidak ada negosiasi, tidak ada ... Pertama-tama, kita bahkan tidak bisa 
menyerah!" (menteri yang buruk) 

Di sini, Kapten-san meminjam kata yang sering dia gunakan. 

"Saya tidak peduli... Jadi, sesuai peringatan sebelumnya, kami akan memutus komunikasi 
apa pun dari negara Anda. Semoga berhasil!" (Kapten-san) 

Kemudian Kapten-san menutup telepon. 

Segera, telepon disetel untuk menolak panggilan dari nomor sebelumnya. Mereka akan 
menggunakan telepon lain atau alamat lain, tetapi kita harus menunjukkan keinginan kita 
dan menolak atau mengabaikan nomor dan alamat itu lagi. 

Kapten-san bergumam sendiri. 

"Itu adalah langkah yang buruk, Nona ... Dan itu terlalu tanpa ampun ..." (Kapten-san) 
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"... Ini mengganggu. Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan... "(Mitsuha) 

Ada berbagai bangunan seperti rumah mewah, gudang, perkantoran, dll di depan saya. 

"Kalau saya buang sampah berukuran besar ini, jumlahnya terlalu banyak dan sulit untuk 
diproses. Ketika kita selesai dengan semuanya, tidak ada pilihan lain selain mengembalikan 
ini ya... tunggu, tidak, itu jelas buruk! Perpindahan skala besar menghabiskan nyawa 
nyawa, pada saat serangan itu adalah satu hal, tapi untuk mengembalikan ini akan 
membutuhkan nyawa yang setara, tidak ada yang akan menyia-nyiakan hal seperti itu ... 
Baiklah, ayo jual furnitur dan hancurkan rumah dan gunakan itu sebagai materi! Ini adalah 
kesempatan yang sempurna, saya ingin membangun gudang yang besar... Dan untuk 
kantor... "(Mitsuha) 

Benar, rasanya agak aneh jika saya menggunakan rumah mewah apa adanya, tapi saya bisa 
menggunakannya jika saya memisahkannya. Namun, untuk bangunan bertingkat tinggi, 
saya masih ragu tentang tiang beton atau fondasinya, terlalu banyak kecemasan untuk 
digunakan apa adanya. Selain itu, listrik diperlukan untuk mengoperasikan gedung dengan 
baik, maksud saya, untuk suplai air, elevator, dll., Jadi tidak nyaman. Dan sulit untuk 
memisahkannya, dan tidak ada cara untuk menggunakan puing-puingnya. 

"Baiklah, mari kita buat menjadi terumbu ikan! Lantai atas bangunan harus berada di atas 
permukaan laut agar kapal tidak menabrak atau tertangkap jaring ikan, juga dapat 
digunakan sebagai tempat evakuasi jika terjadi kecelakaan kapal penangkap ikan... 
Mungkin ada baiknya menjadikannya tempat memancing. Ya itu bagus!" (Mitsuha) 

Sungguh cara baru untuk menggunakan limbah, dengan ini saya bisa yakin. 

"Tolong, sampaikan pesan itu kepada Yang Mulia Putri! Saya harus cepat menjelaskan 
kepada Yang Mulia Putri, yang telah salah paham tentang peristiwa yang tidak ada 
hubungannya dengan negara kita ... "(diplomat) 

Rupanya, mereka merasa bahwa sikap tekanan tinggi itu kontraproduktif, dan mengira 
bahwa telepon dan email tidak akan berfungsi, sehingga mereka mengirim seorang 
diplomat profil rendah langsung ke markas Wolf Fang. 

Tapi... 

"Bahkan jika kamu mengatakan itu, tidak ada yang bisa saya lakukan jika dia tidak datang 
ke sini sendirian ..." (Kapten-san) 

Kapten-san tidak lagi repot-repot menggunakan bahasa yang sopan. 



"Dan jika Anda berhasil bertemu dengannya, jangan panggil dia [Yang Mulia Putri]. Dia 
meninggalkan gelar itu. Itu akan memperburuk moodnya. Panggil dia [Yang Mulia 
Viscount]... tidak, panggil saja dia [Viscount] "(Kapten-san) 

"B-benar ..." (diplomat) 

Dan akhirnya, diplomat itu kembali, tanpa menyetujui janji atau permintaan apa pun. Tapi, 
yah, diplomat itu mengatakan sesuatu seperti [Tolong beri tahu saya saat Putri datang]... 

"Hmmm, kamu datang ya..." (Kapten-san) 

Setelah memastikan bahwa diplomat telah meninggalkan gedung, saya muncul di 
kantornya. Dan Kapten-san memberi saya surat yang diberikan oleh diplomat. Saya tidak 
datang ke sini melalui transfer. Saya selalu mendengarkan di kamar sebelah dengan 
menempelkan stetoskop di dinding... Stetoskop Littman memiliki performa yang bagus, 
umu. 

Apa yang tertulis di sana? (Kapten-san) 

Aku mengangkat bahu dan menjelaskan kepada Kapten-san yang tertarik. 

"Uhh, yah, mereka berkata, [Jika kita masih tidak bisa menghubungi, kita akan mengirim 
pesan ke Putri melalui televisi atau koran]" (Mitsuha) 

"Eh? Bukankah keberadaan Anda seharusnya menjadi rahasia hanya untuk beberapa orang 
di setiap negara? " (Kapten-san) 

"Ya, jadi ini ancaman, mereka berpikir bahwa saya akan bermasalah jika saya 
dipublikasikan. Tetapi jika mereka melakukan itu, fakta tentang apa yang membuat mereka 
bersalah, apa yang mereka lakukan terhadap seorang gadis kecil yang sendirian, dan fakta 
bahwa dokumen dan data rahasia mereka telah dirampas akan diketahui di seluruh dunia, 
dan tentu saja oleh mereka. orang sebangsa sendiri. Tidak mungkin mereka mampu 
melakukan hal seperti itu. Tapi, yah, saya rasa saya akan menerima undangan mereka. Saya 
akan bereaksi seperti apa yang mereka inginkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa 
saya benar-benar tidak sabar sekarang ... "(Mitsuha) 

Ufufufufu... 

"Semua peralatan penyiaran milik negara telah hilang, termasuk sistem cadangannya! 
Beberapa saluran transmisi putus, dan semua generator darurat telah hilang bersama 
dengan tangki bahan bakarnya! " (bawahan orang jahat) 

"Apa yang kamu katakan !?" (orang jahat) 

"Semua peralatan perusahaan surat kabar telah hilang, dan mesin cetak darurat telah 
menghilang! Televisi, radio, surat kabar, dan media yang dikelola pemerintah semuanya 
lumpuh! " (bawahan orang jahat) 



"Tidak mungkin! Kenapa dia bereaksi seperti ini !? " (orang jahat) 

Pemimpin berpikir bahwa reaksi lawannya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. 

"Tapi ancaman itu berhasil! Dia takut keberadaannya akan terungkap terlalu banyak ... 
"(bawahan orang jahat) 

"Dasar bodoh !! Ancaman itu dimaksudkan untuk membuat panggung bagi kami untuk 
bernegosiasi, tetapi itu malah membuatnya semakin merampas dari kami! Selain itu, jika 
semua media yang dikelola negara lumpuh sekaligus, hal-hal akan diketahui di seluruh 
dunia! Pokoknya, percepat pemulihannya! Stasiun TV adalah prioritas utama kami! " 
(orang jahat) 

Pemimpin meneriaki menteri yang melewatkan poin krusial dan memutuskan bahwa 
menjelaskan di televisi akan menjadi cara terbaik untuk mengatasi kecemasan publik. 
Penilaiannya benar, tapi... 

"Tes transmisi gagal! Osilator tidak berfungsi! " 

"Kenapa tidak ada papan sirkuit di sini!" 

"Kami tidak memiliki cukup komponen elektronik? Apa yang sedang terjadi!?" 

"Mengapa tidak ada memori yang tersedia !?" 

Pemulihan tidak mengalami kemajuan sama sekali... 

"Ya, saya harus berkeliling toko percetakan perusahaan surat kabar dan stasiun penyiaran 
di seluruh dunia, sekali setiap beberapa hari, Itu pekerjaan yang mudah bukan?" (Mitsuha) 

"..." (Kapten-san) 

"Dan tolong teruskan teks yang baru saja saya kirimkan kepada Anda" (Mitsuha) 

"......" (Kapten-san) 

Saya mengirim file teks ke Kapten-san dari Wolf Fang sebelumnya. 

Itu adalah pesan dari saya yang ditujukan kepada semua peserta dari meja bundar dunia 
yang berbeda. Seluruh penjelasan tentang masalah ini... 

Menyerang dan menculik dua gadis sipil. ... Ditetapkan sebagai [Penculikan] karena korban 
pernah diculik tetapi ditangkap kembali, bukan [percobaan penculikan]. Menilai bahwa itu 
adalah serangan mendadak tanpa deklarasi perang, saya menanggapi dengan kekuatan 
penuh dan dalam keadaan perang. Oleh karena itu, negara yang menjual atau menyediakan 
amunisi dan sumber daya untuk negara musuh akan dianggap sebagai sekutu musuh. Hal 
yang sama berlaku bagi mereka yang memberikan informasi tentang saya. 



Fakta bahwa penculikan adalah tindakan nasional telah dikonfirmasi secara ajaib, dan 
bahwa tidak ada masalah dengan buktinya. Negara-negara yang memiliki sisi musuh secara 
ajaib diidentifikasi dan secara otomatis ditentukan sebagai musuh tanpa mendengar alasan 
apa pun. Seharusnya tidak ada kesalahpahaman tentang konfirmasi magis. 

(Catatan: Magical sepertinya terlalu kabur lol, tapi itu yang ada di mentah, karena 
mentahnya juga tidak jelas) 

Dan pesan ini akan disiarkan ke semua peserta sekaligus. 

"Lebih mudah untuk mengumumkan bahwa kita masih berperang dengan negara itu 
bahkan setelah pelecehan berakhir. Sebagian besar negara tidak akan pernah bisa 
menghentikan perdagangan dengan negara itu sama sekali, jadi kami selalu siap untuk 
mengeluh, dan dengan itu, negara-negara yang membuat permintaan bodoh dapat 
ditangani dengan mengatakan sesuatu seperti ini [Saya akan memperlakukannya sebagai 
negara musuh ]. Juga, kita dapat mengubah kondisi [Munisi dan sumber daya] untuk 
menutupi logam, minyak, makanan, atau apa pun. Kita perlu bersikeras bahwa buktinya 
adalah [Dikonfirmasi secara Ajaib]. Dan kami hanya perlu memutuskan hubungan mereka, 
jadi kami tidak membutuhkan bukti yang dapat meyakinkan setiap negara. Dan 
mempertahankan keadaan perang dengan negara itu berarti kita selalu dapat menyerang 
negara itu dan mencuri persediaan strategis mereka ... "(Mitsuha) 

Yah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang konyol seperti itu. Kecuali jika musuh 
melakukan gangguan yang tidak perlu lagi. 

"Oh iya, kita harus mengumpulkan semua materi naga dan sampel dari dunia lain yang 
telah kita berikan ke negara itu, serta semua hasil penelitian, beserta semua catatan, 
dokumen, dan komputer" (Mitsuha) (Catatan: Saya kira dia berbicara tentang materi yang 
dia berikan sebelum negara itu ditendang) 

(Narator's POV) 

Dan beberapa hari kemudian. 

Seorang diplomat datang lagi ke Markas Wolf Fang dengan membawa sepucuk surat. 

Kemunculan Mitsuha di sini terlihat jelas karena ia langsung merespon ancaman di surat 
sebelumnya. Pertama-tama, Mitsuha tidak punya niat untuk bersembunyi... 

Sehari setelahnya, Mitsuha muncul dan mengkonfirmasi surat tersebut. 

Apa yang tertulis di sana? (Kapten-san) 

Kepada kapten yang memintanya, Mitsuha menjawab dengan wajah penuh perhatian. 

"Yah, singkatnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membocorkan 
keberadaan saya di TV, radio, atau surat kabar, saya rasa?" (Mitsuha) 



"Itu sangat singkat ... meskipun ada begitu banyak halaman ..." (Kapten-san) 

Mitsuha mengangkat bahunya setelah mendengar itu. 

"Aku ingin tahu apa yang harus dilakukan ....... Kurasa sudah waktunya ... "(Mitsuha) 

Dan kemudian sang kapten berkata dengan cemas kepada Mitsuha. 

"Nona, jika kamu berlebihan, mereka mungkin mengirim pembunuh untukmu, bukan 
begitu? ... Yah, sudah terlambat sekarang... mereka dipermalukan sejauh ini dan menderita 
begitu banyak kerusakan, kupikir tidak akan aneh jika selusin atau dua lusin pembunuh 
dikirim. Apakah kamu akan baik-baik saja... "(Kapten-san) 

"Ya, aku akan baik-baik saja! Saya [Sanders]! " (Mitsuha) 

"Apa maksudnya itu !?" (Kapten-san) 

Mitsuha meminjam nama orang itu untuk melindungi negaranya, dan Kapten, yang 
mungkin tidak tahu namanya, tidak tahu apa artinya. (Catatan: saya juga tidak) 

Tidak, sebelum itu, secara linguistik tidak bisa dimengerti, karena [3 (San)] dan [San] 
terdengar identik. 

Namun, hanya Mitsuha sendiri yang perlu tahu. Itu saja. 

"Ketika saatnya tiba, serang dengan [serangan X] ..." (Mitsuha) 

... Rupanya yang berbeda [Sanders]... 

(Catatan: Benda serangan X itu adalah referensi dari Manga tahun 70-an [Tandanya adalah 
V (サ イ ン は V)]. Dan salah satu protagonisnya bernama [Jun Sanders]. Yah, lagipula aku 

tidak tahu manganya, jadi aku tidak bisa menjelaskan lebih dari ini) 
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(Narator's POV) 

"Nah, mengikuti pesan sebelumnya, kali ini saya akan mengirimkan teks ini ke semua 
negara termasuk negara itu" (Mitsuha) 

Ucap Mitsuha sambil memberikan kartu memori tersebut kepada Kapten 

"Berikan itu dari awal !!" (Kapten-san) 

Setelah menerima Memory Stick sambil mengeluh, Kapten segera memasukkannya ke 
dalam PC. 

"Ini adalah ..." (Kapten-san) 

Benar, pesan itu menyatakan 

[Saat berikutnya ada tindakan permusuhan atau persiapan melawan Viscount, serangan 
balas dendam skala penuh akan dilakukan tanpa ampun. Isi amunisi militer, silo misil, dll 
bisa tiba-tiba muncul di atas ibu kota, pangkalan militer, dan lokasi tempat tinggal para 
pemimpin. Dan bahkan jika ada pihak yang memutuskan untuk menyerang di sini, akan 
sulit bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan sihir untuk menembus penghalang deteksi 
dan pertahanan otomatis. Lebih jauh, jika sesuatu terjadi pada pihak tertentu di dunia ini 
dalam beberapa tahun ke depan, itu adalah keadaan di mana pihak yang terlibat harus 
menyadari bahwa [informasi tertentu mengalir ke arah tertentu]. Dan akan dengan jelas 
dinyatakan bahwa Viscount yang menghabiskan banyak vitalitas kali ini sangat tidak 
senang.] 

"... Bisakah kamu melakukan sesuatu seperti itu?" (Kapten-san) 

"Eheheh..." (Mitsuha) 

Pemindahan itu sendiri bisa dilakukan dengan bantuan [dokumen dari negara tertentu], 
yang bahkan melampirkan foto satelit pangkalan militer. Namun, karena sekring terpasang 
pada cangkang, yang disimpan di penyimpanan amunisi, tampaknya alat pengaman 
tersebut tidak akan terpicu, dan hanya akan jatuh tanpa diledakkan. Hal yang sama berlaku 
untuk hulu ledak rudal. Tapi tidak perlu dijelaskan itu. Dalam pembelaan Mitsuha, itu 
benar-benar sebuah gertakan. Namun, karena ini adalah pernyataan percaya diri setelah 
mendemonstrasikan kekuatan supernatural miliknya, tidak ada dasar untuk 
menyimpulkan bahwa dia menggertak. Dan bahkan jika ada upaya pembunuhan, 
seandainya gagal, hanya dengan memikirkannya, itu akan memiliki efek jera yang kuat. 

"Tapi aku tidak bisa pergi ke kota itu lagi ya ..." (Mitsuha) 



Memang, itu terlalu berbahaya. Mulai sekarang, satu-satunya cara untuk pergi bermain 
adalah pergi ke kota yang jauh, sama seperti trio gadis kecil. 

Nah, selama ini, mereka selalu menyamar sebagai [trio gadis kecil biasa], dan bahkan di 
kota yang jauh, tidak ada waktu perjalanan atau biaya transportasi, jadi itu bukan masalah 
besar dalam hal itu. Selain itu, Sabine-chan dan Colette-chan memiliki kemampuan bahasa 
yang sama dalam bahasa Inggris dan Jepang. Agak mengecewakan karena mereka 
kehilangan beberapa toko reguler mereka... 

Itu sebabnya, dia mengarahkan semua amarahnya ke negara itu. 

Benar, kadang-kadang, beberapa anggur mahal hilang dari gudang anggur pemimpin atau 
hidangan yang disiapkan koki untuknya menghilang seluruhnya. 

Memutus pasokan musuh selama perang tentu saja tidak masalah, tidak ada yang salah 
dengan itu. 

Lalu. 

Kadang-kadang, surat dan surat permintaan maaf dan keluhan tampaknya datang ke 
tempat Kapten, tetapi Mitsuha mengabaikannya dengan cemerlang. 

(POV Mitsuha) 

"Hah? Entah bagaimana situasinya adalah ... "(Mitsuha) 

Ketika masalah di bumi telah mereda, saya pergi ke benua baru, kota pelabuhan Vanel, 
setelah sekian lama, tetapi pelabuhan angkatan laut agak ramai. 

Apa terjadi sesuatu? 

Saat ini pengumpulan informasi adalah... yah, tidak mungkin ya. Dalam situasi ini, tidak 
mungkin pelaut bagian bawah dari kapal utama akan diizinkan pergi... tte, ada satu! 

"Haa  haa  (Terengah-engah SFX), Mitsuha-chan, sudah lama sekali..." (Soldier-kun) 

Saya baru saja datang paling banyak beberapa puluh detik yang lalu, dia tidak harus berlari 
seperti itu... 

Nah, jika dia sudah ada di sini, tidak ada masalah. Kalau begitu, ayo pergi ke kafe biasa... 

"Eh? Sebuah kapal perang terlibat dalam kecelakaan? " (Mitsuha) 

"Ya. Tiang kapal putus dan hanyut saat badai. Lambungnya juga rusak parah, membuat 
mereka tidak mungkin berlayar. Mereka tampaknya hanyut bersama arus laut dan arus 
angin permukaan sekarang. Oh, apakah Mitsuha tahu bahwa dunia itu bulat? Arus angin 



permukaan dipengaruhi oleh gaya putar dari rotasi dunia ini, dan sudutnya adalah... 
"(Soldier-kun) 

"Berhenti! Stooooopp !! " (Mitsuha) 

Saya tidak akan mulai mempelajari oseanografi sekarang. 

"Hanya kesimpulannya, tolong" (Mitsuha) 

"... ada satu kapal yang melayang di laut" (Soldier-kun) 

"..." (Mitsuha) 

"......" (Prajurit-kun) 

"... Maafkan saya. Tolong sedikit lebih detail ... "(Mitsuha) 

Pada akhirnya, yang dia tahu adalah bahwa [Satu kapal sedang hanyut di laut]. 

Dan, tentang bagaimana mereka mempelajari situasi sejauh ini adalah bahwa tampaknya 
hanya ada satu sekoci yang selamat dari korps bunuh diri yang telah mengarungi lautan 
yang ganas. Angin masih kencang, tidak ada tanda gelombang akan surut sama sekali, dan 
ada gelombang segitiga berbahaya bergulung ke laut berbahaya. 

Kemudian, setelah menerima berita dari kru yang berhasil mencapai pantai secara ajaib, 
mereka mempersiapkan beberapa penyelamatan selama beberapa hari terakhir... 

"Ini sangat tidak menguntungkan ..." (Mitsuha) 

"Ya. Arah angin telah berubah karena badai, dan bahkan kru sekoci tidak tahu berapa lama 
mereka tersapu sebelum mencapai pantai. Pertama, sesaat setelah sekoci dijatuhkan, posisi 
kapal induk sudah hampir hilang. Nah, mereka telah lama terombang-ambing dalam badai 
dan terhanyut selama berhari-hari sesudahnya. Selain itu, dengan semua instrumen 
navigasi meledak, kesalahan perkiraan posisi akan jauh lebih besar. Tidak semudah itu 
melakukan pencarian. Selain itu... "(Prajurit-kun) 

"Tambahan?" (Mitsuha) 

"Hanya tiga kapal yang akan dikirim untuk pencarian" (Soldier-kun) 

"......" (Mitsuha) 

Yah, mau bagaimana lagi. 

Selain kapal bertenaga, menurut saya kapal layar tidak dapat dengan mudah melakukan 
pelayaran jarak jauh sambil menarik kapal rusak berat yang akan tenggelam. Bahkan jika 



itu bisa ditarik, itu sangat compang-camping sehingga membangun yang baru akan lebih 
cepat... 

Hilangnya personel mungkin menyakitkan, tapi nyawa manusia murah di dunia ini. 
Perekrutan pasukan secara paksa di sekitar kota, seperti jumlah pelaut kelas bawah untuk 
kapal tua berkapasitas 40 senjata, dapat dengan mudah dilakukan. Selain masa perang, 
selama masa damai, mereka mungkin tidak akan kekurangan tenaga. 

Mungkin sangat disesalkan kehilangan perwira dan beberapa pelaut yang terampil, tetapi 
mereka mungkin telah memutuskan bahwa tidak ada gunanya mengirim banyak kapal 
untuk melakukan pencarian. Meskipun, saya tidak tahu apakah itu benar secara politis, 
menguntungkan, dan manusiawi... 

Dan bahkan jika mereka mengirimkan banyak kapal, tidak ada jaminan bahwa mereka 
dapat menemukan kapal yang hilang. Dan atasan, juga, tidak memutuskan untuk 
meninggalkan mereka karena mereka suka... tte, tidak, mereka tidak meninggalkan mereka, 
jadi mereka mengirim 3 kapal, bukan? 

Saya rasa itu adalah keputusan terbaik... 

Jika mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal bahkan tanpa mengirim regu pencari, 
itu akan mempengaruhi moral para pelaut lainnya. Aku ingin tahu apakah itu komandan 
senior yang bersikeras mengirim regu pencari. 

"Tapi leviathan, kapal yang saya tumpangi, tidak berangkat. Ukuran lambung dan kekuatan 
tempur tidak terkait dengan pencarian. Kecepatan dan efisiensi lebih penting. ... Yah, kita 
memiliki keuntungan, bahwa tempat pengintaian kita jauh lebih tinggi, tapi itu tidak 
membuat banyak perbedaan... "(Soldier-kun) 

Ya tentu saja. Tidak ada yang akan mengirim kapal perang canggih dalam operasi 
penyelamatan. Penghancur berkecepatan tinggi sudah cukup. 

Soldier-kun berbicara dengan jelas, tapi ekspresinya agak gelap. Yah, tidak peduli betapa 
berbedanya kapalnya, mereka semua adalah anggota angkatan laut yang sama.... 

"Ini kapal tempat teman-teman dan instruktur lamaku berada ..." (Soldier-kun) 

Ah. 

Itu benar, mereka adalah tentara, jadi mereka harus direlokasi dan dipindahkan. 

Muku! (SFX) 

Mukumuku !! (SFX) 

Umu, perasaan ini yang muncul dari lubuk hatiku. 



Tepat sekali. Ini soda krim dari sebelumnya. 

Pokoknya, saya juga merasakan hal yang sama pada saat itu. 

Benar, itu saat pertama kali saya bertemu Marcel-san... (Catatan: Marcel yang mana ini? 
Cukup yakin itu bukan Mitchell. Entah itu salah ketik atau saya melewatkan sesuatu) 

"Katakan, kapal mana yang akan mencari? Dan kapan jadwal pemberangkatannya? 
Seberapa jauh lokasi terakhir yang diketahui dari kapal yang hilang? " (Mitsuha) 
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"Eh... Kenapa kamu tiba-tiba" (Soldier-kun) 

Ups, apakah itu terlalu mendadak? 

"Ah, tidak, aku hanya ingin tahu apakah itu kapal yang ditumpangi ayah teman saya atau 
apakah awak kapal yang melayang itu punya cukup air dan makanan ..." (Mitsuha) 
"Mitsuha-chan baik ..." (Prajurit-kun) 

Mudah. Kamu terlalu mudah, prajurit-kun! 

Tepuk lembut kedua tangan Anda dan tempelkan di mulut Anda, Kyarun (SFX), lalu 
tunjukkan wajah khawatir, dan dia jatuh! Aku bahkan tidak menunjukkan padanya jurus 
pamungkas [Air mata palsu]. 

Umu, Salah satu dari [48 seni rahasia pembunuh anak laki-laki] yang telah diwariskan oleh 
generasi pertama Mitchan kepadaku, Double Knuckle Beam, adalah Mahakuasa! (Catatan: 
Mitchan Jepang) Dan kemudian, aku meremas setiap informasi yang prajurit-kun katakan 
padaku. 

Baiklah, cukup untuk hari ini! 

"Ah, umm, terima kasih untuk hadiah terakhir kali ..." (Prajurit-kun) Oh, sekarang setelah 
Anda menyebutkannya, saya memberinya hadiah. Saya merasa tidak enak karena selalu 
meluangkan waktunya, jadi saya memberinya pisau lipat sebagai permintaan maaf... 

"Item itu, bisakah aku mendapatkan beberapa lagi?" (Prajurit-kun) Eh? 

"..." 

"......" 

"........." 

Ketika saya menatapnya dengan mata mencemooh, Prajurit-kun menjabat tangannya di 
depan wajahnya dengan tergesa-gesa. 

"T-Tidak, aku akan membayarnya dengan semestinya!" (Prajurit-kun) Dan Soldier-kun 
bergegas menjelaskan. 

Ternyata, ketika tentara-kun menggunakan pisau itu untuk sedikit pekerjaan, salah satu 
petugas yang melihatnya tertarik dan berkata [Coba saya lihat sebentar], tapi karena ada 
kemungkinan akan diculik jika tidak berhasil, tentara-kun menolak. 



Dan komandan armada juga tertarik... 

"Saya diberitahu bahwa dia akan memberi saya 3 koin emas, tetapi saya menolaknya 
karena itu adalah hadiah penting dari Mitsuha-chan. Dan kemudian dia berkata [Bisakah 
kamu mendapatkan hal yang sama? Tentu saja, aku akan membayarmu]... "(Soldier-kun) 
Ah ~.... 

Dampaknya terlalu besar ya... pisau Gerber itu... 

Yah, mereka tidak bisa meniru teknologi yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun 
hanya dengan memiliki satu atau dua produk. Jika seseorang bisa melakukannya, sekarang 
para pembuat pisau di seluruh dunia pasti bisa membuat pisau yang setara dengan Gerber, 
Loveless, Buck, Randall, G.Sakai, dll. 

Selain itu, pisau bukanlah senjata utama perang. 

"...Saya mendapatkannya. Saya akan mencoba mengaturnya ... "(Mitsuha) Mungkin ekspresi 
kesal muncul di wajahku ketika aku sedang berpikir [Betapa merepotkan] dan membuat 
Soldier-kun mencoba menarik kembali permintaannya. Yah, tidak apa-apa, jika itu hanya 
pisau... 

Atau lebih tepatnya, fakta bahwa ada seorang komandan berarti bahwa kapal yang 
ditumpangi Prajurit-kun, Leviathan, adalah andalan armada ... tte, maksudku, itu adalah 
kapal canggih, jadi kurasa itu alam. 

...tepat sekali! 

"Tapi sebagai imbalannya, saya ingin mengajukan satu permintaan ..." (Mitsuha) Saya 
mendengarkan permintaan Anda yang tidak masuk akal itu, jadi Anda juga harus 
mendengar permintaan saya yang tidak masuk akal itu! 

Dia bertanya-tanya mengapa saya meminta hal seperti itu, tetapi dia mengatakan itu tidak 
akan menjadi masalah. 

Baiklah, operasi dimulai! 

"Oh, ini aku" (Mitsuha) 

Saya akan memberi tahu Anda bahwa Ini bukan penipuan [Ini saya]. 

Di bumi, saya dikenal sebagai [Nanoha], tapi saya tidak ingin memperkenalkan diri saya 
terlalu sering menggunakan nama itu, jadi saya mencoba untuk menghindari menyebut diri 
saya dengan nama itu. Yah, tidak apa-apa kalau orang lain memanggilku seperti itu. 

Dan sekarang, saya menelepon diplomat negara yang meminjamkan saya tanker udara 
untuk pengintaian udara di benua baru terakhir kali. 



"Iya sebenarnya ada permintaan lagi... Baiklah, saya senang ulama bersukacita pada 
pemberian terakhir kali. Saya khawatir jika makhluk itu adalah orang yang sudah ada di 
bumi. Iya. Baik. Dan saya punya permintaan lain... Oh? Aku bisa serahkan semuanya 
padamu? Terima kasih banyak! Kalau begitu, saya ingin meminjam sesuatu dari Angkatan 
Laut ... "(Mitsuha) Baiklah, armada pencari sudah berlayar... kalau begitu, bisakah kita 
mulai? 

Transfer! 

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda" (Mitsuha) "Uwaah! Ah, Permisi ... 
"(diplomat) 

Nah, jika Anda sedang menunggu di tempat yang sunyi dan tiba-tiba seseorang memanggil 
Anda dari belakang, mau bagaimana lagi jika Anda terkejut. Nah, jangan terlalu 
memikirkannya! 

Dan kali ini, dengan menggunakan mobil diplomat, kami pergi ke pangkalan angkatan laut. 

"Selamat datang di markas kami, Yang Mulia Putri" (komandan markas) Yup, kekuatan 
kerajaan luar biasa di negara-negara sekitar sini. Bahkan gelar seorang putri dari negara di 
dunia lain, yang bahkan tidak mereka ketahui, memiliki efek yang hebat. 

Usai sapaan dengan base commander, kami langsung melanjutkan ke area apron di 
runway. 

... Benar, pangkalan Angkatan Laut bukan hanya pelabuhan. Ini adalah pangkalan udara 
angkatan laut. Dan yang diparkir di apron adalah... 

Pesawat patroli anti kapal selam. (Catatan: 対 潜 哨 戒 機> Lit. = pesawat patroli anti-kapal 

selam, saya akan mempersingkatnya menjadi ASW, tetapi secara luas dikenal sebagai 
Pesawat Patroli Maritim (MPA)) Kalau mau cari di laut, butuh bantuan TNI AL, bukan TNI 
AU. Dan sudah waktunya untuk pesawat patroli ASW! 

Hanya karena namanya pesawat patroli ASW, bukan berarti hanya bisa menemukan kapal 
selam. Ia memiliki radar di atas kapal dan para awaknya telah dilatih dalam pencarian 
visual. Dan mencari kapal yang tertekan adalah bagian dari misi regulernya. 

Jadi tidak ada pilihan lain kecuali pesawat patroli ASW milik Angkatan Laut. 

Kami menggunakan mobil hanya untuk naik pesawat. Ini perawatan VIP... tte, jika Putri 
asing tidak mendapatkan perawatan VIP, lalu siapa yang akan mendapatkan perawatan 
VIP. 

Yang ada hanya groundcrew di sekitar pesawat patroli ASW. Awak udara tampaknya sudah 
naik. 



Saya mulai menaiki tangga naik saat kru memandu saya, lalu dua kru keluar dari kabin dan 
meraih tangan saya untuk menopang saya. Saya tidak membawa banyak barang dan tangga 
naik memiliki pegangan tangan yang sederhana jadi tidak apa-apa. Nah, jika ada sesuatu 
yang terjadi pada saya, itu akan menjadi eksekusi demi penembakan untuk anggota kru ... 
(Catatan: Tidak ada lelucon ...) Dan ketika saya memasuki kabin, ada banyak orang... 

Oh, ulama yang bergabung terakhir kali... 

Yah, tentu saja mereka akan datang... 

Saya menyapa mereka dengan ringan, naik ke kursi, kencangkan tali pengikatnya, dan 
pergi! 

"Atur arah, Mag. Heading, 360 derajat! " (Mitsuha (?)) "Roger, Mag. Heading, 360! " (Pilot-
san) 

Setelah kami mencapai ketinggian yang konstan, saya melepas tali pengaman dan 
menginstruksikan pilot menggunakan headset penerbangan. Ini untuk perataan orientasi. 
Kita menghadap utara magnet di bumi sehingga pesawat bisa dipindahkan ke dunia lain 
sambil tetap menghadap utara magnet di sana. Prosedurnya sudah dibahas saat saya 
berkunjung kemarin. 

Nah, jika kita melakukan rapat hari ini, kita tidak bisa lepas landas lebih awal seperti ini. 

Dan mungkin mereka mendapat banyak informasi dari pilot Angkatan Udara sejak terakhir 
kali.... 

"Transfer dalam 30 detik!" (Mitsuha) 

Di awal hitung mundur saya, kabin mengalami ketegangan. 

"10 detik! ... 5, 4, 3, 2, 1, Warp! " (Mitsuha) 

Tanpa efek yang menarik, dan tentu saja, pakaiannya tidak transparan, kami telah 
berpindah dengan aman. 

"Alter heading, toe, course. Mag. Heading, 293 derajat. Membelok! " (Mitsuha) Berbelok, 
293 derajat! (Pilot-san) 

Pesawat miring ke kiri dan diratakan lagi setelah beberapa saat. 

"Tetap stabil, 293 derajat!" (Mitsuha) 

"Tetap stabil ~" (Pilot-san) 

Hal pertama yang pertama, mari menuju ke area pencarian. 



Ada bagan yang didasarkan pada gambar udara Kerajaan Vanel sebelumnya dan garis 
pantai di sekitarnya. Tentu saja, yang membuatnya adalah orang-orang di negara yang 
meminjamkan pesawat ini kepada saya. 

Secara alami, ada grafik di sekitar area ini yang saya dapatkan dari kapal yang ditangkap, 
tetapi kami tidak dapat menggunakannya karena itu merusak landasan penerbangan 
survei sebelumnya. Dan kru bisa merasa lebih nyaman dengan bagan yang mereka buat 
daripada bagan dengan proyeksi, skala, dll. Yang sama sekali berbeda, medan tidak menjadi 
masalah di laut. 

Di grafik, ada datum yang saya dapat dari soldier-kun. Benar, sebagai imbalan untuk 
mendapatkan pisau, saya mengatakan kepadanya sesuatu seperti [Saya ingin tahu titik 
pusat pencarian kapal yang tertekan]. 

Jika ini terkait dengan pertempuran, aku tidak akan bisa mendengar sebanyak itu dan 
prajurit-kun juga akan menolak. Tetapi ketika berbicara tentang misi penyelamatan di 
masa damai, itu bukan rahasia. Bahkan musuh mereka akan bekerja sama jika perlu. 

Jadi, prajurit-kun melihat grafik di ruang grafik di dek buritan dan bertanya kepada 
petugas tentang posisi kapal yang tertekan sambil berkata [Teman saya dan instruktur 
yang merawat saya ada di kapal], dan petugas mengatakan kepadanya tanpa curiga. ... Dan 
kemudian, dia memberikan infonya kepada saya. 

Informasi tentang lokasi kapal yang tertekan telah dikirim ke semua kapal, tidak peduli 
apakah mereka berangkat untuk pencarian atau tidak. Mereka mungkin berlayar di 
dekatnya untuk misi lain dan menemukan sisa-sisa secara kebetulan. Selain itu, masuk akal 
jika semua kapal harus memiliki jumlah persiapan dan pencegahan yang minimal, karena 
tidak diketahui kapan mereka akan dikirim ke operasi pencarian sebagai pasukan 
tambahan. ...... Menurut informasi yang kudengar dari Prajurit-kun dan cerita lama dari 
saudaraku. 

Bagaimanapun, kami mengubah detail posisi yang diperoleh menjadi jarak azimuth untuk 
grafik bumi dan kemudian kami memplot koordinatnya. 

garis lintang bujur? Karena saya tidak tahu ukuran planet ini, jadi tidak masuk akal. 
Pokoknya, di luar armada penyelamat, maju ke area pencarian! 
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"Datum target, on-top, standby..., mark-on-top! Transisi ke pola persegi yang meluas, 
lanjutkan dengan penelusuran visual! " (Tacco-san) Di bawah dekrit Koordinator Taktis, 
tidak hanya menggunakan radar pencarian permukaan, tetapi semua anggota kru yang 
berdekatan dengan jendela juga melakukan pencarian visual. ... Tentu saja, kami sudah 
mulai memindai jauh sebelum kami mencapai titik pusat pencarian. Yah, sepertinya itu 
adalah boilerplate untuk memperketat akal kita. 

(Catatan: Koordinator Taktis, abbr.> Tacco ) 

Ngomong-ngomong, di pesawat patroli AWS, pilot dan tacco tampaknya memiliki pangkat 
yang lebih tinggi daripada kapten. Di Angkatan Laut Kekaisaran, pengintai terkadang 
menjadi kapten, jadi ini mungkin normal. 

Yah, biasanya mereka dapat menemukan periskop kapal selam dan snorkel, tidak mungkin 
mereka mengabaikan kapal layar besar, meskipun tanpa tiang atau layarnya, jadi saya 
dapat menyerahkan pencarian visual kepada mereka. 

"Kontak radar, 326 derajat, 63 mil" (Operator radar) "Kepulangan!" (Tacco-san) 

"Belok kanan, 326 derajat!" (Pilot-san) 

Radar telah mendeteksi sesuatu. Segera, tembakau menandai target di layar untuk 
membuat target terlihat di layar pilot. 

Namun, bukan berarti kapalnya telah ditemukan. Ada banyak perahu yang berlayar, benda-
benda yang melayang, ikan paus, dan banyak lagi lainnya di laut... 

"Target sudah terlihat! Kelihatannya seperti perahu kayu besar, tapi saya tidak bisa melihat 
apapun yang terlihat seperti layar! " (pengintai) Alangkah nyaman... 

"Tampaknya itu adalah perahu 40 senjata yang disebutkan dalam datum. Tidak ada tiang. " 
(pengintai) Lokasinya cukup dekat dengan titik pusat pencarian. 

Dan kapal tersebut terapung atau dengan kata lain memiliki kecepatan air nol, namun tetap 
mengalir mengikuti arus laut. 

Bagaimanapun, sepertinya itu adalah target yang benar. 

... Jika dipikir-pikir, seharusnya tidak banyak kapal yang meninggalkan pantai dan berlayar 
sendirian di laut lepas di era ini. Dan dengan target sebesar itu, hanya ada ikan paus yang 
bisa disalahartikan sebagai apa pun selain kapal. 



Baiklah, mari kita mulai! 

"Lanjutkan ke fase 2! Bersiaplah untuk evakuasi darurat serta pemulangan darurat! " 
(Mitsuha) Saya memperingatkan kru untuk mempersiapkan dua hal. Evakuasi darurat 
adalah ketika saya segera kembali ke kabin dan pengembalian darurat adalah ketika saya 
memindahkan mereka ke Bumi tanpa saya kembali ke kabin. 

Benar, jika saya tidak dapat pindah ke pesawat yang bergerak cepat, saya harus 
memindahkannya tanpa naik kabin. 

Dalam kedua kasus tersebut, tidak ada bahaya dan tidak perlu persiapan, tetapi saya perlu 
mengingatkan mereka untuk menghindari kejutan dan kepanikan. 

Pakaian, gaun berkibar, bagus! ... Kali ini, saya tidak mengenakan setelan penerbangan. 
Demi kenyamanan setelah ini. 

Penyamaran, Wig pirang, bagus! 

Radio, bagus! 

Megaphone Tipe Bahu, bagus! ... Tidak mungkin suaraku bisa menjangkau semua orang di 
dek di mana ada suara angin kencang. 

"Saya sedang pergi!" (Mitsuha) 

Saya mengatakan itu dan kemudian melepas headset saya. 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Saya sudah melepas headset penerbangan, jadi mungkin hanya bisa didengar oleh orang di 
sekitar. 

Hah? 

Aku pindah ke geladak, tapi tidak ada siapa-siapa di sini. 

... Yah, saya rasa itu sudah jelas. 

Kapal telah kehilangan layarnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan di dek. Dan untuk 
mengawetkan air dan makanan, lebih baik tetap berada di dalam dan menghindari paparan 
sinar matahari langsung dan angin. 

Baiklah, mari kita panggil mereka. 

Saya naik ke tempat yang sedikit lebih tinggi dan mengambil megafon... 



[Royal Navy of Vanel Kingdom, kapal dengan 40 senjata [Eras]! Saya datang ke sini sebagai 
utusan dewi! Bisakah kamu mendengarkan saya?] (Mitsuha) Eh? Tidak ada reaksi. Jangan 
bilang, mereka sudah dimusnahkan... 

Bam !! (SFX crash keras) 

Dotadotadota! (Jejak SFX) 

Ah, pintu dan palka terbuka. Saya kira mereka datang ke sini... 

[Ada pesan dari dewi untuk kalian...] (Mitsuha) 

"" "" "Akhirnya! Pengambilannya sudah datang !!!! " "" "" (Pelaut) Tidak, memang, 
penjemputan mereka akan segera hadir, tapi bukan itu yang saya maksud ... 

"Tidak, tunggu, jika utusan dewi ada di sini, bukankah itu berarti kita akan pergi ke surga !? 
Kami berada di surga, Surga !! Ada dewi surgawi serta para malaikat cantik... Terlepas dari 
semua dosa yang telah kita lakukan, dewi itu tidak meninggalkan kita !! " (pelaut 1) "" "" 
"Aaaaaaah ~~~" "" "" (pelaut) 

Tidak, tunggu sebentar. Dengarkan aku, ya !? 

"" "" "Banzai! Banzai! Sang Dewi, Banzai !! " "" "" (Pelaut) [Oi! Kalian banyak, dengarkan apa 
yang harus saya katakan !!] (Mitsuha) Kiiiiiiin.... (Umpan balik megafon SFX) 

Saat aku berteriak dengan volume penuh, megafon mulai mengeluarkan suara keras 
bernada tinggi... 

Dan geladak akhirnya sunyi. 

... Umu. 

[Saya punya kabar buruk dan kabar baik untuk semua orang di sini, pertama, saya akan 
memberi tahu Anda kabar buruk ...] (Mitsuha) Para pelaut menjadi gelisah. 

[Kali ini, semua orang di sini tidak akan mengunjungi surga!] (Mitsuha) "" "" "Eeeeeehh !!!" 
"" "" (Pelaut) 

Para pelaut menjadi putus asa. Tetapi jika mereka mendengarkan berita berikut, mereka 
akan senang. 

[Berikutnya adalah kabar baiknya ... Armada penyelamat sedang menuju ke sini. Saya akan 
memandu mereka agar mereka bisa tiba di sini pada jarak terdekat. Maaf, kali ini saya tidak 
bisa membawa Anda ke surga...] (Mitsuha) Para pelaut menjadi bingung. ... Mungkin arti 
kata-kataku yang baru saja mereka dengar belum menembus otak mereka. 

Dan setelah beberapa saat. 



"" "" "Uoooooooo !!" "" "" (Pelaut) 

Oh, saya rasa mereka akan bisa mendengar pidato saya untuk sementara waktu... 

[Jadi, air dan makanannya masih bagus untuk saat ini. Dan kecuali lambung kapal kembali 
menghantam badai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang apa yang harus segera 
dilakukan. Apakah itu benar?] (Mitsuha) "Ya, itu benar, malaikat-sama!" (Kapten) 

Tidak peduli seberapa menyamar saya, wig hanya bisa melakukan banyak hal. Jadi, agar 
tidak terlalu dekat dengan para pelaut, saya tidak turun dari olahraga kelas atas di mana 
saya awalnya berada, dan saya tidak membiarkan mereka terlalu dekat dengan saya. 

Saya bertukar informasi yang diperlukan dengan kapten dari jarak yang cukup jauh. 

Saya memiliki megafon dengan saya, tetapi pihak lain berbicara dengan suara telanjangnya, 
jadi mungkin sulit. 

Suaranya serak... tte, kurasa dia biasa menggunakan suara nyaring. Dia telah menjadi 
pelaut selama beberapa dekade. 

Tentunya, harus ada [penyesuaian perintah] di mana dia berteriak dari geladak ke arah 
laut atau selama pelatihan regu! 

Ya, saya melihatnya di video PR JSDF! 

[Baiklah, aku akan memberitahu armada penyelamat tentang lokasimu. Jangan mengendur, 
bertindak sebagai pelaut yang baik, tidak menunjukkan perilaku yang memalukan, dan 
tetap disiplin. Selamat tinggal !!] (Mitsuha) Fokus pada pesawat patroli ASW di angkasa... 
dan Transfer! 

"Mugu !!" (Mitsuha) 

Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut saya. 

"Agu! Gugugu! " (Mitsuha) 

Saat saya menjadi bingung, pelajar itu buru-buru menariknya dari mulut saya. 

"A-aku minta maaf! Saya bertanya-tanya apakah ada reaksi khusus di tempat transfer 
terjadi ... "(Cendekia-san) Oh, dia mencari jejak radiasi, distorsi gelombang gravitasi, atau 
semacamnya, jadi dia memeriksa tempat duduk yang saya duduki dengan berbagai 
detektor setelah saya pindah. 

Dan kemudian, saya muncul di kursi tempat saya duduk dan bagian sensor yang menonjol 
dimasukkan ke dalam mulut saya... 



Tidak, Anda tidak perlu meminta maaf dengan putus asa. Anda tidak dapat menahannya 
karena itu tugas Anda. Saya sangat memaafkan mereka yang bekerja dengan serius. Tidak, 
aku serius. 

... Itu sebabnya dia melepas ujung detektor yang menempel di mulut saya, memasukkannya 
ke dalam kantong plastik, dan memasukkannya ke dalam lemari es kecil di dalam pesawat. 
Saya ingin tahu apakah bagian presisi rusak. 

Maaf... 
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Kemudian kami menuju armada penyelamat yang posisinya sudah dikonfirmasi. 

Pada titik ini, posisi, jalur, dan kecepatan armada penyelamat sudah muncul di layar radar, 
jadi hampir langsung saja. Karena sudah lurus ke depan, saya bisa pindahkan pesawat ini 
ke posisi yang diharapkan armada penyelamat bisa menghemat waktu. 

"Melengkung!" (Mitsuha) 

Meski posisinya agak melenceng, tentunya tidak ada masalah karena lokasi ketiga kapal 
sudah terlihat di radar. 

Pesawat melewati armada di ketinggian di mana suara mesin tidak terdengar dari 
permukaan. 

"Bagaimana keadaan sarang gagak?" (Mitsuha) (Catatan: sarang gagak ) "Sepertinya ada 
satu penjaga" (Lookout) 

Untuk pertanyaan saya, pengintai dikonfirmasi dengan teropong dan melaporkan keadaan 
kepada saya. 

"Diterima. Lanjutkan ke fase 3! " (Mitsuha) 

Karena itu, saya meninjau kembali langkah-langkah di kepala saya. 

Pindahkan ke sarang gagak, bawa penjaga ke dek, pindahkan kembali ke sarang gagak. 
Lakukan dengan cepat, sebelum penjaga sempat bereaksi. 

Baiklah, ayo pergi! 

Kemudian saya melepas headset lagi. 

"Transfer!" (Mitsuha) 

"Uwaah !!" (penjaga) 

Dia berada di sarang gagak, tetapi tiba-tiba muncul di geladak. Tentu dia akan terkejut. 

Dan sekarang saya mengambil tempat di mana dia berada. 

Benar, transfer berhasil. 



Tidak ada masalah dengan energi kinetik pesawat terbang karena pembatalan inersia 
selama transfer. Dengan kata lain, transfer dapat dilakukan tanpa perlu melawan energi 
tersebut. 

Dan tampaknya saya juga dapat menerapkan sejumlah energi kinetik selama transfer. 
Dengan kata lain, saya bisa mencocokkan energi kinetik pesawat terbang selama transfer 
sehingga saya tidak akan terlempar karena perbedaan kelembaman antara saya dan 
pesawat. 

...bagaimana cara kerjanya? Saya tidak tahu! Bagian [itu] menyatu dengan otak saya dan 
langsung membaca pikiran saya! Detailnya tetap tidak diketahui ... 

Aku meraih megafon setelah melihat penjaga yang kebingungan di geladak. Dan... 

[Dengarkan aku!] (Mitsuha) 

Umu, kemunculan tiba-tiba para penjaga, yang seharusnya berada di sarang gagak, di dek 
yang besar dan berantakan tidak begitu terlihat, jadi tidak menimbulkan keributan. Tetapi, 
jika mereka mendengar suara gadis yang tidak dikenal dari sarang gagak, bergema dari 
satu ujung kapal ke ujung lainnya dalam hembusan angin laut yang kuat, maka situasinya 
akan berbeda. 

Keributan besar di geladak. 

Menyusahkan jika saya disalahartikan sebagai monster atau iblis dan ditembak dengan 
senjata, jadi mari kita bicara dengan cepat. 

[Pelaut pemberani. Saya akan memberitahu Anda bahwa awak kapal 40 senjata [Era] masih 
hidup! Pergi selamatkan temanmu! Belok jalur 13 derajat ke kanan!] (Mitsuha) "" "" 
"Uooooo !!!" "" "" (Pelaut) 

"Itu dewi! Sang dewi telah muncul untuk menyelamatkan kru [Era]! " (penjaga) Umu. 

The Watchmen sangat religius. 

Kekuatan besar yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan mereka sendiri. 

Laut yang dalam dan misterius. Badai. Monster bawah air. Dan bertempur dengan musuh. 

Tidak mungkin mereka dapat menahan tekanan menghadapi hal-hal seperti itu setiap hari 
tanpa memiliki iman untuk mengandalkan keberadaan Tuhan. Dan berdoa kepada Tuhan 
itu gratis. Kecuali uang sumbangan yang diberikan oleh gereja yang kaku itu. 

Karena itu, tidak ada yang salah dengan keyakinan seperti itu. Di atas segalanya, itu adalah 
hal yang baik jika itu memberi Anda ketenangan pikiran. Dan karenanya, ada banyak pelaut 
religius. 



Selain itu, betapapun kasarnya seorang pria, dia akan secara alami religius jika dia berdiri 
berjaga-jaga dan menatap laut di tengah malam. 

Lautan yang membentang tanpa batas. Gelombang pecah. Cahaya pucat dari plankton 
bercahaya. 

Keindahan fantastis yang tak terbayangkan. 

Dan kegembiraan yang Anda dapatkan dari halusinasi yang sesekali Anda lihat, mimpi 
tertidur saat melihat-lihat, dan kenyataan yang tidak dapat Anda lihat bahkan jika Anda 
mengingatnya nanti. 

Bisa dimengerti jika dia seagama ini. 

... Atau begitulah tampaknya. Saya mendengarnya dari saudara saya. 

Di depan para pelaut tersebut, seorang gadis yang tiba-tiba muncul di sarang gagak 
mengaku sebagai [utusan dewi], dan mereka menganggap perkataannya sebagai fakta ... 

Benar, begitulah adanya. 

Dan saya tidak tahu apakah kapten memerintahkannya atau apakah itu keputusan 
sewenang-wenang juru mudi, tapi rasanya kapalnya sedikit berubah. Kompas genggam ... 
yang digunakan untuk orientasi. Ini bukan jarum magnet, ini adalah benda berbentuk 
cakram yang mengambang di minyak, benda yang tampak keren dengan sesuatu seperti 
lensa pembesar. (Catatan: Sesuatu seperti ini ) Oh, Soldier-kun akan senang jika aku 
memberikan hal ini padanya ... tte, garuklah, ini jelas tidak bagus, dia akan menanyakan 10 
hal lagi ... 

Saat saya memeriksa kompas, sepertinya arahnya berubah. Mereka sepertinya 
mempercayai saya, untuk saat ini. 

Hah? Mereka mengibarkan bendera sinyal... 

Hmmm.... Sepertinya mereka mencoba untuk mengatakan [Follow Us], tte, 2 kapal lainnya 
bergerak berurutan dengan kapal ini, bukankah mereka seharusnya menemani kapal ini 
sampai mereka mencapai daerah tujuan? 

Hmm, mungkinkah mereka senang menerima dewi oracle dan mencoba menyampaikan 
[Semuanya, ikuti aku!], Sesuatu seperti itu? 

Nah, terserah. 

Ah, jika Anda bertanya-tanya bagaimana saya bisa membaca bendera sinyal, yah, menurut 
Anda berapa banyak tentara Angkatan Laut yang telah saya ajak bicara? Selain itu, itu juga 
diperlakukan sebagai [Bahasa]. 



Baiklah, dengan ini kapal [Era] yang tertekan dan tiga kapal dalam armada penyelamat ini, 
total empat, akan dipersembahkan untuk [Dewi]. Dan fakta bahwa penyelamatan, yang 
hampir tidak ada harapan, berhasil dan ada empat kapal saksi yang layak, yang teratas 
harus mengakui keajaiban ini. 

Atau lebih tepatnya, mereka akan menyebarkan fakta bahwa dewi tersebut melindungi 
Angkatan Laut Kerajaan Kerajaan Vanel dan meningkatkan kekuatan nasional mereka. Nah, 
itu akan menjadi senjata ampuh melawan rakyat dan negara lain. 

Mungkin, mereka bisa memperkuat posisinya melawan tentara dan merebut lebih banyak 
anggaran. Hah? Apakah saya baru saja melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan 
terhadap Marquis-sama dan faksi tentara? 

Namun, dalam keadaan darurat, itu adalah penanaman yang stabil untuk meningkatkan 
jumlah tentara Angkatan Laut yang percaya pada ramalan dewi dan mungkin mereka bisa 
menjadi sekutuku. Baiklah, mari bekerja keras dan mantap. 

Tidak stabil, katamu? Baik... 

... Tte, Aaaah !! Jika angkatan laut memiliki pengaruh lebih dari angkatan darat dan bisa 
mendapatkan anggaran lebih, bukankah itu berarti kekuatan angkatan laut akan meningkat 
dan skala serta frekuensi ekspansi ke luar negeri, dan akhirnya pelayaran penjelajahan laut 
juga akan meningkat? Apakah saya baru saja mempercepat pengembalian armada 
eksplorasi ke negara kita? Aaaaaahh sialan! sungguh kesalahan besar! 

Tidak, tidak, tidak, ini belum waktunya untuk panik. 

Hiiii  Huuu , Hiiii  Huuu .... (Menghembuskan napas SFX) Baiklah, mari bersiap untuk 
mundur! 

[Saya akan mengunjungi Anda lagi untuk koreksi yang bagus dari kursus ini. Semoga itu 
melayani misi untuk menyelamatkan Anda teman. Perpisahan!] (Mitsuha) Baiklah, 
transfer! 

Kali ini, saya dengan aman muncul di kursi tanpa insiden apa pun. Ayo langsung pakai 
headset... 

"Misinya selesai. Sesuai jadwal, kami akan melakukan penerbangan penelitian di sisa 
waktu "(Mitsuha) Kemudian, setelah mendapat pengakuan dari kapten dan pilot, saya 
pindah pesawat. 

Benar, kita akan terbang di atas benua lama dengan sisa bahan bakar. Arah yang berbeda 
dari eksplorasi sebelumnya. Dengan cara ini, saya bisa pergi ke luar negeri untuk beberapa 
bisnis dengan mudah. 

Karena kecepatan jelajahnya sekitar 800 km / jam, kami bisa menempuh jarak yang akan 
memakan waktu sekitar 20 -- 27 hari untuk sebuah gerbong yang hanya bisa menempuh 



jarak 30-40 km per hari hanya dalam satu jam. Dengan ini, jika kita bisa terbang selama 
beberapa jam, itu akan luar biasa.... 

Baiklah Pergi-Pergi !! 

Dan kami dengan aman mendarat di pangkalan. 

"Terima kasih banyak! Kalau begitu, sampai jumpa lusa "(Mitsuha) 

"Ya, kami menunggu Anda" (diplomat) 

Benar, karena akan merepotkan mereka jika kita pergi setiap hari, jadi aku memutuskan 
untuk pergi setiap dua hari. 

Baiklah, kurasa cukup untuk hari ini. 

Ini sudah selarut ini, jadi saya akan kembali menggunakan transfer dari sini. 

Kru dan ulama, komandan, skuadron terbang, dan diplomat sujud. Kalau begitu, transfer. 
Bersama dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan saya, dengan kata lain saya 
memindahkan rambut saya yang jatuh, puing-puing sel, dll bersama saya. Sejauh 
kemampuan saya dapat menutupi... yang cukup luas, dengan mudah dapat menutupi 
seluruh basis ini. 

Faktanya, bahkan ketika meninggalkan gedung yang saya lewati sebelum saya pergi ke 
pesawat, saya secara instan mentransfer semuanya dengan cara yang tidak disadari semua 
orang, sehingga saya tidak meninggalkan jejak, di mana pun. 

Ini hanya kesopanan umum untuk membersihkan diri Anda sendiri, tanpa jejak. Umu, itu 
sempurna! 

"Sial! Tidak ada yang bisa dideteksi! Bahkan tidak ada satu molekul pun yang menempel !! 
Apakah dia orang yang hidup? Apa yang membentuk tubuhnya !? Apa dia peri atau 
semacamnya !? " (sarjana licik) Pada hari itu, di laboratorium tertentu, terdengar tangisan 
ratapan. 



Chapter 156 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 156 156. Operasi Pencarian 4 

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda hari ini juga" (Mitsuha) 

Hari ini adalah fase kedua dari [strategi akuisisi orang percaya Dewi], atau haruskah saya 
mengatakan penerbangan kedua? 

Pokoknya, seperti terakhir kali, kami lepas landas dengan prosedur yang sama. 

Saya dipindahkan ke posisi sebelumnya armada penyelamat dan dari sana, pesawat 
menuju ke posisi perkiraan. Butuh waktu kurang dari 30 menit untuk menempuh jarak 
yang akan memakan waktu 2 hari untuk kapal layar dengan pesawat ini. 

Kecepatan maksimum kapal layar relatif cepat, tetapi itu jika terus menerus menerima 
angin dari arah yang ideal. Dalam kasus angin sakal lengkap, kapal harus berlayar melawan 
arah angin dan melanjutkan dalam pola zigzag, sehingga kecepatan perkembangan dalam 
arah perjalanan akan turun. 

Jadi, selain dari kecepatan maksimum sementara, kecepatan rata-rata jangka panjang 5 
atau 6 knot adalah yang terbaik. 

Ngomong-ngomong, awak pesawat ini sama dengan yang terakhir kali. 

Ya, memang personel yang berpengalaman lebih baik, jadi diputuskan bahwa mereka 
adalah kru tetap untuk misi ini. 

Awaknya, tidak seperti saya yang hanya seorang penumpang, diwajibkan untuk 
mendapatkan berbagai pengarahan pra-penerbangan, persiapan, bahkan laporan dan 
pengiriman pasca-penerbangan. Dan mungkin mereka memiliki meja kerja di luar 
penerbangan. Penerbangan bukanlah satu-satunya pekerjaan mereka. Apalagi bagi para 
petugas. Jadi, seharusnya cukup menjengkelkan jika mereka melakukannya setiap hari. 

Kemudian kami segera menemukan armada penyelamat. Karena kami berada di dataran 
tinggi, suara mesin tidak akan terdengar dari permukaan. ... Yah, itu tidak masalah 
meskipun mereka menyadarinya. Mereka akan menganggapnya sebagai [Burung surgawi 
yang membawa malaikat] paling banyak. 

Ah. Ini buruk. 

Aku baru sadar kalau aku diperlakukan sebagai [Malaikat] oleh awak kapal yang tertekan, 
tapi di armada penyelamat, aku diperlakukan sebagai dewi itu sendiri ... 

... Bahkan jika kupikir kembali, aku tidak memberikan pengenalan yang tepat dalam 
armada penyelamat, kurasa... 



Apapun itu, itu kesalahpahaman mereka sendiri, dan gelar saya adalah [utusan dewi]. 

Dalam kasus malaikat, saya dapat mengklaim bahwa saya pada awalnya adalah manusia, 
atau bahwa saya masih manusia aktif yang kadang-kadang diminta oleh dewi untuk 
melakukan tugas. Jika kasus ini menjadi [Dewi], itu akan merepotkan dalam berbagai cara 
dan cepat atau lambat akan menjadi mencurigakan. Apalagi, jika mereka berhubungan 
dengan benua lama, akan ada ketidakkonsistenan.... 

Tunggu, [Himemiko] agak mirip dengan [Malaikat], bukan? Saya kira itu bisa dikelola entah 
bagaimana. 

... Baiklah, ke kapal yang tertekan [Era]! 

Selebihnya hanya pekerjaan rutin. Pekerjaan yang mudah untuk naik kapal, mengatakan 
hal-hal baik tentang situasi tersebut untuk meningkatkan moral kru, dan kembali. 

Kemudian, setelah menyelesaikan pekerjaan di [Era], langkah selanjutnya adalah menuju 
ke kapal utama armada penyelamat. 

Transfer! 

Dan kali ini, sambil mengklaim bahwa [Saya adalah utusan dewi], saya mengoreksi 
jalannya sedikit dan kembali ke pesawat. 

Hmm, itu menggangguku... 

Tidak, masalahnya, ketika terakhir kali saya pindah dari pesawat, saya merasa ada yang 
salah dengan mata cendekiawan itu. 

Ini tidak seperti dia mencoba untuk mengamati efek transfer, tetapi tubuhku... tidak, dia 
seperti mencoba menghafal sesuatu, seperti posisiku atau postur tubuhku, dengan tatapan 
yang tak terlukiskan.... 

Baiklah, karena sudah dipastikan saya bisa pindah dengan aman ke dalam pesawat terbang 
tanpa efek samping, ayo pindah ke tempat yang agak jauh dari tempat duduk. 

Transfer! 

"......" (Mitsuha) 

Di depanku, ada pelajar yang memegang benda berbentuk tongkat dan membidik [lokasi di 
sekitar mulutku, jika aku duduk di kursi itu]. 

Dan sarjana lain menunggu di belakang kursi sambil mengulurkan tangannya.... 

Secara alami, sarjana yang menunggu di belakang kursi memperhatikan saya. 



"..." 

"......" 

"" ......... "" 

Pelajar itu berkeringat dari dahinya. 

Ya, kondisi udara bekerja di dalam pesawat. 

Dan sarjana dengan tongkat yang mencurigakan. Saya mengerti bahwa dia benar-benar 
fokus pada pekerjaannya, tetapi setidaknya dia harus memperhatikan corak aneh rekannya 
di depannya. 

Yah, mau bagaimana lagi, kali ini aku... 

Keran! (Menepuk bahu SFX) 

"..." 

Tap-tap! (SFX) 

"Sangat penting tidak, jangan menghalangi... jalan..." (Cendekia) 

Karena bahunya ditepuk terus-menerus, cendekiawan itu berbalik berteriak, dan suaranya 
menyusut, dan terus diam. 

Shiiin ~~ (Senyapkan SFX) 

Canggung! Sangat canggung !! 

Tidak, itu lebih canggung baginya ... 

Bukan itu! Sekarang aku marah !! 

"...apa yang sedang kamu lakukan?" (Mitsuha) 

"" ...... "" (para ulama) 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" (Mitsuha) 

"" ............ "" (2 ulama) 

"Apa. Adalah. Kamu. Perbuatan. ? " (Mitsuha) 

" "Saya menyesal!!!" "(2 ulama) 



Hasil pemeriksaan mereka, ternyata keputusan 2 orang ini sewenang-wenang, bukan 
perintah dari atas. Dengan kata lain, itu adalah perilaku sembrono mereka. 

Terakhir kali, ujung detektor yang secara tidak sengaja masuk ke mulut saya. Mereka 
sangat bersemangat untuk dapat menganalisis DNA seorang paranormal dari dunia lain 
karena berhasil mengumpulkan air liur saya, tetapi sebagai hasilnya, tidak ada yang keluar 
dari analisis tersebut. Dan mereka tidak bisa menyerah dan menggunakan [Tidak 
disengaja] lagi ... 

"Persetan itu [Tidak disengaja] !!!" (Mitsuha) 

Saya sangat marah !! 

Semua orang di kabin membuang muka dan menghindari tatapanku. 

Yah, mereka tidak ingin memiliki nama mereka sendiri di daftar mereka yang akan 
menerima murka saya, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain bertindak seolah-olah 
mereka tidak ada hubungannya dengan ini. 

Jika berjalan buruk, itu tidak akan berakhir hanya dengan penurunan pangkat, ketika 
menjadi begitu... 

Atau lebih tepatnya, orang yang berada di kapal dalam persiapan untuk situasi yang tidak 
terduga! Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu dengan menghindari tatapanku !? 
Bukankah kau di sini untuk mencegah hal semacam ini !? 

"... Kita akan kembali!" (Mitsuha) 

Sebenarnya, rencananya adalah menjelajahi benua baru setelah ini, tapi mari kita akhiri 
sekarang juga untuk hari ini. Saya bisa melakukannya lain kali. 

"Ketika kita kembali dari dunia itu, entah bagaimana jumlah orang berkurang dua ..." 
(Mitsuha) 

Saat aku menggumamkan monolog itu, ada dua orang yang menjadi pucat, tapi aku tidak 
peduli! 

Hmph, lakukan yang terbaik untuk merasakan ketakutannya! 

Oh, sarjana yang mengulurkan kedua tangannya dari belakang kursi sepertinya telah 
berperan membantu mengumpulkan sampel dengan berpura-pura membantuku kalau-
kalau aku tiba-tiba mengamuk saat sebatang tongkat ditusukkan ke mulutku. 

... Yah, aku akan mengamuk sekarang !! 

Pada akhirnya, mereka ditegur setelah kembali ke rumah, dan mereka dengan tegas 
diperintahkan untuk tidak naik lagi lain kali. 



Tidak, mungkin mereka bukan orang jahat, tapi mereka hanya belajar dengan giat. 

Tetapi bagi saya itu adalah tindakan yang jelas bermusuhan, itu pengkhianatan! 

Yah, akan merepotkan untuk menanyakan negara lain lagi, dan saya tidak ingin beralih 
karena grafik dan suka, dan pengetahuan akan sia-sia. Selain itu, tidak semua negara 
mengkhianatiku, mungkin bisa lebih buruk lagi dengan negara lain. 

Ya, negara ini jujur. Singkirkan saja 2 orang itu dan tahan dengan itu. 

Mereka tidak menginginkan tuntutan hukum dari saya, tetapi mereka akan mendapatkan 
retribusi. 

Saya menuntut agar [Saya ingin mereka berdua tidak terlibat dalam apapun yang 
berhubungan dengan saya atau penelitian tentang apa yang telah saya berikan]. Dan jika 
ada hal seperti ini lagi lain kali, saya tidak akan pernah meminta atau menawarkan apa pun 
kepada negara ini lagi. Ya, saya menyatakan itu dengan jelas. 

Mereka mungkin hanya menyerah pada keinginan mereka, tetapi jika saya menunjukkan 
wajah manis di sini, saya yakin mereka yang mengincar [kecelakaan] kedua dan ketiga 
akan muncul, jadi saya tidak bisa toleran di sini. 

Yah, mereka menuai apa yang ditabur, mau bagaimana lagi. 

Ada berbagai hal, dan setelah memberikan beberapa petunjuk lagi, akhirnya tibalah hari di 
sini, hari di mana armada penyelamat bertemu dengan kapal yang tertekan. 

Oh, saya juga menjelajahi benua baru sedikit lagi. 

Tentu saja, itu tidak cukup untuk mencakup seluruh benua, jadi itu hanya sebagian besar 
dari lingkungan, tapi masih merupakan kemajuan besar... Dan pada akhirnya saya mungkin 
perlu menjangkau negara-negara di sekitar Kerajaan Vanel. 



Chapter 157 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 157 157. Operasi Pencarian 5 

[Empat derajat ke kiri! Era sudah dekat!] (Mitsuha) 

"" "" "Osssuu !!!" "" "" (Pelaut) 

Hari ini adalah hari di mana armada penyelamat akan bertemu dengan kapal yang tertekan 
[Era], dan saya duduk di tiang tetapi [Bukan di sarang Gagak] itu sendiri. 

Yah, saya tidak naik ke atas seolah-olah saya berada di kaki terakhir saya, saya pindah ke 
puncak dengan transfer. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya tidak duduk di sarang gagak, bagaimanapun, 
penemu pertama haruslah kru armada penyelamat. Dengan begitu, akan lebih berkesan. 
Jika malaikat yang menemukannya, maka itu, tidak akan ada yang bisa dibanggakan. 

Nilai koreksi jalur diberitahukan secara nirkabel dari pesawat patroli. Dan beberapa saat 
setelah koreksi kursus terakhir... 

Ini setelah matahari terbenam dan daerah itu sudah cukup gelap. 

Dan kemudian, beberapa cahaya menyilaukan keluar dari langit. 

"Apa itu!?" (Pelaut a) 

Apakah itu cahaya sang dewi? (Pelaut b) 

Benar, itu adalah cahaya sang dewi. Namanya adalah [Parachute Flares]. Ini adalah jenis 
cangkang iluminasi yang dijatuhkan dari pesawat dan perlahan turun dengan parasut. 
Kemudian, sesuatu muncul dari kegelapan, diterangi oleh cahaya dari atas, benda itu 
adalah... 

"Era !! Era telah ditemukan !! " (Penjaga) 

Jeritan merobek tenggorokan dari sarang gagak, yang mencapai dek. 

"" "" "Oooooooh !!!" "" "" (Pelaut) 

"" "" "Banzai! Banzai! Megami-sama, Banzai !!! " "" "" (Pelaut) Baiklah, mundur! 

Menghilang di paus suatu waktu adalah kehati-hatian seorang malaikat. 

Dengan begitu, itu lebih cocok dengan citra malaikat daripada bertahan sampai akhir. 



Ketika kru mengarahkan pandangan mereka ke arah malaikat yang telah duduk di tiang 
sampai beberapa saat yang lalu, tidak ada orang di sana, hanya layar yang berkibar tertiup 
angin... 

Ya, ini dia! 

Baiklah, transfer! 

Dalam kegelapan, di bawah cahaya obor, evakuasi terus berlanjut. 

Tidak hanya personel, tetapi juga barang-barang penting seperti logbook dan brankas 
dilakukan hingga menjadi andalan armada penyelamat. Hanya setelah fajar dan cerah, 
awak Eras akan ditugaskan ke dua kapal lainnya. Untuk saat ini, keputusannya adalah 
mengevakuasi semua kru ke kapal induk. 

"Bagaimana keadaan Eras" (Komandan Armada) 

"Yah, lunasnya baik-baik saja, tetapi bagian lainnya rusak parah, dan biaya perbaikannya 
sama dengan membangun yang baru ..." (Kapten Era) "Yah, itu jelas. Awalnya, akan sulit 
untuk menariknya. Kami tidak punya pilihan lain selain menyerah. Haruskah kita 
membuangnya dengan bergegas? " (Fleet Commander) (Catatan: Scuttling) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Scuttling Kata Komandan Armada Armada Penyelamat, 
tetapi Kapten Eras menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, kami tidak harus melakukannya. Tujuan Era telah diputuskan. Dia akan pergi ke 
tuan baru dan berangkat dalam perjalanan kekal ... "(Kapten Era) "Apa? Apa yang sedang 
Anda bicarakan?" (Komandan Armada) 

Setelah memastikan bahwa kru telah dievakuasi di bawah komando komandan armada, 
kapten Eras meninggalkan buritan dan mengeluarkan apa yang dia simpan di sakunya. 

Dia menggenggamnya dengan tangan kanannya dan mengulurkannya ke arah langit. 

Panci! (Ditembak SFX) 

Dan bola cahaya oranye melesat ke langit. 

"A-apa itu !?" (Komandan Armada) 

Dengan suara terkejut dari Komandan Armada, kapten Eras menatap ke langit, dan ada 
bola cahaya yang bersinar. Terang yang sama dengan saat mereka menemukan Era. 

Dan sang kapten melihat ke buritan Era, diterangi oleh cahaya ... 

"Oh! Ooohh... "(Kapten Era) 

Dua sosok kecil duduk di atap buritan. 



Di satu sisi, sosok malaikat halus yang memberinya harta suci yang dia gunakan 
sebelumnya. 

Yang lainnya adalah seorang gadis cantik, sekitar 10 tahun, yang terlihat manis, namun 
compang-camping, lengan kirinya tergantung di selembar kain, dan kakinya dibalut 
perban. Gadis itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Dengan penuh energi... 

"" "" "Ooooh !! Eras! Eraaaaaaass !! " "" "" (Pelaut) 

Kru Era mengangkat teriakan kegembiraan dari geladak. 

Ya, semua orang tahu tanpa penjelasan apapun. Gadis kecil itu adalah [Era]. Dia adalah jiwa 
[Era]... 

"" "" "Eras! Eras! Eras! Eras! " "" "" (Pelaut) 

Kemudian, di depan kru Eras yang berteriak dan kru Armada Penyelamat yang terpana, 
Eras menghilang. 

Jiwa kapal, dan lambung besar yang kehilangan tiangnya, tubuh utamanya ... 

"... Dia pergi ke dewi. Sang dewi memberikan belas kasihannya kepada Eras, yang berjuang 
untuk negara kita dan melawan badai untuk melindungi krunya, dan dia memenuhi 
misinya sampai akhir... "(Kapten Eras) Apakah itu suatu kehormatan? 

Sebagai kapten, dan untuk jiwa kapal, apakah itu suatu kehormatan? 

Komandan armada penyelamat menyadari air mata yang mengalir di pipinya. 

Namun, dia tidak berpikir bahwa menangis di depan umum adalah hal yang memalukan. 

Jika seorang pria tidak meneteskan air mata pada saat ini, lalu kapan dia akan menangis? 

Saat ini, tidak ada orang yang tidak menangis dalam radius beberapa puluh mil. 

Dan setelah beberapa saat, armada itu mengangkat layar dan berangkat ke rumah. Awak 
kapal memiliki ekspresi yang menyenangkan, yang sangat berbeda dari ekspresi kasar saat 
meninggalkan pelabuhan. 

Kapten Era memperhatikan bahwa hadiah suci dari malaikat telah menghilang dari 
tangannya, tetapi dia tidak bertanya-tanya. [Harta suci yang dipinjamkan oleh Dewi 
menghilang setelah menyelesaikan perannya]. Tidak heran. 

"Yaay! Meskipun rusak, tapi kami mendapat kapal canggih berkapasitas 40 senjata! " 
(Mitsuha) Pon! (Tinggi lima SFX) 

Ngomong-ngomong, aku tos dengan Colette-chan. 



"Terima kasih, Colette-chan!" (Mitsuha) 

"Tidak, saya tidak mengerti apa-apa, tapi itu menyenangkan! Silakan hubungi saya kapan 
saja jika Anda melakukan hal seperti ini lagi! " (Colette-chan) Colette-chan, yang 
berpakaian compang-camping dan penuh perban dengan lengan tergantung di kain, 
tersenyum dan berkata begitu. Pastinya, ini mungkin menyenangkan bagi Colette-chan. 

Penduduk Desa Nelayan, yang telah diatur sebelumnya, meninggalkan dermaga dengan 
perahu nelayan untuk menyeret Era. Jika saya memindahkan Era terlalu dekat ke pantai, 
gelombang yang dihasilkan oleh kemunculan tiba-tiba Era akan menghantam desa nelayan, 
jadi saya memindahkannya sedikit ke lepas pantai. 

Saat ini air sedang surut, tetapi akan segera naik. Dan ada kondisi bagus dimana angin 
bertiup ke arah darat. Selanjutnya, daratan akan dihangatkan oleh sinar matahari setelah 
fajar, dan angin yang lebih kuat akan bertiup dari laut menuju daratan. Entah bagaimana, 
kita harus bisa menarik Era ke dermaga. 

Nah, jika angin berubah arah dan menyapu Eras ke lepas pantai, maka saya hanya perlu 
memindahkannya menggunakan transfer ke pelabuhan di wilayah Count-sama di mana ada 
banyak tenaga kerja dan perahu nelayan untuk menariknya. 

Kali ini tentu saja saya ingin membantu ratusan pelaut. Tapi itu adalah kesempatan bagus 
untuk bisa mendapatkan toko 40 senjata yang lebih baru secara gratis. 

Saya berterima kasih kepada semua orang dan mendapatkan kapal baru secara gratis! Itu 
bagus! 

Kapal yang ditangkap adalah kapal dengan 40 senjata yang sama, tapi itu [kapal perang 
utama terbesar] pada saat 40 kapal pertama dibuat. Jadi, sekarang menjadi kapal tua yang 
akan segera dihancurkan. Itulah mengapa tampaknya itu dipinjamkan ke ekspedisi 
sembrono budak karena toh akan dihancurkan. 

Di sisi lain, Era yang kami dapatkan adalah kapal yang relatif baru. 

Bagaimanapun, Angkatan Laut tidak hanya membangun kapal perang terbesar. Mereka 
juga membutuhkan kapal penjelajah dan kapal perusak. Jadi, 40 kapal terbaru dibangun 
dengan kemampuan teknis membangun 64 kapal. Ini akan membantu konstruksi kapal 
kami. 

Tampaknya memperbaiki membutuhkan pekerjaan yang sama dengan membangun yang 
baru, tetapi ini akan menjadi studi yang baik, jadi tidak seburuk itu. 

Bagaimanapun, mari kita serahkan ke Count Bozes untuk penelitian dan perbaikan. ...... 
Namun, setelah negosiasi dengan raja. Mengenai berapa banyak dia akan membayar untuk 
membeli Era. 

Ya, saya tidak melakukan ini untuk proyek amal. 



Saya masih penguasa Yamano Viscounty, jadi saya harus menghasilkan uang untuk wilayah 
itu. Banyak hal yang ingin kami perbaiki, seperti meneliti sumber daya mineral, 
membangun kapal penangkap ikan, dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, saya ingin 
memberikan sedikit uang saku kepada mereka yang berada dalam dinas militer. 

Oh, mengapa saya membiarkan Colette memainkan peran jiwa [Eras], katamu? 

Saya pikir itu akan berdampak lebih besar pada kisah dewi di antara para pelaut jika 
mereka berpikir bahwa sebuah kapal memiliki jiwa dan bahwa mereka akan menjaga 
kapal, dan akhirnya mempersulit mereka untuk memensiunkan kapal. Itu akan 
memperlambat laju pembangunan kapal baru dan menunda peningkatan kinerjanya. 

Kapal membutuhkan banyak uang untuk perawatannya, jadi mereka tidak bisa hanya 
menambah jumlah kapal yang mereka miliki. 

Umu-umu, semuanya baik-baik saja. Seperti yang direncanakan... 

Sekarang, mari kembali ke pesawat patroli yang saat ini mengitari armada penyelamat. 

...Transfer! 



Chapter 158 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 158 158. Skema Mitsuha 

(Narator's POV) 

"Apa!? Era ditemukan dan semua awaknya diselamatkan !? " (Raja Vanel) 

"Pak! Saat badai terjadi, beberapa orang yang mencoba melindungi layarnya hilang dan 
masih hilang, tetapi yang lainnya berhasil diselamatkan "(Reporter) 

"Begitukah... Pastikan untuk mengatur gaji yang belum dibayar dan pengecualian untuk 
anggota keluarga awak yang hilang. Jika ada yang memotongnya di sepanjang jalan, 
pastikan untuk memberikan hukuman yang berat "(King of Vanel) 

"Sesuai keinginan kamu!" (Reporter) 

Raja Vanel mendengarkan laporan dari bawahannya dengan ekspresi cerah. 

Ratusan awak kapal, yang tampak hampir putus asa, diselamatkan. Ini, tentu saja, termasuk 
perwira yang mulia. 

Raja sepertinya bukan orang jahat. ... Setidaknya untuk bangsanya sendiri. 

Tentu saja, dari sudut pandang musuh atau negara lemah yang menjadi sasaran eksploitasi, 
dia mungkin memiliki kesan sebagai penjahat yang jahat. Tapi itu hanya peran Raja, itu 
topik lain apakah dia orang yang buruk atau baik. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh 
untuk rakyat negaranya. Tidak peduli seberapa besar kerugiannya bagi orang-orang di 
negara lain. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. 

Jadi, apakah kapalnya tenggelam? (Raja Vanel) 

"........." (Reporter) 

Ya, untuk beberapa alasan, reporter tersebut ragu-ragu untuk memberikan jawaban yang 
seharusnya hanya sepatah kata. 

"Hn? Saya kira itu tidak cukup dekat dengan pantai untuk ditarik? Ada apa, apa yang kamu 
sembunyikan !? " (Raja Vanel) 

Raja, berdiri dari kursinya tanpa sadar, merasakan firasat luar biasa karena perilaku 
mencurigakan reporter. 

"Berbicara! Semuanya, hingga detail terbaik! " (Raja Vanel) 



Reporter tidak punya pilihan selain berbicara. Bahkan jika raja akhirnya tidak 
mempercayai ceritanya ... 

"Fuuu (Exhale SFX), tujuan kapal, Era, bukan ke dasar laut tapi ke surga. Era, dengan 
malaikat, telah naik ke surga! " (Reporter) 

"......... Hah?" (Raja Vanel) 

Karena terkejut, Raja mengeluarkan suara bodoh ... 

"...... apakah kamu waras?" (Raja Vanel) 

Setelah beberapa saat, raja akhirnya mengeluarkan kata-kata itu. 

Wartawan tentu saja bukan bawahan belaka. Sebenarnya, dia adalah seorang Laksamana 
Angkatan Laut. 

Dan selama laporan resmi kepada raja, kata-kata seperti [Dewi] dan [Malaikat] keluar dari 
mulut Laksamana... Tidak, itu masih bagus. Dalam agama negara, keberadaan dewi diyakini. 

Tapi apa artinya [Kapal telah naik] ... 

"Apakah kamu akan mengatakan bahwa Eras telah menghilang di depan semua orang?" 
(Raja) 

"Ya, itu benar" (Reporter) 

"Apa-!" (Raja) 

Dan semuanya dilaporkan secara detail lagi dari awal. 

Raja, yang tidak dapat mempercayai laporan itu, memanggil kapten Eras yang 
diselamatkan dan komandan armada penyelamat, tetapi laporan itu tetap tidak berubah. 

Selanjutnya, perwira, pelaut senior, dan pelaut kelas bawah dipanggil dan diwawancarai, 
tetapi semua kesaksian konsisten. Pada saat itu, rumor telah menyebar secara eksplosif ke 
seluruh Angkatan Laut, bahkan di kalangan Angkatan Darat dan warga sipil. 

Itu alami. Lebih dari 1.000 anggota awak di keempat perahu sedang berkeliling kota 
membicarakan tentang pengalaman ajaib itu. Dan mereka yang mendengarnya tidak bisa 
menahan untuk menceritakan kisah itu kepada orang lain. 

[Sang dewi akan menyelamatkan kapal dan para pelaut yang memiliki hati yang benar] 

Tidak ada yang peduli jika frase ini menyebar. Kru Eras dengan cepat menjadi orang-orang 
saat ini. 

(POV Mitsuha) 



"Fufufu, seperti yang direncanakan ..." (Mitsuha) 

Desas-desus tentang Era menyebar dan para kru yang kehilangan tugas untuk sementara 
diundang ke berbagai pihak. Tidak hanya bangsawan dan perwira, tetapi kadet dan pelaut 
diundang ke pesta bangsawan peringkat rendah, mereka sangat diminati sekarang. Dan 
kemudian skala desas-desus akan diperbesar lagi dan lagi. 

Para kru sendiri membesar-besarkan cerita itu, menceritakan di sana-sini, percaya bahwa 
itu benar. 

Dan di Angkatan Laut, para pelaut yang menikmati khayalan sesuka mereka muncul setelah 
yang lain, percaya bahwa kapal mereka mungkin adalah gadis berusia 16 -- 17 tahun 
karena kapal mereka sedikit lebih tua, menurut cerita bahwa [Eras] masih muda gadis. 
Anggota awak kapal, yang dijadwalkan akan pensiun dalam beberapa tahun, telah 
memohon tindakan perpanjangan umur seperti modernisasi dan perbaikan, yang 
tampaknya membingungkan jajaran atas. 

Tapi, pada akhirnya, semua orang di angkatan laut hanyalah anak laki-laki yang mencintai 
perahu, bahkan para petinggi dan mantan pelaut. Perancang dan insinyur kapal itu sama. 
Mereka tidak bisa berdiam diri ketika mendengar bahwa ada jiwa yang tinggal di dalam 
kapal tempat mereka mencurahkan hati dan darah mereka, dan kapal itu berpenampilan 
seperti seorang gadis. 

Dengan demikian, tampaknya ada tuntutan yang meningkat untuk tindakan 
memperpanjang umur kapal yang menua, yang tampaknya menghentikan beberapa 
rencana untuk membangun kapal baru. Ada juga desas-desus bahwa banyak pejabat kapal 
telah melakukan perjalanan ke kota-kota dengan pelabuhan angkatan laut untuk bertemu 
dengan kapal-kapal tempat mereka terlibat, dan operasi angkatan laut ditunda karena itu. 

Kukuku, itu persis seperti yang direncanakan. 

Ini berhasil memperlambat pertumbuhan kekuatan angkatan laut. 

Dan kemudian, jika Anda menarik uang dari negara ini sehingga kelebihan uang tidak akan 
digunakan untuk biaya penelitian dan sebagainya, ditambah dengan rencana pembangunan 
kapal yang menurun, maka kekuatan nasional tidak akan meningkat ... 

Terutama, di bagian dari koin emas... Tidak, koin emas di koin ini memiliki kualitas yang 
lebih rendah, jadi saya rasa ingotnya lebih baik. Bagaimanapun, apa pun selain koin emas 
akan baik-baik saja. Untuk itu, saya harus menjual produk yang tidak berkontribusi pada 
kemajuan teknologi negara, tidak berkontribusi pada perkembangan industri, dan tidak 
memiliki nilai manfaat. Fuhahahaha !!! 

Nah, saat ini lingkaran sosial dan politik ramai karena Era, dan kalangan bisnis cenderung 
bergejolak karena rencana angkatan laut yang menyusut. Industri pembuatan kapal 
terpukul keras, dengan teknisi terampil kehilangan pekerjaan dan menganggur. Setelah 



hilang, orang dan keterampilan yang berharga tidak dapat dipulihkan dengan mudah. 
Seperti pukulan badan, itu akan sangat merusak industri pembuatan kapal negara itu dan 
membayangi masa depan mereka. (Catatan: Sungguh skema yang jahat, saya bangga 
padamu) 

Saat ini, negara ini tampaknya memiliki kekuatan angkatan laut terbaik di sekitar sini, 
tetapi negara ke-2 dan ke-3 sedang mengejar, dan tidak diketahui apakah mungkin 
memperoleh hasil hanya dengan mengeluarkan uang. Saya yakin mereka tidak mampu 
mengirim sesuatu seperti armada ekspedisi. ...Mungkin. 

Untuk sementara, mari kita lewati dunia sosial yang riuh. 

Saya mengenakan wig pirang, saya tidak terlalu dekat dengan siapa pun, dan mereka hanya 
mendengar suara saya melalui megafon, tetapi untuk berjaga-jaga. Mari beri tahu Keluarga 
Mitchan bahwa [Saya akan berkeliling negara-negara sekitar sebentar]. 

Baiklah, dengan ini saya bisa meninggalkan benua baru untuk sementara waktu! 

(Narator's POV) 

"Apa!? Tidak ada pesta di mana Viscount Yamano akan hadir, katamu !? " (Raja Vanel) 

Memang, raja, yang telah dihindari oleh Mitsuha, juga mengambil tindakan. 

Alih-alih memberi tahu penyelenggara pesta sebelumnya bahwa mereka akan hadir, 
mereka akan tiba-tiba bergegas ke pesta. Tidak peduli seberapa tiba-tiba, tidak ada 
penyelenggara yang akan mengembalikan Raja. 

Dan, terlepas dari berbagai rumor tentang Era, ini juga saat yang tepat untuk melakukan 
negosiasi bullish dengan negara lain dengan mengklaim sebagai [negara yang disukai oleh 
dewi]. Tidaklah buruk untuk bernegosiasi dengan negara-negara berkembang yang tidak 
terlalu aktif. 

Jadi, dia berencana untuk menghubungi Viscount Yamano sebagai seorang bangsawan 
belaka untuk mendengar niat sebenarnya, lalu dia mengungkapkan dirinya bahwa 
[Sebenarnya, saya adalah Raja Vanel], [Yah, sampai sekarang, maafkan aku!], kemudian 
dapatkan kesan yang baik bahwa [Sungguh Raja yang santai dan berpikiran mulia!], dan 
bahas secara mendetail tentang tanah air Viscount. 

Setelah mendengar rencana dari raja, Perdana Menteri heran betapa cerobohnya itu, tapi di 
sisi lain, Jika ada yang salah, tidak akan ada kerusakan besar atau masalah internasional. 
Jadi, dia tidak perlu menimbulkan ketidaksenangan ekstra, dan hanya berkata [Ya...]. 

Namun, ketika dia mencoba untuk melaksanakan [Strategi Kunjungan Mendadak], ada 
laporan yang mengatakan bahwa [Tidak ada party dimana Viscount Yamano akan hadir]. 

"Maksud kamu apa? Apakah dia sedang dalam cuaca buruk atau sesuatu? " (Raja Vanel) 



Namun, Perdana Menteri mengkonfirmasi dengan Marquis Mitchell, yang dikabarkan 
bertanggung jawab atas partai yang terkait dengan Viscount Yamano, kemudian 
mengetahui bahwa [Sepertinya dia sedang berkeliling negara tetangga]. 

"Apa !? Apa yang dia lakukan dengan pergi ke negara lain !? Kenapa dia melakukan 
perjalanan sekarang sepanjang masa !? " (Raja Vanel) 

Bahkan jika dia mengatakan hal seperti itu, tidak mungkin untuk menahan orang asing 
meninggalkan negara tanpa alasan. Itu akan menjadi masalah internasional jika lawannya 
adalah bangsawan atau keluarga kerajaan. 

Juga, fakta bahwa raja telah tertinggal sejak awal adalah karena rencana operasinya yang 
keras kepala. 

"Mau bagaimana lagi... Yah, tokonya masih sama seperti biasanya, mungkin dia hanya pergi 
jalan-jalan ke pegunungan. Sebaliknya, akan aneh jika dia berasal dari negara yang jauh 
tetapi tinggal di satu negara tanpa keluar sama sekali. Saya rasa kita belum perlu 
khawatir... "(PM Vanel) 

"U-umu, kurasa kau benar... Negara kita adalah negara yang menerima bantuan dewi, dan 
tidak boleh ada negara yang membenci atau menentang negara kita. Hahahaha!" (Raja 
Vanel) 

Perdana Menteri mengangkat bahunya di dalam pikirannya ... 



Chapter 159 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 159 159. Ke bumi (terra)... 

Saya telah memutuskan bahwa saya akan menjauh dari Kerajaan Vanel dan Benua baru 
untuk sementara waktu, jadi mari kita selesaikan beberapa bisnis di Bumi dan Kerajaan 
Sabine... uhh, apa nama resminya lagi? 

Saya sering mengecek kotak surat di rumah saya di jepang, saya juga melakukan himbauan 
[saya hidup dengan baik] kepada tetangga, tidak ada masalah. 

Dan saya membuat pengumuman ke setiap negara melalui Captain-san menggunakan 
kasus penculikan sebelumnya sebagai alasan, menyatakan bahwa [Saya akan menahan diri 
untuk tidak mengunjungi Bumi untuk sementara waktu karena saya telah menghabiskan 
banyak vitalitas dalam tindakan pembalasan]. Jadi, tidak ada masalah dalam hal itu juga. 
Saya juga menyatakan bahwa [Karena saya tidak ingin menyia-nyiakan vitalitas saya lagi, 
lain kali saya melakukan pembalasan, saya akan menghancurkan semuanya dalam satu 
tembakan tanpa menahan] sehingga saya dapat yakin untuk saat ini. 

... Kapten-san tertawa berulang kali sambil mengatakan sesuatu seperti [Apakah kamu 
pernah menahan diri?]! 

Dan saya datang ke toko saya di kafe galeri [Koin Emas]. 

Hari ini adalah hari kerja, selama jam sibuk di malam hari, saya dengan lembut melihat ke 
dalam melalui jendela... 

Ooh, ada lebih banyak pelanggan yang saya pikir! Apa yang sedang terjadi? 

Tidak, saya kira lebih baik memiliki banyak pelanggan dan menghasilkan keuntungan 
daripada merosot. 

... Tapi sejujurnya, saya tidak benar-benar mengharapkan toko untuk berkembang atau 
menghasilkan uang. 

Lagipula, aku mempekerjakan seorang gadis kecil yang biasa menyiapkan makanan untuk 
seluruh panti asuhan, dan seorang gadis yang berspesialisasi dalam pertahanan diri dan 
[Meskipun ramai, aku bisa bergerak tanpa bertabrakan dengan orang lain dengan 
mengontrol pusat gravitasi tubuhku, jadi saya pikir saya bisa menjadi pelayan. ... Mungkin], 
sepasang gadis yang rumit, kurasa aku salah menaruh harapan pada mereka. 

Selain itu, keduanya terlihat terlalu rajin dan mereka tidak begitu ramah. Mereka bukan 
jenis yang bisa populer di kalangan pelanggan. Betapa di dunia toko itu populer seperti ini... 



Namun, mereka sepertinya tidak buruk dalam memasak. Menunya sepertinya memenuhi 
permintaan, harganya masuk akal, rasanya lumayan, dan tempatnya nyaman. Saya rasa 
wajar jika pelanggan datang. 

Dalam hal ini, mungkin, saya bisa mendapatkan keuntungan yang wajar bahkan setelah 
membayar biaya yang diperlukan dan biaya tenaga kerja? 

Oooh, tidak termasuk bagian galeri, awalnya, saya tidak berharap toko itu mendapat 
untung! Saya kira mereka bekerja keras untuk mendapatkan komisi 10%.... 

Baiklah, ayo pergi ke toko. 

Saya telah mengingatkan mereka berdua berkali-kali bahwa ketika saya datang ke toko 
sebagai pelanggan, mereka harus memperlakukan saya sebagai pelanggan biasa tanpa 
perlakuan khusus. Saya tidak ingin menghalangi saat mereka sibuk, dan tidak lucu bagi 
pelanggan untuk melihat pelanggan lain menerima perlakuan khusus. 

Selain itu, tidak baik untuk keamanan jika mereka tahu bahwa akulah pemiliknya. 

Bahkan jika manajer dan juru tulis yang dipekerjakan adalah gadis-gadis muda, jika ada 
orang dewasa yang tepat di punggung mereka adalah satu hal, tetapi jika diketahui bahwa 
pemiliknya adalah gadis kecil, mereka akan diremehkan dan diubah menjadi target yang 
baik oleh preman kota dan gangster. 

Nah, untuk mengatasinya, saya mendirikan toko di dekat kantor polisi dan pergi untuk 
menyapa kepala dan anggota staf, saya memberi mereka suvenir juga ... 

Di negara ini, saya belum perlu khawatir tentang hal seperti itu. Polisi dan TNI masih 
diperlakukan sebagai orang-orang terhormat yang bekerja di bidang berbahaya bagi 
negara dan warga negara. Jadi tidak ada yang akan mengeluh jika ada yang menyumbang 
atau memberikan sesuatu secara pribadi. 

Tapi, sebenarnya, saya tidak perlu melakukan itu. 

... Benar, tentu saja ada perintah dari atas negeri. 

Para elite di tanah air, yang melakukan langkah-langkah pembebasan pajak, pemeriksaan 
latar belakang saat saya melakukan rekrutmen karyawan, dan sebagainya, memiliki 
kewajiban untuk menjaga keamanan toko saya. Secara alami, akan ada instruksi khusus 
untuk kantor polisi di sekitarnya, dan jika semuanya berjalan buruk, ada kemungkinan 
besar mereka akan mengirim pengintai. 

Namun, tidak ada cara untuk mencegah keterikatan dan kekerasan mendadak, atau 
penggunaan senjata dan pisau di kasir. Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, saya 
memberi tahu para gadis untuk memberikan uang tanpa melawan. 



Tapi, begitu mereka tahu bahwa mereka bisa mengambil uang dari gadis kecil tanpa risiko, 
para perampok akan datang setiap hari seperti saat mereka datang ke ATM. ... Tidak, 
daripada [ATM] itu akan menjadi [Dispenser Uang Tunai Otomatis]. 

Bagaimanapun, ada banyak kamera keamanan yang ditempatkan di sekitar sini untuk 
memperingatkan para penjahat bahwa itu tidak akan berakhir begitu saja setelah mereka 
menangkap kita. Dan bahkan jika mereka tidak melakukannya di tempat, kami dapat 
menyelidiki rekaman tersebut dan memastikan untuk mendapatkannya nanti. 

Tidak hanya pelakunya sendiri, tetapi juga rekan dan organisasi mereka, jalur uang, saya 
akan menghancurkan segalanya. Kemudian saya akan mengarahkan kata-kata [Jangan 
taruh tangan Anda di sana] ke puncak organisasi sampai hampir menangis. 

Ya, dengan itu, saya yakin toko dan para gadis akan aman. 

Bel pintu berbunyi, dan pramusaji Silua memandang ke arah sini, tetapi dia tanpa ekspresi 
mengabaikanku. U ~ n, sepertinya mereka tidak menyapa pelanggannya. 

Yah, tidak ada gunanya memberikan kata-kata formal seperti itu, dan dia secara otomatis 
mengenali bahwa pelanggan baru telah tiba karena bel pintu berbunyi. Jika demikian, maka 
tidak perlu menyapa setiap pelanggan baru dan perhatian pelanggan lain tertuju pada 
mereka. Begitulah cara berpikir orang-orang di sekitar sini. 

Saya mencoba untuk melatih layanan pelanggan gaya Jepang yang memiliki reputasi di 
seluruh dunia, tetapi saya kewalahan oleh Rudina dan Silua dalam hal itu. Nah, ketika di 
Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, itu sebabnya, saya menyerahkan 
semuanya kepada keduanya. 

Saya tidak memiliki keberanian atau keberanian untuk menempati meja sendirian, jadi 
saya duduk di ujung kursi konter yang kosong. 

Dan, saat saya membuka menu... 

Diagram Venn? (Mitsuha) 

Ya, di halaman pertama yang terbuka, ada sosok yang terlihat seperti beberapa lingkaran 
yang saling tumpang tindih. Saya mempelajarinya di sekolah, itu adalah hal yang 
memvisualisasikan hubungan antara kumpulan set yang berbeda. 

Ada tiga lingkaran tumpang tindih dengan warna berbeda. 

Lingkaran merah adalah [Grup harga rendah]. Lingkaran biru adalah [Grup sehat]. Dan 
lingkaran kuning adalah [Kelompok porsi besar]. Nama setiap hidangan dituliskan di setiap 
kelompok, dan detail setiap hidangan ditulis di halaman berikut. ... Ya, mereka berpikir 
dengan baik. 

Roti panggang, pasta, kari. Un-un, ini menu standar. 



Bubur, sup pangsit, kentang tumbuk... U-un, itu spesialisasi panti asuhan. 

Nasi goreng, pizza... pastinya, dia bilang dia tidak pandai dengan apapun kecuali masakan 
yang murah dan bisa diproduksi dalam jumlah banyak sekaligus... tapi kenapa makanan 
beku !? 

Nah, makanan beku sudah cukup lezat sekarang, dan nasi goreng beku akan terasa enak 
jika dihabiskan dalam wajan alih-alih microwave... 

"... Lalu, bubur, kroket, dan teh hitam" (Mitsuha) 

Saya mengatakan pesanan saya kepada Silua yang datang ke sini dengan segelas air. 

Di dunia lain tidak banyak hidangan nasi, dan jika saya memasak nasi untuk diri saya 
sendiri di rumah saya di Jepang, satu porsi terlalu sedikit untuk menjadi lezat, jika saya 
memasak untuk dua porsi akan ada terlalu banyak sisa, jika saya membeli masak satu di 
supermarket, mereka hanya menjual 3 bungkus atau lebih, itu sebabnya saya tidak terlalu 
makan nasi. Tidak ada gunanya menyimpan sisa makanan di lemari es. 

"Pemilik, datang! Satu bubur, satu kroket, dan satu teh hitam! " (Silua) 

Yeees !! (Rudina) 

Balasan Rudina datang dari belakang. 

Hidangan sederhana dilakukan di seberang meja, namun hidangan yang menggunakan 
panci besar seperti sup, kari, semur, dll. Disajikan di dapur di bagian belakang, yang tidak 
bisa dilihat dari kursi pelanggan. ... Atau begitulah tampaknya, tetapi alasan sebenarnya 
adalah membuat pelanggan tidak dapat melihat bagian yang malas. 

Nah, tidak ada yang mengharapkan makanan otentik di warung kecil yang hanya ada gadis 
kecil yang mengelolanya, selain itu, Anda tidak boleh melukai impian dan romansa pria 
yang merindukan [Girl's handmade]. Itu sebabnya, microwave disetel agar tidak 
mengeluarkan bunyi bip. 

... Jadi apa empat lubang kecil di meja di depan saya? 

Lubang indah sejajar dalam garis lurus dengan interval 5 sampai 6 mm. Dan mereka entah 
bagaimana memiliki warna merah tua. Ummm... 

"Terima kasih sudah menunggu" (Silua) 

Beberapa saat kemudian, Silua membawakan makanan. 

Nah, karena ini bubur dan kroket, tidak butuh waktu lama. 



Tapi saya pikir lebih baik jika dia melayani dengan sedikit lebih energik. Dengan ekspresi 
kosong seperti itu sedikit... 

Nah, bagaimanapun, fakta bahwa pelanggan masih datang berarti itu bukan masalah besar. 

Pertama-tama, mari kita makan kroket menggunakan garpu... ah. 

Tiba-tiba saya merasa ingin menempelkan ujung garpu ke lubang. 

.... Sangat cocok... 

Tapi kenapa warnanya merah tua? Dan lubangnya juga dalam... 

Saya berhenti berpikir karena saya memiliki pikiran yang menakutkan. 

Dan saya sama sekali tidak sadar. 

Untuk menginformasikan kunjungan saya ke Rudina di dapur di belakang, Silua tidak 
mengatakan [Pesanan datang] ketika dia mengambil pesanan saya lebih awal, tetapi dia 
menggunakan semacam tanda seperti [Pemilik, datang!]... Tte, seolah-olah itu adalah tanda 
!! 
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"... porsinya terlalu besar ..." (Mitsuha) 

Porsi buburnya besar. 

Mungkin, Rudina yang tidak bisa makan sampai perut kenyang ketika di panti asuhan, 
mengira semua orang ingin makan sebanyak ini. Memang, di diagram Venn di menu, ada 
bagian di mana bagian [Porsi Besar], [Harga Murah], dan [Sehat] tumpang tindih. 

... Tte, tidak, buburnya sendiri mungkin relatif sehat, tapi saya bertanya-tanya apakah 
masih sehat jika porsinya sebesar ini... 

Pokoknya, ayo ambil sendoknya dan rasakan sendiri. Un, rasanya lebih enak dari yang 
diharapkan... dan sepertinya tidak banyak uang yang dihabiskan untuk biaya material. 
Dalam hal ini, tentu bisa ditawarkan dengan harga murah. Anda berpikir dengan baik, 
Rudina yang baik! 

Yah, kurasa dia menggunakan resep yang dia pelajari dari panti asuhan dan menambahkan 
beberapa bahan lagi, mungkin... 

Setelah menikmati makan, barulah saya membayar dengan normal. 

"itu lezat. sepertinya Anda sedang bekerja keras! " (Mitsuha) 

Sepertinya pipi Silua sedikit berkedut ketika aku mengatakan itu sambil menerima 
kembalian. 

Kemudian, suara terkejut terdengar dari meja pelanggan. 

"Oh, Silua tersenyum! Luar biasa, ini kedua kalinya saya melihat! " (Pelanggan A) 

"Ini yang pertama bagi saya... tte, Anda melakukannya dengan baik untuk mengenali bahwa 
itu adalah senyumannya..." (Pelanggan B) 

Betapa mengejutkan! 

Fakta bahwa pipinya yang kram adalah senyumannya, fakta bahwa pelanggan 
mengetahuinya, dan fakta bahwa Silua jarang tersenyum, semuanya! 

Saya pikir saya adalah dia yang gugup karena dia di depan majikannya, untuk berpikir 
bahwa itu adalah biasanya... 



Saat aku menoleh, aku melihat Rudina di belakang meja kasir. Dia selesai memasak di 
belakang, selanjutnya giliran memasak di area konter. 

Rudina tersenyum padaku dan dengan lembut membungkuk. Un, dia benar-benar 
menunjukkan keramahan... 

"Luar biasa! Rudina tersenyum sepenuh hati, bukan yang dipaksakan !! " (Pelanggan C) 

Eeeeeh !? Senyum biasa Rudina berakting !? Dan bagaimana pelanggan itu tahu tentang ini 
!? 

... Baiklah, terserahlah, mari kita ambil sisi positif dari [dia memiliki penggemar]. Tunggu, 
jangan beri tahu aku, dia penguntit? 

Baiklah, ayo mundur! 

... Tte, ada empat lubang kecil yang disejajarkan dengan interval 5-6 mm di pintu kayu ini 
juga... 

Melihat lebih dekat, ada dua set lubang serupa di sekitar pintu. 

Lain kali mari kita dengarkan cerita di luar jam kerja. Mereka mungkin memiliki masalah 
dan ingin berbicara dengan saya. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana saya 
menyerahkan urusan bisnis kepada mereka berdua, bebannya mungkin terlalu berat. 

Baiklah, restoran di sekitar sini lumayan makmur, ayo kita awasi toko-toko terdekat dan 
pulang. 

(Narator's POV) 

... Tentu saja, tidak ada hal seperti itu. 

Di toko terdekat di mana Anda bisa makan dengan harga yang wajar, ada beberapa 
pelanggan di sekitar jam makan malam. Tapi tidak ada toko sepopuler [Koin Emas]. 

Dan karena toko-toko lain, tentu saja, mempekerjakan gadis-gadis muda sebagai pelayan 
juga, tampaknya tidak mungkin Silua atau Rudina yang tidak ramah yang merupakan 
anggota regu peti datar akan memiliki efek khusus dalam menarik pelanggan. 

Betapa di dunia bahwa pendatang baru [Koin Emas] menarik banyak pelanggan, meskipun 
mereka tidak memiliki iklan. ... Itu misteri. 

(Kembali ke POV Mitsuha) 

"Ah ......" (Mitsuha) 

Ketika saya memeriksa email di tempat kapten-san, ada pesan dari negara tertentu... 



[Saya ingin menggunakan tiket perjalanan yang saya terima saat upacara penghormatan...] 

Aaah, aku benar-benar lupa! 

Benar, saya memberikan tiket untuk dua selama 1 st dan 2 nd konferensi ... 

Dan ini adalah dari negara yang menerimanya selama 1 st konferensi. Saya ingin tahu 
apakah mereka menyimpannya untuk saat ini ... 

Tetapi, dalam hal ini, apakah ada alasan untuk menggunakannya sekarang sepanjang masa? 
Selama kekacauan perang ini, saya seharusnya menahan diri untuk tidak datang ke Bumi, 
mengapa sekarang... 

Nah, mereka sudah meminta untuk menganalisis berbagai flora dan fauna dari dunia lain, 
dan diplomat mereka juga orang baik, mari kita hubungi untuk sementara waktu. 

Bagaimanapun juga aku akan kembali ke dunia lain setelah ini, jadi tidak masalah jika 
mereka tahu bahwa aku ada di sini. Saya tidak berpikir bahwa negara itu akan melakukan 
sesuatu yang aneh. Selain itu, tanpa Sabine-chan dan Colette-chan di sini, tidak akan ada 
masalah besar jika aku sendirian. Kecuali jika mereka membidik satu tembakan dengan 
penembak jitu jarak jauh atau peluru kendali. 

... Mereka tidak akan melakukannya, bukan? 

"Tolong jaga aku hari ini" (Birokrat-san) 

Dan orang yang membungkuk ke arahku adalah, seorang muda ... yah, mungkin sekitar 
akhir 30-an ... birokrat-san, dan seorang kakek yang agak kecil, tampak hangat yang rambut 
dan rotinya putih bersih. 

... Sepertinya dia adalah raja dari negara kecil itu. 

Yah, aku terbiasa berurusan dengan bangsawan, jadi aku tidak akan bingung saat ini. 

"Permintaan maaf saya. Sebenarnya, saya ingin membiarkan yang muda pergi demi masa 
depan, tetapi semua orang bersikeras bahwa saya harus pergi sebagai gantinya ... "(Raja) 

Meskipun saya telah mengumumkan ke setiap negara yang menyatakan bahwa [Saya akan 
menahan diri untuk datang ke Bumi untuk sementara waktu]. Dan ada alasan mengapa 
mereka memutuskan untuk menggunakannya sekarang. 

Begitulah, kata diplomat mereka kepada saya. Nah, jika mereka tidak menjelaskannya, 
mereka pasti akan menimbulkan ketidaksenangan saya... 

Dan diplomat itu berkata bahwa raja sepertinya memiliki sedikit waktu tersisa. 



Pastinya, dia pria tua, dan masih terlihat bersemangat. Tapi ternyata, dia sakit. Jadi, mereka 
ingin dia membuat momen tak terlupakan terakhirnya saat dia masih penuh energi, kata 
mereka... 

Jika mereka mengatakan sesuatu seperti itu, tidak mungkin aku bisa menolak !! 

"Daripada orang tua sepertiku, lebih baik anak muda memiliki pengalaman demi masa 
depan, meskipun aku mengatakan itu berkali-kali, tapi semua orang tidak akan 
mendengarkan ..." (Raja) 

Raja sepertinya tidak tahu bahwa saya tahu tentang penyakit itu. Dan sepertinya dia ingin 
diam tentang tubuhnya. 

Kemudian, untuk menghormati keinginannya, saya akan berpura-pura tidak tahu apa-apa 
tentang itu. Yup, ini bagus. 

"Kalau begitu, ayo kita pergi... Transfer!" (Mitsuha) 

"Oooh! Ini adalah ... dunia lain ... "(Raja) 

"... bahkan jika aku mengatakan itu, itu tidak jauh berbeda dari negara kita ..." (raja) 

Ya, ini wilayah kami, jadi tidak jauh berbeda dengan pedesaan di negara berkembang kecil. 

Pegunungan, laut, ladang, desa pertanian dan desa nelayan. Juga, kota kecil di dataran 
sempit. 

... Secara umum, ini hanya sebuah [Desa], tapi secara resmi ini adalah [Kota] dari 
Viscounty... tte, sangat memalukan, jangan membuatku mengatakan itu lagi! 

"" "" Raja, selamat datang! " "" "(Warga kota) 

"" "" Raja, itu menyenangkan! " "" "(Orang-orang kota) (Catatan: mereka mengatakan itu 
dalam bahasa yang rusak) 

"Oooh..." (Raja) 

Warga kota berbaris di kedua sisi jalan, mengibarkan bendera kecil di tangan mereka, 
menyambut Raja. 

Itu adalah bendera nasional kerajaannya, diproduksi secara massal dengan sumpit bernilai 
tinggi, kertas fotokopi, lem dan cat yang saya berikan. Dan saya membuat mereka 
mengingat setiap kata dari kata sambutan. Dia sepertinya senang, saya senang. 

Saya pikir raja negeri yang memberi saya perahu dayung akan lebih senang dengan ini 
daripada pesta penyambutan yang mewah. ... Dan itu sangat murah! 



Saya membimbing raja, yang melambai dan menjawab sambutan rakyat, dan birokrat-san 
ke Kediaman Yamano Viscount. 

Tingkat peradaban di negara ini diketahui oleh semua peserta [Meja bundar dunia yang 
berbeda], jadi tidak aneh jika ada alat yang berguna dari bumi di sekitar saya. Dan karena 
mereka tidak dapat berbicara dengan orang-orang di dunia ini tanpa penerjemah, saya 
tidak perlu khawatir akan membocorkan informasi yang buruk. Itu sebabnya saya tidak 
perlu menyembunyikan apa pun. 

Pertama, mari kita mulai dari tur rumah. 

Pada dasarnya, ini adalah bangunan dengan tingkat peradaban rendah, tetapi memiliki 
sistem pembangkit listrik yang menggunakan tenaga surya dan gas propana, dan sistem 
pasokan air... sebenarnya, air hanya disuplai dari menara air. Air dipasok secara manual 
dari sumur, bukan dari pompa listrik seperti di Rumah di Ibukota Kerajaan (Toko Umum 
Mitsuha). Penting juga untuk menyediakan pekerjaan yang aman dan dapat dilatih yang 
dapat dilakukan oleh anak-anak dalam keluarga yang kehilangan pencari nafkah. Ini bukan 
tempat yang memiliki perangkat penghemat tenaga untuk segalanya... atau lebih tepatnya, 
ini adalah bangunan yang tidak seimbang tempat sistem komunikasi radio dipasang. 

Nah, bagi mereka yang tahu bahwa saya mengenal peradaban bumi, itu termasuk dalam 
ruang lingkup harapan. Tidak mengherankan. 

Setelah berkeliling rumah yang tidak terlalu menarik, kami pergi ke pelabuhan nelayan. 

"Ooh, itu..." (Raja) 

Benar, penduduk desa melakukan penangkapan ikan hari ini. Tentu yang berperan aktif 
adalah... 

Itu adalah perahu dari negara kita! (Raja) 

Perahu itu, yang dipersembahkan kepada saya selama upacara penghormatan, adalah 
protagonis penangkapan ikan dengan jaring. Kedua perahu, yang merupakan alasan 
mereka layak untuk memenangkan hak atas perjalanan ini, memainkan peran aktif sebagai 
protagonis! Tidak mungkin mereka tidak senang melihat itu. 

... Dan mata keduanya dialihkan dari perahu yang tertambat di dermaga apung, ke Era... 

"Ah" (Mitsuha) 

Ya, jelas bertentangan dengan penjelasan saya sebelumnya selama konferensi. 

Tidak mungkin kita tidak memiliki perahu kecil jika kita memiliki perahu seperti itu. 

Ahh.... 
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"A-ah, aku menemukan perahu itu!" (Mitsuha) 

"" Anda menemukan perahu itu? " "(Raja dan ajudannya) 

Kata-kata mereka tumpang tindih. Pertandingannya sempurna! 

"Y-ya, saya menemukan sebuah kapal tak berawak yang hanyut di lepas pantai" (Mitsuha) 

Ketika saya memindahkannya ke sini, kru sudah dievakuasi ke kapal penyelamat. Jadi, itu 
tidak berawak. Jadi itu tidak bohong. 

"" ...... "" (Raja dan ajudannya) 

Dan kemanapun mereka pergi, raja dan ajudannya diperlakukan sebagai tamu negara, atau 
lebih tepatnya, [tamu teritori]. Dan kemudian kita makan malam di mansion teritori. 

Untuk menonjolkan ciri khas dunia ini, hidangan difokuskan pada hal-hal seperti steak 
kelinci bertanduk, orc shogayaki , anomalocaris yang direbus kedelai , dan halusigenia 
goreng . 

Raja tampaknya menyukai kelinci bertanduk, saya mendengar dia bergumam [Jika kita 
membudidayakan dan memelihara ini, kita bisa membuat produk dari daging dan 
tanduknya, dan kita bisa mengekspornya sebagai produk khusus kita...]. Kalau dipikir-pikir, 
saya memang memberikan sejumlah kelinci bertanduk... 

Mereka cenderung menyerang manusia, tetapi memiliki kesuburan yang kuat. Mohon 
jangan biarkan mereka kabur ke alam liar dan mengganggu ekosistem bumi. 

Karena hanya aku yang bisa berkomunikasi dengan mereka, aku terus mengobrol di antara 
kami bertiga. 

Raja dan pembantunya adalah orang baik, tapi perjalanan ini demi kepentingan negara 
mereka, jadi di balik percakapan yang tenang ini, ada pertempuran yang cukup intens. 

"Apakah Anda akan membiarkan negara kami membantu perbaikan perahu layar itu? Kami 
akan mengirimkan beberapa pembuat kapal. Pembayaran bisa dalam bentuk batangan 
emas, perhiasan, atau contoh hewan dan tumbuhan langka... "(Bureaucrat-san) 

"Yah, itu ide yang bagus. Akan sulit bagi negara yang tidak memiliki pengalaman untuk 
membuat hal-hal seperti tali-temali kapal atau kain layar dari awal "(Raja) 



Pukulan satu-dua dari Birokrat-san dan Raja. 

"Nah, negara Anda tidak memiliki teknologi untuk membuat kapal layar besar, bukan?" 
(Mitsuha) 

Betul, perahu layar skala besar masih dibangun dan dioperasikan oleh negara-negara yang 
mampu melakukannya. Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Polandia, Meksiko, 
Norwegia, Belanda, dll ... beberapa di antaranya dimiliki oleh pemerintah daerah seperti 
kota ... 

Bagaimanapun, bukan berarti teknologi kapal layar tetap ada karena mereka adalah negara 
berkembang. Di negara-negara yang tidak mampu melakukannya, mereka menggunakan 
kapal perusak tua dari Perang Dunia II yang mereka beli dengan harga besi tua. ... Yah, 
kebanyakan dari mereka sudah dinonaktifkan. 

Bagaimanapun, teknologi tradisional dan teknisi terampil diperlukan, dan hanya negara 
yang mampu membangun dan mengoperasikan perahu layar tanpa daya tempur yang layak 
yang dapat melakukannya. 

Dengan kata lain, mereka hanya akan menarik beberapa pengrajin keluar dari negara lain. 

"..." (Mitsuha) 

"" ...... "" (raja dan ajudannya) 

"" "........." "" 

Yah, itu baik-baik saja. 

Kontraktor utama, subkontraktor, dan sub-subkontraktor adalah struktur dunia bisnis. 
Yang juga merupakan sistem yang diperlukan, bukan berarti ada yang salah dengan itu. 

Namun, saya lebih memilih membuat kontrak langsung dengan perusahaan yang 
melakukan kerja praktek daripada memiliki terlalu banyak tengkulak. Niat saya bisa saja 
terjebak di tengah-tengah dan tidak tersalurkan ke inti, bila itu terjadi akan menimbulkan 
kendala dan biaya ekstra. Selain itu, mereka juga mengatakan [apakah perlu dukungan 
pertanian?], [Kami juga dapat menyediakan senjata], saya yakin mereka hanya ingin 
membersihkan stok senjata lama yang tertidur di gudang mereka. 

Tapi di dunia ini, senjata semacam itu akan cukup berguna, senjata terbaru mahal dan sulit 
perawatannya, menurut saya lamaran itu adalah pilihan terbaik untuk negara ini. Pada 
level peradaban ini, tidak heran jika M1 Garand lebih baik dari M16. 

Nah, saya menghindari berbagai proposal. Tapi saya mempertimbangkan beberapa 
proposal mereka, dan ada sekitar tiga penawaran yang tampaknya bagus. Selain itu, ini 
benar-benar merupakan kesepakatan dengan wilayah kita, tidak ada hubungannya dengan 
negara. 



Namun, tampaknya mereka meleset ketika mereka tahu bahwa fasilitas pembuatan garam 
kami lebih maju dari yang mereka kira. Rupanya, mereka juga ingin mencoba sektor itu. 
Fuhahaha, teknologi pembuatan garam di tanah air saya, Jepang, adalah yang terbaik di 
dunia! 

Yah, mungkin ada cara yang lebih maju, tapi itu harus menjadi metode yang mungkin 
dengan tingkat sains dan teknologi dunia ini, dan mampu memenuhi kebutuhan kita 
dengan kecepatan yang menghasilkan keuntungan yang cukup, tidak ada gunanya 
memperkenalkan metode yang terus menerus membutuhkan bantuan teknis Bumi. 

Di hari kedua perjalanan dunia lainnya, kita akan berkeliling ibu kota kerajaan. 

Yah, mereka akan mengeluh jika mereka hanya melihat-lihat kota pedesaan ini. 

"......Transfer!" (Mitsuha) 

Setelah merapalkan mantra yang memakan waktu cukup lama, kami tiba di [General Store 
Mitsuha].... Tidak, di [Mansion of Viscount Yamano] di ibukota kerajaan. 

Mantra untuk menyebarkan informasi palsu yang membutuhkan sedikit persiapan untuk 
saya transfer. Sehingga saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk memukul musuh 
ketika saya diserang. 

... Ya, tindakan pencegahan seperti ini penting untuk keselamatan saya. 

"Ini adalah kediaman saya di ibu kota kerajaan. Meskipun itu juga berfungsi sebagai toko ... 
"(Mitsuha) 

Kami pindah ke area konter di lantai pertama. Lantai tiga di ruang pribadi saya, dan sulit 
untuk melepaskan sistem keamanan, jadi saya tidak akan membawanya ke atas. 

Bagian dalam toko sama dengan [toko grosir biasa di kota pedesaan di Bumi], jadi saya 
membawanya keluar tanpa penjelasan apa pun. 

"Ooh..." (Raja) 

Jalanan terlihat seperti kota Eropa. Tapi para petualang... tidak, tentara bayaran dan 
tentara berjalan-jalan sambil mengayunkan pedang, dan toko daging memiliki kulit orc 
yang tergantung di atap mereka... tidak, saya melihat sesuatu yang serupa di pasar umum 
Makishi di Okinawa. Saya jadi tahu bahwa satuan penimbangan di sana adalah [Catty]. Atau 
lebih tepatnya, berapa harga [Catty] ini !? 

Bagaimanapun, raja dan ajudannya melihat sekeliling sambil berkata [Hohoh], karena 
mereka merasakan [Atmosfir Dunia Lain]. 



Tidak peduli seberapa tua dan lemahnya raja itu, dia tidak akan terlibat dengan preman, 
bahkan jika dia berjalan-jalan sambil bertingkah seperti orang desa. ... Karena ada aku di 
belakangnya. 

Setidaknya, tidak ada orang yang ingin berkelahi denganku di ibukota kerajaan. Tidak, 
bahkan itu bukan di ibukota kerajaan, selama mereka mengenalku, tidak ada yang berani. 

Dan saya menunjukkan kepada mereka tempat-tempat terkenal di ibu kota kerajaan, toko 
favorit saya, dan sebagainya. 

Mereka tampaknya menikmati diri mereka sendiri, tetapi terkadang mereka melihat 
sesuatu dengan mata tajam. Mungkin mereka menemukan sesuatu yang mungkin 
bermanfaat bagi negara mereka dan mempertimbangkannya dalam pikiran mereka. Oh, ini 
sekitar tengah hari. Sepertinya sebentar lagi... 

"Ah, itu dia !!" (Sabine-chan) 

Ya, dia datang, Sabine-chan! 

Sekilas dia terlihat sendirian, tapi sebenarnya harus ada pendamping yang tersembunyi. 

Tidak ada gunanya membunuh Sabine-chan yang memiliki kesempatan rendah untuk 
mewarisi takhta, jadi sepertinya tidak mungkin ada orang yang mengambil risiko 
menimbulkan murka Raja dan aku. Jika Sabine-chan diserang, paling-paling itu adalah 
[Penculikan], jadi tidak apa-apa jika pengawalnya sedikit lebih jauh... Kurasa? U ~ n, saya 
tidak begitu mengerti. 

Jangan bilang, mereka menggunakannya sebagai umpan untuk memancing musuh keluar? 
Saya tidak berpikir bahwa King-sama akan melakukan hal seperti itu. Yah, selain itu, kurasa 
tidak ada yang akan melakukan itu jika itu berarti mereka akan menerima pembalasan 
serius dariku. 

...bagaimanapun. 

"Baiklah, ayo pergi!" (Mitsuha) 

Sekarang, kita akan mengunjungi Istana Kerajaan dengan bimbingan Sabine-chan. Dan 
minta mereka bertemu dengan Raja negaraku saat kita melakukannya. 

Jika mereka bertemu Raja negaraku, itu akan menjadi keuntungan besar dibandingkan 
negara lain di Bumi. Meski tidak ada keuntungan nyata, tapi kita bisa meninggikan posisi 
mereka jika kita membiarkan negara lain berpikir seperti itu. 

Selain itu, saya ingin menunjukkan kepada raja bahwa keputusan untuk menggunakan hak 
bepergian sendiri daripada mengirim sarjana atau birokrat muda tidaklah salah. Saya akan 
mengatakan bahwa jika pengunjung itu sendiri bukan raja, saya tidak akan pernah 
membiarkan mereka bertemu dengan raja negara saya. 



Dan, yah, aku bisa mengantar mereka ke Istana Kerajaan sendirian bahkan jika Sabine-chan 
tidak membimbing kita, tapi, karena dia ingin melakukan ini.... 

Tentu saja, saya sudah membuat janji dengan Raja saya. Seperti yang diharapkan, saya 
tidak bisa membawa raja dari negara lain ke Istana Kerajaan tanpa janji. 

"Ini Sabine, putri ketiga negara kita. Dia akan mengantar kita ke Royal Palace "(Mitsuha) 

"Oh begitu! Merupakan suatu kehormatan memiliki kesempatan untuk ditemani oleh 
seorang putri manis ... "(Raja) 

Dia mungkin tidak tahu apa yang raja katakan, tapi Sabine-chan, yang telah memahami arti 
umum dengan membaca penderitaan dari kata-kata dan suasana hatinya, memberikan 
kesopanan yang indah untuk berterima kasih kepada Raja. 

Seperti yang diharapkan dari Sabine-chan. Dia sepertinya berbeda dari Sabine-chan yang 
selalu bersikap seperti anak manja saat dia memasuki [Mode Putri] dengan serius. 

Yah, itu berarti dia menaruh banyak kepercayaan padaku, aku sedikit bahagia... 
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Pertama, kami berkeliling Istana Kerajaan dengan bimbingan Sabine dan kemudian makan 
siang. 

Saya berkata kepada Raja negeri ini bahwa [Raja dari negara dekat tanah air saya yang 
merawat saya di masa lalu akan datang untuk melihat kondisi saya], yang dia jawab [Anda 
harus mengundang mereka ke sini dengan segala cara]. 

Awalnya, dia ingin mengadakan [Pesta Selamat Datang!], Tapi saya memintanya untuk 
berhenti melakukan hal yang berlebihan dan menyelesaikannya hanya dengan makan siang 
dan pertemuan sosial kecil. Dia berkata, [Setidaknya ada jamuan makan], tapi akan 
mengganggu kedatangan banyak bangsawan, jadi saya memveto lamarannya. 

Maksudku, dia pikir siapa yang akan menafsirkan semua percakapan !? 

Itu sebabnya kami mengadakan makan siang dan pertemuan sosial. 

Percakapan akan tergantung pada interpretasi saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang 
membocorkan informasi aneh. 

Dan, selama makan, saya menafsirkan raja negeri ini... kata-kata Yang Mulia yang dia 
bicarakan tentang aktivitas saya di negara ini dan beberapa obrolan tanpa rasa bersalah, 
tentu saja saya memotong atau sedikit memodifikasi bagian yang tidak nyaman. (Catatan: 
dia mengubah cara dia memanggil kedua raja sejak saat ini, Raja = yang dari bumi, Yang 
Mulia = yang dari dunia ini) 

Pertemuan sosial setelah makan adalah upacara minum teh kecil dengan keluarga Yang 
Mulia (putra tertua tidak hadir), Perdana Menteri Zaal, dan tiga menteri lainnya. 

... Ya, bahkan jika ada yang berbicara tentang pertukaran atau perdagangan luar negeri, 
saya tidak mengatakan bahwa saya akan menafsirkan bagian-bagian itu. Namun, mengapa 
semua orang ingin membawa percakapan ke topik tersebut... tidak, tentu saja saya 
mengerti apa motif mereka. 

Yang Mulia dan Raja sangat bersemangat, tapi itu akan merepotkan jika mereka 
menyebarkan percakapan atas kemauan mereka sendiri. 

Tidak mungkin orang-orang seperti Viscount dapat mengganggu pembicaraan di antara 
para Raja, tentu saja, [Biasanya] itu. Dan, tentu saja, saya kebalikan dari [Normal]. 

"Tuan Raja, bahkan jika Anda membuat kesepakatan seperti itu, siapa yang akan membawa 
barang-barang itu?" (Mitsuha) 



"Ugh...." (Raja) 

"Yang Mulia, mesin yang rumit akan cepat gagal jika Anda tidak sering memeliharanya, dan 
jika itu terjadi, siapa yang akan memperbaikinya?" (Mitsuha) 

"Ugh ..." (Yang Mulia) 

"Pertama-tama, Anda bahkan tidak bisa membaca surat kontrak satu sama lain" (Mitsuha) 

"" Uuu... "" (kedua raja) 

Baiklah, saya menang! 

[Jangan melanjutkan pembicaraan atas kemauanmu sendiri!], Bahkan jika saya 
mengatakan sesuatu seperti... tte, tidak ada hal seperti itu [atas kemauan mereka sendiri], 
tanpa interpretasi saya, tidak ada yang akan dilanjutkan. 

Kurasa Sabine-chan atau Colette-chan, yang bisa berbahasa Inggris terpatah-patah, tidak 
akan mengkhianatiku. Pertama-tama, tanpa kemampuan transfer saya, tidak ada yang bisa 
dilakukan. 

Jika Yang Mulia mulai menggunakan posisinya untuk membuat perintah aneh, saya hanya 
akan meninggalkan negara ini dan memindahkan markas saya ke negara lain. Dan Yang 
Mulia tahu itu, jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan hal semacam itu. 

Nah, jika terjadi kudeta dan seseorang yang berambisi merebut takhta, maka saya ada 
kemungkinan saya bisa melarikan diri dari sini ... 

Dan begitu saja, arisan sudah selesai. 

"Yah, tadi itu menyenangkan..." ( 

Saya khawatir Raja akan merasa bosan karena tidak ada yang didapat dari berbicara 
dengan Raja negara lain dengan tingkat peradaban rendah yang tidak menguntungkan 
negaranya sendiri. 

Yah, makan siang dan pertemuan sosial sepertinya menyenangkan, tapi dia mengatakan itu 
hanya demi kesopanan ... 

Saya mengatur pertemuan ini karena permintaan kuat dari Yang Mulia yang mengetahui 
tentang perjalanan kunjungan ini, dan saya pikir itu akan menjadi daya tarik bagi 
kepentingan nasional Raja dan negara lain jika mereka tahu bahwa [Dia bertemu dan 
berbicara dengan Raja negaranya]. 

Yang Mulia adalah orang yang baik, tetapi dia adalah pendatang baru dengan latar belakang 
peradaban yang sangat berbeda dan dia harus berbicara melalui penerjemah, menurut saya 
itu tidak menyenangkan baginya. 



"Tepat sekali. Sepertinya kita melihat negara kita beberapa dekade yang lalu ... Saya yakin 
ini juga menyentuh getaran nostalgia untuk Yang Mulia juga ... "(Birokrat-san) 

"Umu. Tampaknya raja negeri ini juga mengkhawatirkan dan menderita seperti saya dulu. 
Betapa nostalgia... "(Raja) 

Ah. Ngomong-ngomong, dia pasti berhasil tahta di usia muda. 

Pada saat itu, tampaknya negara kecil yang tidak memiliki sumber daya, bahkan bukan 
merupakan "negara berkembang" karena tidak ada tanda-tanda akan maju sama sekali. 40 
-- 50 tahun yang lalu, ada banyak tempat tanpa listrik, gas atau air di Bumi. ... Tidak, bahkan 
sekarang, akan ada banyak tempat seperti itu di Bumi. 

Ketika saya memilih negara kecil dan jujur untuk diundang ke konferensi keliling dunia 
pertama, tentu saja, saya juga melihat para pemimpin di setiap negara. 

Menurut laporan itu, raja berhasil berusia pertengahan dua puluhan, ketika negara itu 
terus menerus menderita kelaparan karena kekeringan, kelaparan karena hama, 
penyebaran wabah, dan diombang-ambingkan oleh keajaiban negara-negara tetangga dan 
kekuatan besar di belakang mereka. . 

Mungkin dia sedang bernostalgia melihat kemunculan negara dunia lain ini yang tumpang 
tindih dengan negaranya sendiri di masa lalu. 

Dan raja yang mungkin tampak jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya, segera 
meninggal karena sisa penyakit endemik yang telah membunuh banyak orang setelah 
mendedikasikan seluruh hidupnya untuk negara dan rakyatnya. 

Mudah-mudahan, dia akan tetap dalam pandangan dewa di suatu tempat, mendapatkan 
kemampuan curang dan bereinkarnasi di dunia yang berbeda, dan dia bisa menjalani hidup 
untuk dirinya sendiri daripada untuk orang lain ... 

"Kalau begitu, seperti kebiasaan traveling biasanya, kamu punya waktu luang untuk 
membeli oleh-oleh" (Mitsuha) 

Tidak, meskipun saya mengatakan ini waktu luang, tentu saja saya tetap menggunakannya 
untuk keamanan dan interpretasi. 

Dengan kata lain, kali ini bukan raja yang harus mengikutiku berkeliling, melainkan aku 
akan mengikuti raja yang bebas memutuskan kemana harus pergi. 

Karena kami menghabiskan banyak waktu saat makan siang dan pertemuan sosial, kami 
hanya memiliki beberapa jam tersisa sebelum matahari terbenam ketika toko mulai tutup. 
Saya harus menerjemahkan setiap percakapan, jadi ini akan memakan waktu. 

"Tolong ambil ini" (Mitsuha) 



Aku membuka tas serut yang aku keluarkan dari sakuku dan mengeluarkan beberapa koin 
darinya. Saya membaginya menjadi dua bagian dan menawarkannya kepada raja dan 
ajudannya. 

"Ini adalah mata uang negara ini. Anda berdua masing-masing memiliki 5 koin perak. Satu 
koin perak bernilai sekitar $ 10. ... Harap diingat bahwa daging dan sayuran itu murah, 
peralatan dan pakaian mahal, dan kerajinan tangan memiliki harga yang bervariasi. Tolong 
pikirkan baik-baik dan beli apa yang kamu suka sebagai oleh-oleh "(Mitsuha) 

"... Kita bisa menghabiskan uang ya! Camilannya hanya sampai $ 2,50 ya! " (Raja) 

Raja berkata demikian sambil tersenyum lebar. Birokrat-san juga tertawa kecil. Apakah 
Anda ingat ketika Anda masih kecil? 

Nah, mereka punya 10 koin perak, senilai $ 100. Mereka tidak akan mampu menjadi yang 
besar. Jika saya memberi mereka terlalu banyak uang dan mereka membeli banyak barang, 
itu akan mengganggu. Ini seperti memberikan uang jajan kepada anak-anak, Anda tidak 
bisa berbuat apa-apa selain menahannya. 

Aku akan mengambil ini! (Raja) 

Dan raja tiba-tiba menunjuk pisau di gudang persenjataan dekat titik awal kami. Tidak, 
seperti yang kubilang! Barang seperti itu mahal. Bahkan di bumi, Anda tidak dapat membeli 
barang seperti itu seharga $ 50 atau $ 100. Dan itu terbuat dari logam yang belum pernah 
saya lihat di Bumi. 

Saya tidak tahu semua logam di Bumi. 

Saya tidak pernah menyentuh golf sampai saya mendapatkan koin emas di sini, dan saya 
hanya melihat platinum di katalog perhiasan. Saya belum pernah melihat kobalt, dan saya 
hanya tahu nama rubidium dan fransium. Tidak, yah, kemungkinan melihat mereka di 
suatu tempat tanpa mengetahuinya bukanlah nol. 

Tapi ini mungkin berbeda. 

Logam yang akan diolah menjadi pisau umumnya terbatas karena sifat bahan, biaya bahan, 
dan kesulitan dalam pengolahan. Dan tampilan serta keringanan yang dimiliki pisau ini. ... 
Mungkin, itu [bukan yang paling terkenal di dunia] kan? 

Bagaimanapun, itu pasti bukan sesuatu yang bisa mereka beli untuk jumlah yang saya 
berikan kepada mereka. 

Atau lebih tepatnya, saya memberikan [10 koin perak untuk Anda berdua] untuk mencegah 
hal ini. 



Meskipun saya katakan terlalu mahal untuk dibeli, Raja meminta saya untuk menanyakan 
harganya pula, jadi saya hanya bertanya kepada pemilik toko. Dan ketika saya mengatakan 
kepadanya bahwa itu tidak mungkin hanya dengan 10 koin perak... 

Raja mengeluarkan kantongnya dari sakunya dan mulai menghitung koin emas. 

Baiklah, apakah ini cukup? (Raja) 

"Eh?" (Mitsuha) 

Raja mengatakan itu sambil tersenyum kepada saya yang kaku. 

"Bukankah wajar menyiapkan mata uang lokal jika akan bepergian ke suatu tempat? Saya 
menukarkan ini dengan puluhan ribu dolar, dengan ini, saya akan bisa membelinya kan? " 
(Raja) 

(Catatan: ingat bahwa Mitsuha meminta Wolf Fang untuk menukar koin emas dengan 
dolar, tentu saja koin emas tersebut akan beredar di Bumi. Lol) 

Dan kantongnya masih besar. 

"Yang Mulia, kita harus cepat! Kita harus membeli mineral, bibit tanaman, dan daging 
sebanyak yang kita bisa! Hewan hidup akan sulit dalam waktu singkat ini, tetapi mari kita 
coba untuk mendapatkannya sebagaimana adanya. Kita bisa melakukan analisis DNA 
nanti... "(Bureaucrat-san) 

Birokrat-san memburu raja dengan mengatakan demikian. 

"Th ..." (Mitsuha) 

"" Th? " "(Raja dan ajudannya) 

"Mereka menangkapku !!" (Mitsuha) 

Dan beberapa jam kemudian. 

Raja dan Birokrat-san dengan wajah berseri-seri, Puas, membawa sejumlah besar [Suvenir] 
yang mereka beli. 

...Sial! 

Tapi, karena tidak tertulis dalam syarat dan ketentuan saya bahwa dilarang 
memperdagangkan koin emas, mereka dapat memperdagangkannya dengan negara lain. 
Dan saya menulis perjanjian baru bahwa larangan untuk memperdagangkan barang yang 
dibeli ke negara lain, dengan asumsi bahwa hak-hak itu disimpan di sini, dan jika ada 
penemuan yang kemungkinan besar akan menjadi benih emas, mereka harus membayar 
royalti. 



Tentu saja, saya bisa menolak untuk mentransfer item yang dibeli, tapi itu sedikit... 

Seorang wanita hebat harus dengan anggun mengakui kekalahannya. 

Dan itu tidak banyak berubah bagi saya tidak peduli negara mana yang saya tawarkan. 
Akan lebih baik untuk meningkatkan PDB negara berkembang sebesar 10%, daripada 
meningkatkan PDB negara adidaya sebesar 0,0001%. 

Suvenir untuk Raja dari dunia ini. Ya, ambillah, dasar pencuri !! 

"Kalau begitu, ayo kembali!" (Mitsuha) 

Transfer ke Earth. 

Dan dengan itu, perjalanannya berakhir. 

Saya tidak tahu apa itu penyakit Raja. 

Tapi, tentu saja, ketika saya memindahkannya dari Bumi, saya tidak bisa membiarkan 
mereka membawa patogen dan parasit ke dunia lain, jadi mereka dikeluarkan. 

Selain itu, ketika kita kembali ke Bumi dari dunia lain, saya melakukannya dengan cara 
yang biasa saya lakukan, yaitu [pemindahan sambil mengeluarkan racun dan zat berbahaya 
yang terakumulasi di dalam tubuh]. Karena sudah menjadi kebiasaan, saya hanya 
melakukannya tanpa makna yang dalam. 

Juga akan menjengkelkan jika ada reputasi buruk karena dia mengatakan sesuatu seperti 
[Aku sudah sakit sejak aku pergi ke dunia lain. Saya rasa sesuatu seperti udara, air atau 
makanan memiliki zat yang buruk bagi tubuh]. 

Semoga raja yang telah mengabdikan hidupnya untuk negaranya dapat melihat negaranya 
sendiri berkembang dan menjadi sukses dan terkenal dengan usahanya yang berdedikasi... 
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Perjalanan ke dunia lain telah berhasil diselesaikan, dan hari ini saya mengunjungi kafe 
Galeri [Koin Emas] di luar jam kerja. 

Terakhir kali dilakukan pemeriksaan pada jam kerja, namun masih perlu ditindaklanjuti 
dari aspek manajemen dan apakah Rudina mengalami kendala. 

Meninggalkan seluruh toko untuk mereka dan menyedot uang sedikit bermasalah. Aku 
bukan sponsor, tapi pemilik toko. 

Dan itulah mengapa saya ada di sini, di Galeri Café [Koin Emas]. 

Kali ini saya masuk toko 40 menit sebelum jam tutup, yaitu jam 19.20. Aku akan makan dan 
menunggu tamu lain kembali. Dan, setelah itu, rapat manajemen toko. 

Saya duduk di kursi konter yang kosong, membuka menu, dan... 

......... 

Aku tidak menyadarinya terakhir kali, tapi menunya sama sekali tidak terlihat seperti 
[Kafe]. 

Ini adalah [Gallery Café]. Kafe yang juga berfungsi sebagai galeri. 

Dan dari yang saya pahami, kafe adalah tempat yang menawarkan minuman dan makanan 
ringan, dan juga tempat para tamu dapat menikmati percakapan yang mewah. 

... Namun, menu toko ini lebih condong ke restoran daripada kafe. 

Ada juga beberapa nama, seperti roti panggang atau pasta terdengar seperti [Light Meal]. 
Tapi, jika Anda melihat gambar dan ilustrasi di menu, porsinya agak terlalu besar. 

[Set roti panggang] terdiri dari 7-8 potong roti, semangkuk sereal dan susu, salad dengan 
telur rebus, serta apel dan pisang. 

[Pasta] memiliki jumlah 300gr pasta kering, yang dianggap 3 porsi untuk orang Jepang. 

[Bubur] sepertinya bernilai dua mangkuk biasa. 

[Kentang kukus] terdiri dari 3 kentang besar. 

Kafe bukanlah tempat untuk makan makanan berat. 

Ini lebih seperti, tempat di mana gadis-gadis yang cerdas, imut, dan modis atau OL muda 
berkumpul... 



Dan melihat sekeliling toko, tidak ada wanita yang menikmati kopi atau jus atau kue, 
sebaliknya, hanya ada pria busuk yang makan makanan dalam jumlah besar. 

... Dengan kata lain, ini bukan [Kafe], ini hanya tempat makan biasa... 

"Ah, nasi goreng tolong" (Mitsuha) 

Seperti biasa, Silua mendekati saya dengan segelas air dan menerima pesanan tanpa 
berkata apa-apa. 

"Pemilik, datang! Satu nasi goreng! " (Silua) 

... Jika Anda dapat berbicara dengan benar seperti itu, akan lebih baik jika Anda berbicara 
dengan pelanggan... 

Saya memilih nasi goreng untuk memeriksa tingkat hidangan. 

Tidak, saya tahu itu makanan beku. Saya rasa Rudina yang kelas amatir tidak akan bisa 
membuat nasi goreng autentik dengan wajan besar dan kompor dengan daya pemanas 
tinggi. Dan menurut saya makanan China tidak akan populer di kalangan orang-orang di 
negara ini... 

Jadi, ini pasti makanan beku, tapi saya ingin memeriksa seberapa baik sudah jadi. 

Bahkan makanan beku bisa jadi lezat tergantung bagaimana mereka disiapkan. Benar, itu 
tergantung pada keahlian koki! ... Saat menangani makanan beku. 

Saya kira itu tidak masuk akal. 

Dan nasi gorengnya keluar dalam porsi besar. 

Tidak, saya minta nasi goreng biasa. Hanya saja itu datang di atas piring besar. 

Baiklah, mari kita ambil sendoknya dan mencobanya. 

"Oh? Oohh !! " (Mitsuha) 

Sangat lezat! Jauh lebih baik dari yang diharapkan! 

Butir beras dilapisi dengan telur untuk mencegah nasi menjadi pangsit lengket dan 
menyerap terlalu banyak minyak! Ini hanya bisa dilakukan dengan memasukkan telur ke 
dalam panci sampai mengeras dan masukkan nasi dalam waktu 10 detik dan aduk. Sebuah 
teknik yang tidak bisa dicapai tanpa keahlian untuk mencampurkannya secara merata! 

I-ini.... 

Saya terkejut dan bertanya pada Rudina apakah itu buatan sendiri dan dia menjawab [Ini 
dibekukan?]. 



Kalaupun ada, ini bukan masakan rumahan, ini seperti datang langsung dari restoran Cina 
di mana mereka menyemprotkan lemak babi ke bulir beras dengan mesin. Ternyata, 
banyak toko yang menggunakan produk komersial ini, dan rasanya lebih enak daripada 
membuatnya di toko mereka sendiri, hampir setara dengan toko asli jika tidak lebih. 

Jadi, sepertinya kebanyakan toko yang menggunakan makanan beku komersial memiliki 
menu ini... 

Saya pikir agak aneh kalau nasi goreng ada di menu di negara seperti itu, jadi inilah 
kenapa... 

Makanan beku itu lebih enak dari masakan buatan sendiri. 

Kemajuan ilmu, luar biasa !! 

Kemudian, setelah menyelesaikan nasi goreng, saya menyelinap melalui pintu karyawan 
sambil berhati-hati terhadap beberapa pelanggan yang tersisa dan naik ke lantai dua. 

"Mari kita mulai pertemuan bisnis Gallery Café [Koin Emas]. Jangan ragu untuk berbicara 
jika ada yang ingin Anda katakan. Kalau tidak, pertemuan ini tidak ada artinya dan tidak 
baik untuk toko. Meskipun itu sesuatu yang sulit untuk dikatakan, tolong katakan dengan 
jelas, karena ini untuk toko ini, untuk saya, dan untuk semua orang. " (Mitsuha) Keduanya 
mengangguk pada kata-kataku. 

Karena mereka sangat serius, saya pikir mereka akan membicarakan semuanya dengan 
benar. 

"... Pertama, pertanyaan untuk Rudina. Bagaimana penjualannya? " (Mitsuha) 
"Keseimbangannya hitam. Tentu saja, terlepas dari investasi awal untuk peralatan, bahan 
baku, bahan habis pakai, utilitas, dan pengeluaran lain yang diperlukan, ditambah gaji 
pokok kami. Selebihnya adalah bagaimana kita harus mempertimbangkan penyusutan 
peralatan... Juga, sewa toko ini... "(Rudina) Dia mengatakannya saat aku melihat-lihat buku 
yang dia sajikan. 

"Ooh, tidak mungkin, untuk berpikir ini menjadi menguntungkan! Ah, toko ini bukan 
persewaan tapi milik saya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang sewa. " (Mitsuha) 
"Eh..." (Rudina) 

Oh, saya membeli properti ini dengan banyak uang, jadi depresiasi masih ada, saya kira. 

Yah, itu bukan masalah besar karena saya toh tidak perlu membayar pajak properti. Mari 
kita abaikan hal-hal sepele seperti itu! 

Selain itu, tujuan utamanya adalah untuk digunakan sebagai penyamaran untuk 
mengirimkan sejumlah dana ke Jepang dan sebagai tempat evakuasi jika terjadi keadaan 
darurat. Kafe ini hanya bonus, jadi tidak masalah meskipun dalam warna merah. Selama 
orang-orang di sekitarnya tidak curiga bagaimana toko itu bisa bertahan dengan keadaan 



bisnis yang kacau, tidak apa-apa. Jika kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak ini, 
maka itu lebih dari cukup! 

... Atau lebih tepatnya, ini termasuk komisi [10% dari laba bersih], bukan? 

Ah, apakah mereka membaca apa yang saya pikirkan? Mulut mereka bergerak-gerak. 

Mereka pasti menahan diri untuk tidak tersenyum... 

Ooh, mereka menunggu komisinya ya... 

Baiklah, saya akan memberi mereka bagiannya, tentu saja. 

Hmm? Apakah angka-angka ini? 

Saat aku memiringkan kepalaku, Rudina melihat ke dalam buku dan menjelaskan. 

"Ah, itu penjualan seni" (Rudina) 

"Eeeeeeh !!" (Mitsuha) 

... Tte, kenapa aku kaget !! 

Mereka dipajang untuk dijual, dan dijual, tidak ada yang aneh di sini. 

... Tapi itu laku ya... 

Tidak peduli seberapa bagusnya bidak-bidak itu, itu adalah karya pendatang baru, Lortor 
dan Tiras, yang sama sekali tidak bisa menjual bidak mereka. Selain itu, mereka adalah 
pencipta dari dunia yang berbeda, jadi indra mereka mungkin berbeda dari Bumi. 

Hmm? Apa tanda W, S, M ini... 

"Ah, itu jenis barang yang dijual. Kayu, Batu, Misteri... "(Rudina) Ah, patung kayu Lortor, 
patung batu Tiras, dan... Misteri? 

"Umm, misteri ini adalah ..." (Mitsuha) 

"Ah, itu adalah potongan misterius kelompok yang aku tidak tahu bagaimana itu dibuat. 
Ada batu dan kayu, tapi jelas berbeda dari orang yang membuat patung lainnya, jadi orang 
yang sama membuat potongan itu, kan? " (Rudina) ... Yah, jika kamu melihat hal yang nyata, 
bahkan seorang anak kecil pun bisa mengerti, kurasa. 

Tapi yang saya buat juga terjual dengan cukup baik. 

Kufu. 

Kufufufufu.... 



Itulah hasil karya saya yang selalu mendapat nilai terendah dalam pelajaran menggambar 
dan seni. 

Sebagai karya seni, mereka dijual dengan harga bagus. 

Fufu. Fufufufufu... 

Tte, saya tidak senang sama sekali! 

Mereka dijual hanya sebagai barang unik yang metode pembuatannya tidak diketahui, 
bukan !! 

Yah, saya membuat mereka dengan pemikiran itu, jadi saya tidak akan mengeluh. 

U ~ n, di satu sisi aku senang, tapi di sisi lain aku tidak senang... 

(Catatan: Nah, uhh, syosetu sedang dalam perbaikan, jadi itu saja untuk hari ini) 



Chapter 164 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 164 164. Rapat Manajemen 
Patung-patung yang terjual dan yang saat ini dipamerkan, tentu saja, adalah yang diangkut 
melalui udara dari [Patung Colette] Jepang dengan prosedur biasa. Dengan ini, saya 
memiliki rekam jejak aliran produk. Sisanya adalah berpura-pura bahwa [Koin Emas] 
menderita stok mati dan menjual karya seni dengan harga lebih rendah dari harga beli, 
tidak masalah. Penting untuk mengatakan bahwa [Performa penjualan bagus]. 

Dengan ini, saat menjelaskan bisnis, kita bisa menceritakan kisah nyata daripada 
kebohongan. ... Jika kita tidak berbicara dengan sengaja, maka itu bukanlah [Kebohongan]. 

Selain itu, saya mendapatkan rekam jejak bahwa karya saya laku. 

"Bagus. Bagus bagus bagus bagus! " (Mitsuha) 

Melihatku menyeringai dan mengangguk puas, sepertinya Rudina dan Silua juga senang. ... 
Ekspresi mereka sulit untuk dibaca seperti biasanya. 

Harga jual di toko ini sepersepuluh dari harga beli dari [Colette Sculptures], tapi masih 
sekitar harga pasaran di dunia lain, jadi kedua artis akan puas dengan ini. 

Nah, harga yang saya beli dari mereka tidak ada hubungannya dengan harga jual di sini. 

Baiklah, setelah laporan keuangan, selanjutnya cek kondisi toko. 

"Lalu, bagaimana kabar toko? Apakah ada masalah atau sesuatu yang harus diperbaiki? 
Atau mungkin Anda memiliki pelanggan yang bermasalah... "(Mitsuha) "" ...... "" (Rudina & 
Silua) 

Hmm? 

Apakah ada sesuatu... 

"Tidak ada yang khusus" (Rudina) 

Rudina menjawab atas nama mereka berdua, tapi... 

Tidak tidak. 

Tidak, tidak, tidak, tidak! 

Sesuatu pasti terjadi. Ini adalah hadiah mati dari sikap mereka dan [Diam] sebelumnya. 

Sekarang, bicaralah dengan jujur! (Mitsuha) 



Saat aku memelototi dengan serius, Rudina mulai berbicara dengan wajah yang sepertinya 
dia telah melihat malapetaka yang akan datang. 

"Eeeto, aku bertanya-tanya apakah mereka meremehkan kita karena kita hanya dua 
perempuan, tapi ada beberapa pelanggan yang datang kepada kita mengatakan bahwa 
benda asing ada di dalam makanan dan berkata [Beri aku penghiburan!]... Serangga Utuh 
atau sesuatu yang bahkan tidak memiliki warna hidangan muncul di piring dengan tidak 
ada yang tersisa setelah mereka benar-benar memakan makanan ... "(Rudina) "Oh, itu 
bukan [Pelanggan], jadi Anda bisa menghapusnya. Mereka tidak perlu datang lagi... atau 
lebih baik mereka tidak datang lagi. Jika orang jahat bebas datang dan pergi, jumlah 
pelanggan normal akan berkurang. Jadi, apakah hal semacam itu sering datang? Haruskah 
saya menghapusnya? Saya kurang lebih memiliki pengaruh pada polisi ... "(Mitsuha) Untuk 
melindungi Rudina dan Silua, saya akan menggunakan apa pun yang saya bisa untuk 
mewujudkannya. Karena koneksi dan uang harus digunakan. Mereka tidak ada artinya jika 
Anda tidak menggunakannya pada saat yang seharusnya. 

Itu yang mereka katakan [Jika kamu tidak menggunakannya sekarang, lalu kapan lagi !?]. 

"Tidak, masalah itu sudah diselesaikan. Silua dengan tembakan garpu... Maksudku, dengan 
tarian rakyat... "(Rudina) ... Aaah, aku mengerti segalanya. 

Misteri lubang itu, semuanya... 

"Oh? Maksud Anda, mereka diyakinkan dengan folkdance? " (Mitsuha) Kokukokukoku! 
(Mengangguk SFX) 

Keduanya mengangguk dengan putus asa. 

Persetan mereka !! 

Baik terserah. Jangan berpikir terlalu dalam. 

Ya, mungkin rakyat menari. Seperti di meja counter atau di udara dekat pintu. Ya, tidak 
mengherankan jika mereka diyakinkan oleh tarian rakyat. 

Baiklah, kasus ditutup! 

"... jadi, toko itu tampaknya cukup berkembang, apakah ada alasan untuk itu?" (Mitsuha) 
Dan kemudian saya mendengar jawaban langsung dari keduanya. 

"... Karena makanannya enak?" (baik Rudina atau Silua) "... Karena pelayannya imut?" 
(Catatan: Saya tidak berpikir gadis-gadis itu narsis, jadi yang ini mungkin Rudina dan yang 
sebelumnya adalah Silua) Benar, penyebabnya masih belum diketahui. 

"Apakah ada hal lain? Seperti insiden atau kecelakaan? Atau sesuatu seperti kehilangan 
peralatan mahal ... "(Mitsuha) "Ada dua percobaan pencurian karya seni, satu percobaan 
pencurian tas pelanggan, dan satu kasus permintaan uang perlindungan, semuanya 



ditangkap dan diserahkan ke polisi. Pakai Fork... pakai jalan cerita rakyat... "(Rudina) Ya ya, 
lubang di pintu, kan? 

Dia entah bagaimana berusaha menyembunyikan masalah tentang garpu itu, bukannya aku 
akan marah pada mereka... 

Nah, jika saya seorang gadis normal, saya mungkin akan terkejut. Jadi, saya kira mereka 
khawatir itu akan membuat saya takut, mungkin. 

Selain itu, saya selalu membawa PPS Walther yang tersembunyi di bawah ketiak dengan 
sarung, sesuatu seperti pisau lempar atau garpu lempar tidak akan cukup mengejutkan 
saya. 

Oh, tentu saja, saya punya izin untuk membawa senjata. Saya tidak melamar secara resmi, 
tetapi mereka tetap memberikannya kepada saya segera setelah saya meminta kepada 
pejabat pemerintah. Itu sebabnya ketika saya berada di luar Jepang, saya kebanyakan 
membawa senjata. 

Tentu saja, di negara-negara di mana saya belum memperoleh izin, saya hanya membawa 
peralatan yang sesuai dengan hukum. Seperti senjata bius atau pisau dengan panjang bilah 
yang masih dalam aturan. 

Tapi kenapa garpu? Mempertimbangkan keakuratan dan kekuatan serangan, dan juga 
merupakan peralatan makan, pisau lebih... tte, jika itu pisau, itu memberi kesan 
[Membunuh senjata], jadi dia sengaja menggunakan garpu dengan pertimbangan 
ketegangan mental pelanggan lain? Umu, bagus sekali, Silua! 

"... Namun, sebagian besar polisi di kota ini tidak akan berani mencampuri anggota 
Keluarga Luthus, tetapi preman yang mengklaim bahwa nama keluarga ditangkap secara 
normal, dan penggantian peralatan makan yang rusak dibayarkan dalam hari yang sama. 
Aneh... "(Rudina) Mengatakan demikian, Rudina memiringkan kepalanya. 

Ya, baiklah, polisi dan atasan mereka akan mengira bahwa intelijen negara dan pasukan 
khusus lebih berbahaya daripada organisasi kriminal yang mengendalikan penduduk 
setempat. 

Mungkin keluarga Luthus juga diberi ultimatum bahwa [Jangan taruh tangan di tempat itu], 
atau semacamnya. Jika tidak, tidak mungkin mereka akan membayar kompensasi secepat 
itu. 

Nah, dengan ini, saya dapat yakin bahwa keamanan Rudina dan Silua telah meningkat 
secara signifikan. Umu-umu. 

...Tunggu... 

Alasan kenapa ada begitu banyak pelanggan di toko ini mungkin karena [Aman]? 



Terlepas dari apakah ada kasus pencurian, preman yang bertingkah, atau organisasi 
kriminal terlibat, petugas akan menghilangkan semuanya dan menjaga pelanggan tetap 
aman. Dan untuk beberapa alasan, polisi, yang seharusnya diencerkan oleh tekanan, 
ancaman, dan suap dari organisasi kriminal, berfungsi dengan baik jika toko ini terlibat. 

Di negara ini, saya tidak dapat menerima begitu saja bahwa [Keamanan sama pentingnya 
dengan air], tidak seperti di Jepang. Saya bertanya-tanya apakah orang biasa, yang tidak 
memiliki cara untuk melindungi diri dari kekerasan dan kejahatan, dapat menghabiskan 
waktu mereka dengan ketenangan pikiran. 

Dan... 

Aku melirik gadis-gadis itu. 

Rudina-chan adalah... meskipun dia tidak cantik sempurna, dia memiliki kelucuan dan 
pengabdian seperti seorang gadis berusia 13 tahun, dan bahkan tanpa satu pun kerabat, dia 
menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. 

Silua adalah... meskipun saya tidak bisa membaca apa yang dia pikirkan karena dia selalu 
memiliki ekspresi kosong, saya pikir dia hanya seorang gadis berusia 17 tahun yang tulus 
dan serius. 

Menurut reaksi pelanggan tempo hari, dia jarang, sangat-sangat jarang, memberikan 
senyumannya yang asli dan bukan palsu. ... Tampaknya hanya ahli dengan pengalaman luas 
yang tahu. 

Tte, bagaimana orang-orang seperti itu ada!? 

... Baiklah, terserahlah, itu bukan masalah besar. 

Tempat pencucian uang saya yang berfungsi ganda sebagai tempat penampungan darurat, 
Galeri Café [Koin Emas]. (Catatan: lol) Saya yakin tidak apa-apa meninggalkan tempat ini 
untuk sementara, sekali lagi. 

Jika terjadi sesuatu, departemen intelijen negara ini akan menghubungi kapten-san. 

Baik! Aku serahkan sisanya padamu, Rudina dan Silua! 

... Ah, saya harus mentransfer komisi mereka. 

Porsi pembayaran tetap ditransfer secara otomatis, tetapi seperti yang diharapkan, porsi 
pembayaran persentase tidak dapat diotomatiskan. 

Haruskah saya menambahkan [bonus tangkap pencuri]? 

Yah, terserah, sepertinya itu bukan masalah besar. 



"Lalu, apakah kamu punya permintaan ..." (Mitsuha) 

"Umm..." (SIlua) 

Oh? Silua ingin mengatakan sesuatu. 

"Apa itu?" (Mitsuha) 

"Umm, bisakah aku tinggal di sini juga..." (Silua) 

Ah, kalau dipikir-pikir, ada perbedaan besar dalam jumlah gaji sebenarnya antara Rudina, 
yang tidak perlu khawatir tentang sewa dan tagihan listrik, dan Silua, yang harus 
membayar sendiri pengeluarannya. Tapi tetap, itu harus menjadi kondisi yang cukup 
menguntungkan dibandingkan dengan pasar kerja di sekitar sini. 

Ada beberapa kamar kosong di lantai dua, dan dua orang lebih baik dari satu jika ada 
keadaan darurat. Kalau dipikir-pikir, berbahaya bagi gadis muda yang tinggal sendirian di 
toko seperti ini! 

Dalam hal ini, ahli pertahanan diri Silua akan meningkatkan keamanan. Kenaikan biaya air 
dan utilitas tidak signifikan dibandingkan dengan yang dibutuhkan selama jam kerja. Selain 
itu, keselamatan karyawan tidak ada bandingannya dengan hal seperti itu. 

"Disetujui!" (Mitsuha) 

Baiklah, sekarang saya bisa serahkan toko untuk mereka berdua untuk sementara waktu. 

Itulah yang mereka sebut [menyerahkan semua pengambilan keputusan kepada orang 
lain]! 

(Catatan: Saya merasa Silua adalah mantan maid tempur) 



Chapter 165 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 165 165. Perut Paus Raksasa 

"Aku akan mengambil tiga dari masing-masing pekerjaan Lortor-san 'dan Tiras-san" 
(Mitsuha) 

Saya berada di ibu kota kerajaan untuk membeli patung untuk Gallery Café [Koin Emas]. 

Alih-alih membeli karya mereka secara langsung, saya memutuskan untuk membeli karya 
mereka yang telah ditempatkan di art shop kecil independen. Dengan begitu, karya-karya 
mereka tetap berpeluang ditampilkan di dunia ini, dan bisa dijual kepada yang berminat. 
Lebih baik bagi mereka untuk menjual dan menyebarkan nama mereka di dunia ini. 

Saya hanya perlu membeli yang belum terjual, dan sisa karya mereka yang dipajang di toko 
sebagai merchandise akan lebih banyak diiklankan karena [Viscount Yamano membeli 
karya mereka]. 

Selain itu, ini membantu kakek dari toko seni untuk mendapatkan keuntungan. Seperti 
yang diharapkan, tidak akan menguntungkan jika rak pajangan penuh dengan karya 
seniman pendatang baru yang belum terjual. 

Seorang pemilik toko seni kecil yang dengan lembut mendukung pendatang baru yang 
karyanya tidak laku. 

Bagusnya. Sama seperti [ Potret Jennie ], ini luar biasa! 

Semua orang senang, hasil yang sama-sama menguntungkan! 

Sesaat setelah saya kembali ke [General Store Mitsuha], Sabine-chan datang. 

"Onee-sama, Putri Remia telah meminta dukungan melalui radio!" (Sabine-chan) 

"Eeeeh !!" (Mitsuha) 

Potensi pemberontak di negaranya seharusnya sudah dimusnahkan. Apakah itu invasi dari 
negara lain? 

Di masa genting ini ketika negara-negara di benua ini harus bersatu untuk mempersiapkan 
invasi dari Benua Baru? 

Sial, bangsa bodoh mana ini... Aku akan menghancurkan mereka! Aku akan menghancurkan 
mereka !! 



"Ketika saya mencoba mengadakan turnamen Othello, produksi tidak dapat memenuhi 
permintaan karena respon yang tidak terduga, dan saya tidak tahu bagaimana mengadakan 
turnamen dengan layu" (Putri Remia) 

... Saya tidak peduli... 

Dan dia memulai produksi atas kemauannya sendiri ... 

Di negara lain, hak untuk berpartisipasi dalam turnamen dan hukuman Himemiko-sama 
tidak efektif, kurasa wajar jika kita kehilangan bagian kita di luar negara ini. Benar-benar 
kesalahan ... 

Yah, karena sudah dibawa keluar dari negara kita oleh pedagang atau seseorang, kurasa itu 
hanya masalah waktu. 

Namun, seperti yang diharapkan, kartu tidak dapat diproduksi pada tingkat praktis. Tetapi 
akan sulit jika mereka berhasil melampaui itu, jadi kami harus mempercepat produksi 
kartu... 

Saya menjual Era kepada Raja... atau lebih tepatnya, ke Negara. Nah, dengan harga yang 
wajar. 

Era mungkin menjadi sampah yang terlalu besar dan harus dibuang untuk Kerajaan Vanel, 
tetapi untuk daerah kami, kapal paling mutakhir, bahkan jika itu rusak, adalah bahan 
pembelajaran yang bagus untuk [Membangun kapal besar dengan rintangan yang jauh 
lebih rendah daripada memulai dari awal]. 

Untuk Kerajaan Vanel, membangun kapal baru lebih mudah dan lebih murah daripada 
memperbaiki Era, tapi berbeda untuk negara kita. 

Uang penjualan masuk ke perbendaharaan wilayah alih-alih brankas pribadi saya. 

Yah, mau bagaimana lagi. Jika Anda tidak memisahkan dana antara aset pribadi tuan dan 
anggaran wilayah, akan membingungkan ketika tuan pensiun. 

Sebenarnya saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjadikannya sebagai aset pribadi 
saya, tetapi saya ingin berinvestasi dalam penelitian untuk sumber daya bawah tanah, 
pembuatan baja, pembangunan kapal, produksi jaring ikan, dll. Masih banyak lagi. Saya 
harus tahan dengan ini... 

Dan selain uang, county menawarkan persyaratan pertukaran untuk menjual Era. 

Negara tersebut ingin meluncurkan [prototipe kapal layar kecil] yang hampir selesai pada 
rute yang menghubungkan pelabuhan perikanan kami dan pelabuhan militer Earl Bozes. 

Dengan sedang berlangsungnya pelatihan awak kapal, ketiga kapal yang ditangkap akan 
segera beroperasi, sehingga tidak mungkin negara tersebut membutuhkan kapal prototipe 



kecil. Negara ini memulai untuk membangun kapal itu hanya untuk platform latihan untuk 
mempelajari keterampilan. Dan sekarang, negara tersebut dapat mulai membangun kapal 
layar skala penuh dengan melakukan rekayasa balik di Eras. Pengoperasian kapal prototipe 
kecil juga dapat berfungsi sebagai pelatihan bagi pelaut baru. 

Dengan ini, kita dapat membangun jalur perdagangan untuk mulai menjual hasil panen 
yang meningkat dan ikan serta hasil laut lainnya yang hasil tangkapannya meningkat tajam. 
Ini sejalan dengan fakta bahwa populasi di desa nelayan... tidak, [kota pelabuhan Angkatan 
Laut] di wilayah Bozes telah meningkat secara dramatis karena pertumbuhan industri 
pembuatan kapal dan pelatihan personel angkatan laut. Ini, secara alami menarik 
kerumunan pedagang, bar, dan banyak lainnya untuk menghasilkan uang di kota yang 
berkembang pesat. 

Umu, makanan laku. Tidak peduli berapa banyak! 

Ini secara efektif menyelesaikan masalah terkait pengangkutan massal makanan laut dan 
sayuran berdaun yang cepat busuk. 

Baiklah, kita akan menang dengan ini !! 

Namun, saya tidak ingin menarik fasilitas terkait angkatan laut ke wilayah saya, hanya 
dengan melihat fakta bahwa keamanan di wilayah Bozes telah memburuk karena 
masuknya sejumlah besar bajingan dan penjahat. 

Nah, setelah badai, periode pengembangan yang stabil akan datang, jadi ini permainan 
kesabaran. Semoga beruntung, count-sama! 

Dan saya pergi ke benua baru. 

Masalah di Bumi dan wilayahnya telah diselesaikan, jadi mari kita mulai rencana habis-
habisan! 

Benar, bisnis di benua baru sudah dimulai. 

Rencananya adalah melibatkan tidak hanya kerajaan Vanel, tetapi juga negara-negara 
sekitarnya, untuk menjual barang-barang mahal dan tidak berguna untuk melemahkan 
kekuatan negara, dan menggigit sebagai pedagang sehingga saya dapat mundur kapan pun 
saya mau jika terjadi keadaan darurat . 

Dan di atas semua itu, ini juga memboroskan tenaga kerja dan produktivitas. 

... Benar, ini adalah praktek [ Efek Tetris ] di kehidupan nyata . 

(Catatan: Sedikit berbeda dari wiki, Efek Tetris adalah ketika seseorang mengembangkan 
daya pikat adiktif pada aktivitas berulang tertentu.) 

Aku akan. Menerobos dari perut paus raksasa dengan memakannya dari dalam. 



Bagaimanapun, itu saja. 

Ini pembajakan ... Maksudku, ini waktunya konspirasi! 

(Narator's POV) 

(... Sial, sekelompok orang yang keras kepala itu ...) 

Seorang gadis berusia sekitar 15 sampai 16 tahun sedang berjalan di jalan dengan wajah 
pemarah seolah-olah telah menelan serangga pahit. 

(Ayah dan kakak laki-laki terlalu keras kepala! Mulai sekarang, era perdagangan skala 
besar dengan daerah yang jauh dengan kapal besar akan datang! Berpegang teguh pada 
cara lama melakukan sesuatu hari ini, perusahaan berukuran menengah seperti kita bisa 
tidak mengikuti waktu dan mati ...) 

Ayahnya, generasi ketiga dari perusahaan menengah, dan penerusnya, kakak laki-lakinya. 

Keduanya tidak berpikiran lemah, tetapi gagasan mereka adalah bahwa jika Anda masih 
menghasilkan untung sekarang, Anda dapat terus melanjutkan dan melakukan trik yang 
sama. Dan hanya mengambil tindakan Jika situasi berubah dan keuntungan mulai 
menurun. 

Pada saat itu, Anda dapat mengetahui mengapa keuntungan menurun. Jadi, Anda hanya 
perlu mengambil tindakan yang sesuai. Anda tidak perlu mengubah cara kerja jika Anda 
tidak tahu kapan dan apa yang akan terjadi. 

Itulah salah satu cara berpikir. 

Tapi bukan itu cara para pedagang yang mengincar puncak. 

Dia membujuk mereka, tetapi ayah dan saudara laki-lakinya tidak mau mendengarkannya. 

Dikatakan bahwa [generasi ketiga akan menghancurkan toko], tetapi baik ayahnya maupun 
kakak laki-lakinya, yang akan menjadi generasi keempat, tidak bodoh. 

(Namun, itu tidak berguna apa adanya. Pada tingkat ini, kita akan tertinggal waktu, dan 
sebagai hasilnya...) 

"Kyaaa !!" 

"Ah, maafkan aku!" 

Karena dia berjalan sambil berpikir frustasi, dia bertabrakan dengan seorang gadis yang 
membawa koper besar. 



Gadis yang jatuh di pantatnya sepertinya tidak bisa berdiri karena kesakitan, mungkin 
karena tulang ekornya terbentur. 

"A-apa kamu baik-baik saja !?" 

Seorang gadis cantik, berusia sekitar 12-13 tahun, dengan rambut hitam dan ciri-ciri yang 
sedikit eksotis. 

Sungguh mengerikan melukai gadis secantik itu. Apalagi, dia mengenakan gaun yang 
terlihat mahal. Jika dia adalah putri seorang bangsawan yang kuat dari negara lain, itu akan 
menjadi masalah internasional ... 

Ketika dia berpikir demikian, darah tiba-tiba terkuras dari wajahnya. 

(Dia baru saja memukul pantatnya. Dia tidak kebal terhadap rasa sakit karena asuhannya 
yang dimanjakan. Tolong, beri tahu saya bahwa itu masalahnya !!) 

"... nama saya Rephilia, putri Perusahaan Selz ..." (Rephilia) 

"Nama saya Mitsuha von Yamano" (Mitsuha) 

(S-s-dia seorang bangsawan !? Terlebih lagi, [Von] berarti dia seorang bangsawan dari 
negara lain !! ... hidupku berakhir di sini ...) (Rephilia) 

Rephilia setengah menangis. 

Ini adalah kafe di dekat lokasi dimana Rephilia memukul gadis asing itu. 

Setelah itu, dia tidak bisa meninggalkan gadis itu dan dia juga tidak bisa membawa koper 
yang dibawa gadis itu, jadi dia memutuskan untuk istirahat di kafe terdekat untuk 
sementara waktu. 

Sambil berdoa agar itu hanya memar tanpa luka lebih lanjut... dia memperkenalkan dirinya. 

Dan kemudian, dia mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang bangsawan dari negara 
lain. Dia mengira bahwa dia adalah seorang putri kaya, tetapi dia adalah seorang 
bangsawan. Dengan ini, Jika dia menyebabkan luka serius pada gadis itu ... 

(Aaaaaaaaah !! Maaf, ayah! Maaf, kakak!) (Rephilia) 

"H-hoho-ho-bagaimana saya harus meminta maaf kepada orang tua Anda ..." (Rephilia) 

Dia berusaha keras untuk mengeluarkan kata-kata seperti itu dari pikirannya. 

"Oh, tidak, itu salahku. Berjalan-jalan dengan koper besar itu merepotkan, bukan? Maafkan 
aku... Dan aku sendirian di negara ini, jadi aku tidak bersama keluargaku "(Mitsuha) 

(Eh?) (Rephilia) 



"Juga, saya tidak mengklaim gelar [von] sebagai putri bangsawan. Saya sendiri memiliki 
gelar yang mulia. Ini adalah Viscount Mitsuha von Yamano. " (Mitsuha) 

"Gi..." (Rephilia) 

"Gi?" (Mitsuha) 

"Gyaaaa !!!" (Repilia) 
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(Catatan: Judul aslinya adalah [The Road to Chelsea " Terawarosu" (テ ラ ワ ロ ス)], Parodi 

[ The Road to Chelsea Terrace ] yang merupakan judul novel Jepang [ As the Crow Flies ], 
dan bagian [] adalah jaring bahasa gaul untuk [LMAO], [ROFL], dan lain-lain. Jadi dari 
situlah [As the Crow Laughs] berasal. Fiuh) 

Seperti yang direncanakan, dengan menggunakan strategi [], saya berhasil melakukan 
kontak dengan putri Kompi Selz, Rephilia. Setelah saya melakukan banyak penelitian, saya 
menemukan dia yang sangat cocok dengan kriteria, saya tidak akan melewatkan tangkapan 
seperti itu !! 

"T-tolong selamatkan keluarga saya dengan hidup saya sebagai satu-satunya kompensasi! 
Dengan segala cara, maafkan aku... "(Rephilia) 

"Apakah kamu menganggapku sebagai tiran !?" (Mitsuha) 

Saya terpana melihat Rephilia yang gelisah, apakah reaksi seperti ini normal di negara ini? 

Bergantung pada suasana hati mereka, bangsawan atau orang-orang kuat dapat dengan 
mudah menghancurkan rakyat jelata seolah-olah mereka menghancurkan semut ... 

Nah, itu tidak masalah sekarang. 

"Tidak, aku tidak akan melakukan hal seperti itu! Mengesampingkan itu, Anda mengatakan 
Anda adalah putri dari sebuah perusahaan? Kalau begitu, saya ingin berbicara sedikit ... 
"(Mitsuha) 

Sambil berkata begitu, aku meraih koperku yang diletakkan di sebelah meja. Dan yang saya 
keluarkan dari dalam adalah, sebuah botol kecil. 

"Saya membawa barang-barang seperti ini dari negara saya dan ingin menjualnya di negara 
ini. Apakah menurutmu itu akan laku? " (Mitsuha) 

"Eh..." (Rephilia) 

Mengikuti botol kecil pertama, Rephilia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari 
barang yang saya ambil dari bagasi saya satu demi satu. 

Isi botol kecilnya adalah lada hitam, lada merah, garam, gula pasir dan aneka bumbu 
lainnya. Dan satu botol 300ml untuk setiap brendi dan wiski. Tentu, garam itu adalah 
garam laut yang dimurnikan, dan gula itu adalah gula putih yang terbuat dari gula bit. 

Ada juga berbagai tumbuhan seperti kayu manis, dll. 



Benar, itu adalah hal-hal yang akan hilang jika Anda memakannya, yang biasa dikenal 
sebagai [konsumsi]. Metode budidaya atau metode pemurnian tidak mungkin dipahami 
hanya dengan melihat produk jadinya. 

Itu barang murah di Jepang, tapi cukup mahal di dunia ini. 

Garam juga murah di sini, namun jika garam dengan kualitas lebih tinggi tersedia secara 
luas dan murah di pasaran, maka akan mengganggu jalur yang ada yaitu produsen dan 
distributor. 

Ini akan memeras emas negara... bukan koin emasnya, tetapi [emas], dan secara efektif 
mengurangi kekuatan nasionalnya. 

Dan biarkan mereka berasumsi bahwa [uang yang saya hasilkan beredar di negara ini, jadi 
tidak ada masalah], dan begitu saya mendapatkan cukup uang, saya akan membawa semua 
emas, perak, dan mutiara ke luar negeri. 

Fuha. Fuhahaha. Fuhahahahahahaha !! 

... Ups, tidak bagus tidak bagus, saya harus menipu.... Maksudku, untuk meyakinkan 
Rephilia sekarang !! 

... Atau begitulah saya. 

"Ko-ko-koko-kokoko..." (Rephilia) 

Ah, Rephilia telah menjadi seekor ayam... 

"Ko-ko-kore wa..." (Rephilia) (Catatan: Kore wa = Ini) 

Baiklah, dia menggigit umpannya! 

"Menurutku itu seharusnya lebih murah daripada yang saat ini dijual di negara ini... namun 
merepotkan untuk menjual dalam jumlah kecil di sana-sini. Saya bertanya-tanya apakah 
ada perusahaan yang dapat melakukan penjualan kolektif sebagai gantinya ... "(Mitsuha) 

"Signe --- eed !!" (Repilia) 

Baiklah, serang !! 

"Eh?" (Repilia) 

"Tidak, seperti yang kubilang, aku berharap Rephilia mendirikan perusahaanmu sendiri 
daripada perusahaan yang dijalankan ayahmu ..." (Mitsuha) 

"Eeeeehh !!" (Repilia) 

Benar, terlalu banyak kerugian berurusan dengan orang tua yang keras kepala. 



Pertama. Ada kemungkinan bahwa mereka mungkin merendahkan saya karena saya hanya 
seorang gadis muda, bahwa mereka mungkin tidak mendengarkan permintaan saya, bahwa 
mereka mungkin melanggar janji mereka, dan bahwa mereka mungkin mendorong 
permintaan acak kepada saya. 

Kedua. Ada kemungkinan mereka memperlakukan saya sebagai target eksploitasi karena 
mereka hanya menganggap saya sebagai salah satu dari sekian banyak mitra dagang 
mereka. 

Ketiga. Ada kemungkinan mereka memperhatikan skema besar saya. 

Makanya, lebih baik memiliki naïve-chan yang belum berpengalaman yang bidang 
pandangnya sempit karena peluang ini, memperlakukan deal dengan saya sebagai tulang 
punggung bisnis mereka, mudah bergerak sesuai niat saya, dan menganggap mereka 
ahlinya. . Jadi, mangsa terbaik, saya dapat memilih, dari antara anak-anak banyak 
perusahaan menengah, sebagai mitra dagang ideal saya adalah, Rephilia. 

(Catatan: Ini akan menjadi bumerang yang sangat buruk) 

"Saya akan membiayai dana pendirian. Karena uang yang saya dapat dari menukar 30kg 
emas batangan ke bank hampir tidak tersentuh, mari kita gunakan. Nah, emas sebesar itu 
tidak dapat diuangkan sekaligus, jadi sebenarnya saya tidak punya banyak uang. Tapi 
kupikir akan cukup untuk menyewa toko yang memiliki gudang yang layak untuk saat ini, 
karena kami berencana untuk fokus menjual barang-barang kecil dan mahal yang tidak 
terlalu besar ... Ah, karena aku memiliki koneksi sendiri sebagai bangsawan , Saya dapat 
memperkenalkan Anda kepada seseorang jika Anda membutuhkan. Bagaimana menurut 
anda?" (Mitsuha) 

Toko. 

Perusahaan. 

Perusahaan Selz yang didirikan oleh kakek buyutnya dijalankan oleh ayahnya dan 
digantikan oleh kakak laki-lakinya. 

Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, pada akhirnya, dia hanyalah seorang wanita. Dia 
tidak punya kesempatan untuk mengambil alih perusahaan, pendapatnya tidak pernah 
dianggap serius, dia hanya dianggap sebagai pembantu, dan dalam beberapa tahun, dia 
akan menikah dengan rekan bisnis. Seperti [bidak catur]... 

Keinginan, kemampuan, impian, dan harapannya, semuanya diinjak-injak, seperti bidak 
catur... 

"Aku akan melakukannya! Biarkan aku yang melakukannya! Dengan hidup dan kebanggaan 
ini, aku pasti akan memenuhi harapanmu !! " (Repilia) 

Tidak ada jawaban lain. 



Saya mendorong bagasi yang ditempatkan di sisi meja menuju Rephilia. 

"Anda bisa menggunakannya sebagai sampel. Saya yakin dengan kualitas mereka 
"(Mitsuha) 

Menyeringai! (SFX) 

Melihatku menyeringai, Rephilia juga tersenyum. Dan... 

"Dengan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang terdalam dan kesetiaan saya 
yang tertinggi terhadap yang mulia viscount ..." (Rephilia) 

(Catatan: apakah dia baru saja mendapatkan pengikut baru?) 

Setelah itu, Rephilia bertindak cepat. 

Dia keluar dari perusahaan ayahnya dan memulai prosedur untuk mendirikan perusahaan. 

Dia rela melalui segalanya untuk menghemat waktu. Saat ini, lebih penting untuk 
mendirikan perusahaan sesegera mungkin daripada kerugian kecil karena suap. 

Ayah dan kakak laki-lakinya, yang menertawakannya setelah mendengar cerita itu, 
tertegun dengan mulut terbuka lebar setelah mereka mengetahui bahwa Rephilia, yang 
seharusnya tidak memiliki dana atau mentor, menyelesaikan dokumen, mengamankan 
sebuah toko dengan gudang terlampir, dan mengembangkan saluran penjualannya sendiri 
dalam jangka waktu yang singkat. 

Menurut Rephilia, nama Viscount Yamano dan sampel produk yang saya berikan sama 
kuatnya dengan pedang dewa. ... Yah, seperti yang diharapkan, dananya juga banyak. 

Jika nama Anda dikenal sampai batas tertentu, Anda tidak perlu menjualnya dengan putus 
asa. Sebaliknya, mereka justru datang mendekati Anda. Padahal kami masih dalam tahap 
perkenalan dan barang sebenarnya belum sampai. 

Jadi, [General Store Mitsuha] telah mengakuisisi toko rekanan di luar negeri. 

Perusahaan itu sepenuhnya milik Rephilia, saya bukanlah pemilik, pemegang saham, atau 
investor perusahaan. 

Saya hanya rekan bisnis yang meminjamkan uang kepada Rephilia dan menyediakan 
barang. 

Dengan kata lain, saya tidak ada hubungannya dengan prosedur pendirian firma dan jika 
ada masalah hukum di firma tersebut, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jika suatu 
hari saya tiba-tiba melarikan diri ke negara asal saya dengan semua uang yang saya miliki, 
tidak ada yang akan mengeluh. 



... Tidak, saya tidak memiliki niat untuk membuang Rephilia. ...Untuk saat ini. 

Bahkan jika itu menjadi situasi yang tidak dapat dihindari, saya tidak punya masalah. 

Ya, saya tidak perlu melakukan tindakan pengamanan seperti itu. 

Apa pun yang terjadi, yang harus saya lakukan hanyalah membuang semua yang lain dan 
menarik semua uang saya. 

Tidak ada yang bisa menahan saya atau mengambil uang saya dengan cara yang tidak 
masuk akal. 

... Dan jika mereka mencoba untuk mencabut seseorang dengan cara yang tidak masuk akal, 
maka mereka tidak dapat mengeluh jika mereka dirampas dengan cara yang sama. Aku 
akan membalas tanpa pandang bulu, apakah itu pedagang atau bangsawan.... atau bahkan 
seluruh kekuatan negara. 
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(Narator's POV) 

Larut malam di dermaga. 

Satu sosok kecil berdiri di sana. 

Dan... 

"Baiklah, tidak ada orang di sekitar... Transfer!" (Mitsuha) 

Kemudian sebuah kapal kecil tiba-tiba muncul dan menciptakan serangkaian gelombang 
saat menghantam permukaan laut. Kapal yang berlabuh itu bergoyang, dan beberapa 
pelaut dengan mata mengantuk buru-buru melihat sekeliling dalam kegelapan untuk 
mencari tahu penyebabnya. 

Gadis itu kemudian menginstruksikan orang-orang di perahu kecil untuk berlabuh di 
perahu. Tentu saja, dia memiliki izin untuk menggunakan tempat ini. 

Setelah pekerjaan tambat selesai, para pria yang bekerja... secara harfiah, [Menghilang], 
dan gadis yang tetap sendirian kembali ke kamar di penginapan tempat dia menginap. 

(POV Mitsuha) 

"Baiklah, muat secara berurutan! Jangan terburu-buru dan tetap teratur. Jika kamu 
menjatuhkan kotak kayu itu dan merusak isinya, kamu akan mendapat potongan gaji 
selama setahun penuh !! " (Repilia) 

Para pekerja kargo yang menangani kotak kayu itu mengejang ketika mendengar kata-kata 
itu. 

Rephilia-lah yang bertanggung jawab untuk memindahkan kargo dari kapal layar kecil ke 
gerbong. 

Tidak mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu. Selain itu, ini juga untuk membangun 
kesan bahwa pekerjaan ini bukan oleh saya, [Viscount Yamano], tetapi oleh firma baru 
yang dijalankan oleh Rephilia, [Rephilia Trade]. 

Ya, kami menetapkan itu untuk nama perusahaan Rephilia. 

Dia ingin mencantumkan namaku di atasnya, tapi aku menolaknya. 

Wajar jika menggunakan gadis muda Rephilia sebagai boneka. 



Hampir pasti bahwa akan ada beberapa orang yang meremehkan kami dan mencoba 
mencuri jalur pembelian dengan penipuan atau ancaman hanya karena perusahaan 
tersebut dijalankan oleh seorang gadis muda. 

Ada berbagai tindakan pencegahan untuk masalah ini. 

Salah satunya adalah kami mempekerjakan mantan tentara yang terampil sebagai pelayan. 

... Pria itu pensiun dari mengambil tanggung jawab atas kasus yang bukan salahnya. Dia 
tampaknya dicintai oleh mantan eksekutif, kolega, dan bawahannya, dan mereka bersyukur 
bahwa kami mempekerjakan pria dengan gaji tinggi. Sepertinya kita bisa mengharapkan 
sesuatu dari mereka jika terjadi keadaan darurat. 

Selain itu, kami mempekerjakan seorang mantan penjaga sebagai kepala staf. Pria itu 
dipecat secara sepihak tanpa penjelasan apa pun oleh anak idiot dari sebuah toko besar 
setelah dia menggantikan majikan sebelumnya, dan di atas itu, pria itu difitnah oleh anak 
idiot yang secara efektif mengganggu peluangnya untuk dipekerjakan kembali. 

Tampaknya dia berhutang budi kepada tuan sebelumnya, tetapi karena dia hanya 
menerima dendam dari tuan saat ini dan tuan sebelumnya tidak melakukan apa pun untuk 
membantunya pada saat dia dipecat dan kemudian difitnah, dia merasa bahwa rasa terima 
kasihnya terhadap itu keluarga telah kehilangan dan bahwa dia tidak lagi berhutang 
apapun kepada mereka. 

Jika kita memiliki personel yang sepertinya ahli, kita tidak perlu takut ditipu atau diancam 
akan memberikan jalur pembelian kita. 

Tidak ada yang namanya rute pembelian dalam kasus kami, semuanya akan berakhir 
begitu saya memutuskan untuk melakukannya. 

Biarpun lawan menyerang sesuai aturan, aku masih bisa melawannya karena aku punya 
pengaruh dalam lingkaran sosial. 

Ya, itu sempurna! 

Dan kami mengadakan acara untuk merayakan pembukaan perusahaan dan untuk 
menunjukkan bahwa kami mengangkut produk dengan kapal dari jauh. 

Mungkin, banyak perusahaan yang ingin mengetahui rute pembelian telah mengirim 
tangan mereka sendiri. Ini juga untuk menunjukkan kepada orang-orang itu. 

Kapal tersebut adalah prototipe kapal kecil yang dibangun sebagai platform latihan di 
galangan kapal terkenal di Bozes Territory. 

Ini sebenarnya belum siap untuk mendapatkan komisi, tapi kali ini tidak perlu benar-benar 
berlayar dengannya, jadi tidak masalah. Itulah mengapa saya meminta Count-sama untuk 
meminjamnya sepanjang hari. 



Dan saya meminta orang-orang dari desa nelayan kami untuk melakukan pekerjaan 
tambat. 

Mereka tidak terkejut lagi tentang saya pada saat ini. Bagaimanapun, saya telah melakukan 
berbagai hal, seperti [penempatan pemecah gelombang satu hari], [pembangunan 
pelabuhan perikanan satu hari], [pembangunan jalan raya satu hari], dll. 

... Ah, sebelum itu, ada [Menangkap tiga kapal musuh sendirian]. 

Tidak, bahkan sebelum-sebelum itu, ada [Penundukan Naga Bumi], [Penindasan Tentara 
Kekaisaran] ... yah, ada banyak hal. 

Saya tidak berniat melakukan ini setiap saat. ...... karena itu merepotkan. 

Begitu mereka mengetahuinya, saya bisa bersikeras mengatakan bahwa [Kami mengganti 
pelabuhan setiap saat untuk keselamatan] atau [Kami diturunkan pada tengah malam dan 
kapal telah berlayar pulang sebelum fajar]. 

... Yah, itu tidak akan pernah benar-benar bersih dari jejak. 

Jika dorongan datang untuk mendorong, barang akan diangkut dari bumi langsung ke 
[Toko Produk Yamano] dan dari sana ke gudang [Perdagangan Rephilia]. 

Kontrak untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke toko saya dilakukan oleh Rephilia 
Trade, setelah barang diangkut ke toko kami, kontrak berakhir. Selain itu, telah dibuat 
kontrak penjualan dengan Rephilia Trade, dimana hanya barang yang dijual yang diangkut 
ke gudang Rephilia Trade. ... Atau itulah yang tertulis di atas kertas. 

Ini akan terlihat merepotkan, tetapi jika Rephilia berkata, [Viscount mengatakan bahwa dia 
ingin melakukannya bahkan jika itu merepotkan], maka tidak ada yang akan 
meragukannya. 

Jika itu barang besar seperti gandum atau batu bara, maka tidak bisa menipu siapa pun 
karena sudah jelas, tetapi jika itu barang mahal yang tidak besar maka tidak mengherankan 
jika kita mengangkutnya secara diam-diam. 

Dengan demikian, firma baru [Rephilia Trade] telah dibuka untuk bisnis. 

"... Penjualannya meledak. Yah, seperti yang diharapkan. Saat ini, kami hanya menangani 
pembatasan yang ketat seperti Batasan Kuota per Toko, Larangan penjualan kembali ke 
perusahaan lain, larangan penjualan di luar negeri, larangan kebocoran isi kontrak, dan 
penangguhan perdagangan serta pembatalan semua kontrak untuk segala jenis 
pelanggaran. . Dan ada banyak perusahaan yang membeli produk saya sendiri selain 
produk Mitsuha-san, mencoba membeli produk saya. Sudah terlambat untuk itu. Fuhe, 
fuhehehehe... "(Rephilia) (Catatan: Tawa menyeramkan lainnya) 

Mengatakan demikian, Rephilia tertawa dengan wajah ceroboh. 



Pada awalnya, dia memanggil saya [Yang Mulia] atau [Mitsuha-sama], tapi saya 
memintanya untuk mengubah cara dia memanggil saya dan memilih [Mitsuha-san] setelah 
banyak tikungan dan belokan. 

Ketika seorang gadis kecil yang terlihat berusia 12-13 tahun dipanggil [Yang Mulia] atau 
[Mitsuha-sama] oleh seorang wanita yang terlihat lebih tua darinya, itu menarik perhatian. 
Tidak baik jika wajah saya diketahui oleh banyak orang karena alasan keamanan pribadi. 

"Adakah bukti tentang perusahaan yang menjual barang impor ke luar negeri dengan harga 
yang sangat tinggi?" (Mitsuha) 

"Saya mengirim karyawan saya untuk membuntuti perusahaan-perusahaan itu, mencoba 
mengirim mata-mata sebagai karyawan di sana, dan mencoba menyuap karyawan mereka. 
Seperti yang diduga, perusahaan yang menandatangani kontrak dengan Mitsuha-san 
tampaknya tidak berani melakukan sabotase langsung. ... Untuk saat ini "(Rephilia) 

Benar, untuk saat ini. Saya tidak yakin berapa lama status quo saat ini dapat dipertahankan. 

Ada juga kemungkinan mereka akan mendekati saya secara langsung sebagai importir. Di 
perusahaan besar, seharusnya ada satu atau dua bangsawan yang mencari kelemahan kita 
dengan menggunakan koneksi mereka. ... Namun, jika mereka ingin memainkan koneksi 
mereka, saya dapat membalikkannya dengan permainan mereka sendiri. 

Jika mereka datang untuk negosiasi bisnis yang normal, saya bisa menolak atau 
menggunakannya. 

Tetapi jika mereka meremehkan saya, saya sudah menyiapkan tindakan balasan. 

"Jika ada kesempatan, sebaiknya sebarkan bahwa saya bukan hanya rekan bisnis Anda, 
tetapi juga teman dekat Anda. Dengan begitu, jika ada seseorang yang mencoba 
mengganggu Anda, saya bisa habis-habisan untuk menghancurkan siapa pun mereka tanpa 
menjadi tidak wajar. ... Dan itu bukan bohong, itu benar "(Mitsuha) 

"... Y-ya !!" (Repilia) 

Dia tampak sedikit terkejut dan bahagia pada saat bersamaan. 

Benar, mengikuti Mitchan, dia adalah teman keduaku di negara ini... tidak, di benua ini. Jika 
saya sudah melibatkan mereka sejauh ini, saya harus melindungi mereka. ... Kecuali mereka 
mengkhianatiku. 



Chapter 168 
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(Narator's POV) 

"Apa? Viscount Yamano memulai bisnis? Anda tidak sedang membicarakan tentang toko 
produk miliknya, bukan? " (Raja Vanel) 

Raja mengatakan itu dengan wajah curiga setelah mendengar laporan dari bawahannya ... 

"Bukan, bukan toko retail kecil yang jarang buka, tapi grosir skala besar. Tampaknya 
langsung diangkut dengan perahu kecil berkecepatan tinggi dari negaranya, dan 
perusahaan yang sedang berkembang membeli barang secara eksklusif ... "(Bawahan) 

"Hm ... Jadi, apakah mereka melalui prosedur biasa?" (Raja) 

"Ya, perusahaan dagang biasa dari negara kita sudah membeli barang dan prosedur 
perpajakannya juga sudah benar" (Bawahan) 

Jika itu masalahnya, maka itu tugas departemen yang bertanggung jawab dan Raja tidak 
perlu melakukan apa pun. ... Atau lebih tepatnya, campur tangan yang tidak perlu akan 
membuat masalah menjadi lebih bermasalah. 

"Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Akan sangat dihargai jika viscount 
dapat menghasilkan keuntungan sambil membawa barang dan pendapatan pajak ke negara 
kita. Bahkan jika viscount kalah, itu tidak berarti negara kita kalah. Sebaliknya, bukankah 
mungkin untuk mengetahui negara asalnya jika kita menelusuri kembali rute impor? Dan 
sekarang setelah dia kembali dari perjalanannya, dia harus mulai menghadiri pesta lagi ... 
"(Raja) 

Ketika Raja mulai memikirkan langkah selanjutnya, bawahannya mencegahnya. 

"Tentu saja, ketika mendengar rumor tersebut, saya mengirimkan penyidik. Tampaknya 
kapal layar kecil berkecepatan tinggi dari negara asalnya digunakan untuk transportasi ke 
negara kita. Dan tampaknya seluruh lambung dan rigging mengkilap seperti kapal baru. 
Dan mereka tampaknya memasuki pelabuhan pada tengah malam dan berangkat dari 
pelabuhan pada tengah malam keesokan harinya. Karena tidak ada yang melihat situs 
tersebut, kami tidak tahu ke mana mereka datang atau pergi.... Selain itu, kami tidak dapat 
berbicara dengan kru karena kami tidak dapat menemukan informasi apa pun tentang 
bahasa yang mereka gunakan. Penanganan kargo dan transportasi dari pelabuhan 
ditangani oleh perusahaan yang memiliki kontrak eksklusif, dan tidak mungkin 
memperoleh informasi dari mereka. Pekerja biasa tidak tahu apa-apa, dan manajer umum 
tidak mau bicara sama sekali. Yah, itu wajar... Seperti yang diharapkan, 



"Dasar bodoh! Jangan pernah mencoba melakukan sesuatu yang aneh, benar-benar !! " 
(Raja) 

Raja buru-buru menghentikan kata-kata konyol bawahannya. 

"Dan tentang produk impor ..." (Bawahan) 

Dan bawahannya dengan brilian mengabaikan kata-kata Raja. 

Ternyata, kata-kata itu hanya lelucon. Mengatakan kata-kata seperti itu kepada raja, betapa 
beraninya dia. 

Tapi kata-kata itu tidak konyol. Jika dia idiot, tidak mungkin dia bisa berdiri di tempat dia 
sekarang. 

"Ada rempah-rempah, berbagai bumbu, dan banyak barang mewah. Dari produk asing yang 
langka hingga produk yang dapat kita temukan secara lokal, serta makanan kering yang 
tidak biasa... Namun, semuanya memiliki kualitas terbaik dan setara dengan toko 
bangsawan teratas, jika tidak lebih tinggi. Bukan hanya bumbu yang langka, tapi ada juga 
alkohol, garam dan gula... "(Bawahan) 

"Ap, apa yang kamu katakan !?" (Raja) 

"Apalagi mereka memiliki harga yang lebih rendah dari harga pasar" (Bawahan) 

"......" (Raja) 

Setelah hening beberapa saat, raja tiba-tiba menyadari sesuatu. 

"Dalam pemberitahuan impor, apakah ada yang menyebutkan nama negara?" (Raja) 

Namun, jawaban bawahan itu tidak bagus. 

"Ya, di dokumen itu, [Nihon] tertulis disana..." (bawahan) 

"Nihon? Ini negara yang belum pernah saya dengar. Dimana itu?" (raja) 

"Aku juga belum pernah mendengarnya... tentu saja, aku bertanya kepada ahlinya juga, tapi 
tidak ada yang tahu... Namun, menurut hukum negara kita, kapal dagang diperbolehkan 
membawa barang dari negara yang jauh selama mereka membayar pajak atas tiba di 
negara kita, tidak ilegal bahkan nama negara, tempat barang dibeli, tidak diketahui... 
"(bawahan) 

Ini adalah negara yang tidak keberatan menjarah, jadi tidak masalah dari mana mereka 
mendapatkannya. Selama itu membawa manfaat. 



Jadi, meskipun barang tersebut diperoleh dengan menjarah negara atau kapal mana pun, 
tidak ada masalah kecuali ada bukti penjarahan dan bahwa pihak lain memiliki hubungan 
diplomatik formal dengan negara ini. 

Jadi tidak masalah jika nama negara pengekspor bahkan tidak ada. Asalkan membayar 
pajak dengan benar. 

"Seperti yang diharapkan, dia masih berniat untuk menyembunyikan nama negara asalnya 
untuk saat ini. Nah, itu bagus. Ketika mereka memulai impor skala besar, kita akan segera 
mendengar diplomasi formal dan kontrak perdagangan yang dipimpin negara. Sampai saat 
itu, gadis itu mungkin akan tetap melakukan perdagangan eksperimental untuk 
mempromosikan barang dagangan di negara asalnya, dan untuk memastikan kondisi bisnis 
dan kelayakan kredit para pedagang di negara kita. Tetap awasi dan pastikan pedagang 
bodoh menjauhkan tangan mereka dari gadis itu. Jika ada orang yang ikut campur 
dengannya, peringatkan mereka. Dan jika kelihatannya enak, atur faksi kerajaan untuk 
minum jus manis ... "(Raja) 

"Ya pak!" (Bawahan) 

Raja tidak menjalankan perusahaan sendiri, dan dalam hal posisi, dia tidak dapat 
memberikan perlakuan istimewa kepada pedagang tertentu. 

Namun, ada bangsawan yang memiliki hubungan dekat dengan pedagang, pedagang yang 
rumahnya berdasarkan wilayahnya, dan perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh 
bangsawan. Mendorong keuntungan untuk bisnis keluarga bangsawan yang mendukung 
raja akan sangat meningkatkan kesetiaan mereka. Raja memperhatikan masalah itu. 

Dan bawahan ini sepertinya berada dalam posisi untuk menikmati tumpahannya, jadi dia 
menjawab dengan senang. Itu belum tentu penggelapan, jadi itu adalah pertimbangan 
alami untuk mendapatkan bantuan dari bawahannya. 

"Baiklah, mari kita hubungi dia di pesta. Selanjutnya, lihat pesta di mana Viscount Yamano 
akan hadir. Dan beritahu penyelenggara untuk menyembunyikan kehadiran Count 
Wonrade dan Viscount Efred "(Raja) 

"Ya pak!" (Bawahan) 

(POV Mitsuha) 

Kalau begitu, sudah lama sekali sejak pesta terakhir... Program dietnya sedikit lebih efektif 
dari yang diharapkan, dan saya bisa mengaitkan roknya lagi. Selain itu, berhati-hatilah 
untuk tidak makan atau minum jus manis terlalu banyak di masa mendatang. 

Pesta hari ini berasal dari faksi tentara, tetapi diselenggarakan oleh Pangeran dari faksi 
yang berbeda dari Marquis Mitchell. 



Sudah menjadi fakta umum bahwa pesta yang saya hadiri dipilih oleh Marquis Mitchell. Jadi 
itu agak terlalu blak-blakan bagi saya. Saya hanya menghadiri pesta dari faksi Marquis-
sama, itulah mengapa saya sesekali pergi ke faksi lain. 

Sudah lama sekali saya tidak menghadiri pesta, dan masalah tentang perdagangan sudah 
menyebar, jadi hari ini saya merasa seperti saya akan dapat berbicara banyak tentang itu... 

Nah, karena merepotkan untuk berdagang dengan berbagai perusahaan di negara yang 
sama satu per satu, mari kita kabur dengan mengatakan bahwa semuanya dijual ke 
Perdagangan Rephilia sekaligus. Saya seorang bangsawan, bukan pedagang, jadi saya bisa 
bersikeras bahwa saya tidak ingin diganggu oleh transaksi kecil untuk sedikit menambah 
atau mengurangi keuntungan. 

Hari ini adalah pesta dari faksi lain, jadi Marquis Mitchell juga akan hadir. ... Sepertinya dia 
khawatir membiarkanku pergi sendiri. Terutama untuk mencegahku membuat janji-janji 
aneh atau dipaksa pada anak yang bodoh. ... Dengan kata lain, dia mengikutiku untuk 
mengawasi saya. 

Biarpun faksi berbeda, bukan berarti mereka saling bermusuhan, sebaliknya ada faksi yang 
relatif dekat dan faksi netral juga, ada juga banyak teman, kerabat, pasukan dari unit yang 
sama, bawahan, dan atasan di dalamnya. tentara. Jadi sepertinya dia tidak hanya pergi ke 
pesta dari faksi yang sama. 

Faktanya, faksi tampaknya tidak terlalu menjadi masalah, terutama ketika datang ke pesta 
ulang tahun anak-anak. 

Namun, di antara mereka, penyelenggara hari ini tampaknya merupakan faksi yang relatif 
bermusuhan. ... Tte, ada apa dengan itu. 

Yah, bagaimanapun, marquis akan mengikuti. 

Berkat itu, saya mendapat tumpangan di gerbong marquis alih-alih naik gerbong sewaan. 

Tapi saya dimarahi karena saya berjalan ke rumahnya. 

Itu bukan masalah, bukan? Bukan berarti rumahnya jauh dari tokoku. 

Dan itu akan menarik perhatian jika saya naik taksi yang ditarik kuda dengan penampilan 
seperti ini. 

Baiklah, dengan Marquis Mitchell, ayo berangkat ~ !! 
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Kita sudah sampai! 

Mari kita turun dari kereta dan menuju ke tempat pesta bersama Marquis Mitchell. 

Karena ini pertama kalinya saya mengunjungi tempat ini, wajah saya masih belum 
diketahui, tetapi sepertinya tidak ada penjaga gerbang, penjaga atau pemandu yang tidak 
mengenal Marquis Mitchell. 

Mengikuti Marquis-sama, kami berkeliling untuk menyapa penyelenggara dan orang-orang 
penting. Beberapa baru bagi saya, dan ada juga beberapa orang yang pernah saya temui di 
pesta lain. 

... Dan semua orang menoleh, menatap ke arahku... 

Mengerikan!! 

Nah, mungkin ini soal produk impor. 

Saya kira ada beberapa yang ingin menggigit bisnis saya untuk mendapatkan untung, tetapi 
kebanyakan yang hadir di sini adalah bangsawan, bukan pedagang. Jadi, mungkin bukan 
hanya tentang itu, tapi juga tentang [Itu]. 

Ini seperti [Saya ingin makan dan minum yang lezat] atau [Saya ingin mendapatkan item 
yang sedang tren untuk mempertahankan status saya]. 

Benar, saya membawa rempah-rempah dalam jumlah besar... meski begitu, mereka tidak 
banyak, tapi tetap, cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kelas atas. Rempah-rempah 
tidak dikonsumsi dalam jumlah besar seperti gandum, jadi jika Anda membelinya tidak 
hanya di Jepang tetapi juga di negara lain, rempah-rempah dapat dikelola, meskipun dibeli 
secara kolektif dalam skala individu daripada skala bisnis. Ada juga order online... Jadi tidak 
perlu takut kekurangan stok. 

Ke depan, saya ingin mengedarkannya kepada rakyat jelata, jadi saya tidak ingin rempah-
rempah memiliki kesan bahwa itu adalah [Barang mewah yang tidak dapat diperoleh 
dengan mudah]. 

Namun, pasokan minuman keras dan bahan-bahan berkualitas tinggi telah ditekan 
sehingga meningkatkan permintaan pasar dan menstimulasi kesan kelas tinggi dan 
kemewahan. 



Barang-barang ini tidak ada hubungannya dengan rakyat jelata karena itu bukan barang 
penting pada umumnya, dan ada cukup banyak produk yang kompatibel dengan peringkat 
lebih rendah yang dibuat di negara ini, jadi tidak banyak masalah dengan kekurangan. 

Jadi, tentu saja, aku akan mendapat untung dari mereka, tapi selain itu, aku berencana 
untuk menggunakannya sebagai barang yang nyaman yang bisa digunakan dengan 
berbagai cara, seperti [barang murah untuk berkenalan dengan para bangsawan] . 

... Atau itulah rencananya. 

Marquis Mitchell tidak bisa selalu bersamaku. Jadi, dia menjauh dariku dan sesekali 
melihatku untuk memeriksa situasi dari jauh, tapi... 

Orang-orang mulai datang ke sini. 

Lada, kaviar, buah-buahan eksotis, dan... minuman keras. 

Semua orang hanya mencari apa yang akan mereka konsumsi di rumah mereka sendiri. 
Dan, mencoba untuk menyelidiki tingkat pasar logam mulia dan permata di negara asal 
saya. 

Saya kepada orang-orang itu, saya berkata [Jika Anda ingin berdagang, Anda dapat 
meminta Perdagangan Rephilia. Saya bisa memperkenalkan Anda jika Anda mau]. Dan 
menanggapi permintaan kecil seperti [Bolehkah saya memiliki sebotol minuman keras 
berkualitas tinggi untuk kesenangan saya?], Saya menjawab, [Saya dapat mengaturnya jika 
Anda mengirim pengunjung ke toko produk saya], dan mereka sangat senang. 

Saya tidak pernah berbicara tentang janji besar, saya hanya memercikkan keramahan saya 
dan mengakhiri percakapan dengan aman. Mungkin dia lega melihat Marquis Mitchell 
berpaling dariku dan pindah sedikit lebih jauh. Dan pada saat itu, [Itu] telah tiba. 

Seorang pria tua berwajah jahat dengan sedikit kumis di wajahnya. 

Seorang pria muda yang tampak sombong. 

Dan enam pria yang membawa pedang mereka ke dalam tempat pesta. 

Benar, mereka adalah Count Wonrade dan Viscount Efred yang telah saya hindari dengan 
hati-hati, grup DQN. 

...tapi kenapa? 

Seperti biasa, pagi ini, saya telah mempekerjakan seorang utusan, dan memastikan bahwa 
mereka tidak akan hadir. 

Penyelenggara mengalihkan pandangannya ketika aku menatapnya sebentar. 



Para DQN mencari saya begitu mereka tiba... Saya sudah bisa menebak apa yang terjadi di 
sini. 

Benar, saya telah terjebak. 

Are You Freaking Kidding Me?!? 

Saat kupikir aku harus pergi ke pojok makanan, dua dari enam antek bergerak di antara 
aku dan pojok makanan! Sial! 

Para bangsawan dan pelayan di sekitarnya telah mundur beberapa langkah, dan tidak ada 
halangan antara aku dan para DQN. Ini benar-benar jebakan. 

Baiklah, jika mereka ingin memainkan permainan ini, saya akan menerima undangannya... 

"Wanita dan pria!" (Mitsuha) 

Aku membelakangi DQN yang mendekat dan berteriak dengan keras. Mereka tampak 
terkejut dan berhenti di jalurnya. 

"Rupanya, saya sepertinya telah ditipu, dijebak, dan dijual, jadi saya akan mengambil 
kebebasan untuk pergi. Saya sangat tidak senang dengan perlakuan buruk ini, jadi saya 
akan mengingkari semua janji yang telah dibuat semua orang dengan saya. Kalau begitu, 
permisi! " (Mitsuha) 

Dengan itu, saya berlari menuju jendela. Saya segera membuka jendela sebelum seseorang 
berhasil menghentikan saya, naik ke bingkai jendela, dan melompat ke taman. Karena 
permukaan lantai bangunannya cukup tinggi, maka tingginya lebih dari 2 meter dari kusen 
jendela. 

"" "" "Apa !!" "" "" (Kerumunan) 

Di tempat di belakang saya, saya mendengar serangkaian jeritan yang mengejutkan, tetapi 
itu tidak masalah. Setelah tubuhku jatuh dari bingkai jendela dan menghilang dari 
pandangan semua orang, Transfer! Jika saya jatuh seperti ini, kaki saya akan terkilir. 

Titik pendaratan ada di kamar Onichan saya di rumah. Kamar sudah sedikit dimodifikasi, 
yaitu ada beberapa futon yang diletakkan di tempat tidur untuk mengurangi benturan. 

Benar, meskipun saya dapat membatalkan momentum, saya masih perlu memiliki 
beberapa tindakan pencegahan jika terjadi keadaan darurat. Selama Pertahanan Mutlak 
Ibukota Kerajaan, aku muncul di meja biliar di tempat Kapten-san, dan aku tidak bisa 
melupakan rasa sakit ketika bola masuk ke kakiku! 

Kemudian saya segera turun dan mencari hadiah tertentu. Saya mengambil barang yang 
agak macet dan dipindahkan ke toko produk! 



"Selamat malam!" (Mitsuha) 

Dan saya datang ke sini. 

Pos penjaga yang familier di sebelah toko. 

"Ini adalah beberapa suvenir" (Mitsuha) 

Dan saya memberi mereka kotak karton kecil dan kantong kertas. 

"Terima kasih seperti biasa... tte, ini-ini !!" (Paman Penjaga) 

Mata paman penjaga itu terbuka ketika melihat kotak yang dia terima. 

Ya, itulah 6 botol brandy yang agak mahal yang pernah saya berikan sebelumnya. 

"" "" "Oooooh !!" "" "" (5 penjaga lainnya) 

Lima paman lainnya juga sangat gembira. 

Yah, bagaimanapun juga itu adalah barang yang disukai Marquis-sama. 

Juga, karena mereka adalah tetangga saya, mungkin mereka sudah mendengar bahwa saya 
memulai perdagangan dari atasan mereka. Dan minuman keras berkualitas tinggi termasuk 
dalam perdagangan. 

"Sejak saya mulai mengimpor, Anda dapat menunjukkannya kepada orang lain atau 
menjualnya kembali dan menggunakannya untuk mendapatkan uang tambahan. Berhati-
hatilah agar tidak tertipu, Anda harus mengharapkan harga yang wajar untuk mereka 
"(Mtisuha) 

"" "" "" Siapa yang akan menjual sesuatu seperti ini !! " "" "" "(Para penjaga) 

Oh, begitu? 

"Juga, aku akan pergi sebentar, karena aku sepertinya telah memperhatikan sesuatu yang 
aneh ... Jika ada orang yang mencoba menyelinap ke dalam toko, tolong masukkan mereka 
semua ke penjara" (Mitsuha) 

"" "" "" Serahkan pada kami! " "" "" " 

Dan, untuk berjaga-jaga, saya mentransfer barang dagangan di toko bersama dengan 
seluruh rak. Tujuannya adalah di gudang pribadi saya di Yamano Viscounty. Selalu ada 
banyak ruang yang tersedia untuk acara seperti itu. 

Lantai dua awalnya kosong dan tidak ada benda tanah apapun. Jadi, toko itu benar-benar 
kosong, seperti rumah kosong. Tidak ada apa-apa di sana, sejauh itu akan tetap baik-baik 
saja meski aku tidak mengunci pintunya. 



... Tidak, tentu saja saya mengunci toko. 

Oke, saya akan keluar dari toko sekitar sebulan! 
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Penyelenggara pesta yang tertegun, meneriaki para pelayan. 

"Cepat, dia mungkin terluka!" (penyelenggara pesta) 

Perbedaan ketinggian antara jendela dan taman agak tinggi untuk seorang wanita 
bangsawan yang lembut untuk melompat. Akan baik-baik saja jika dia hanya terkilir pada 
kakinya, tetapi jika itu berjalan buruk, dia mungkin telah mematahkan tulangnya. 

Jika rumor menyebar bahwa gadis bangsawan asing terluka parah, itu tidak akan 
ditoleransi. Setelah pengaduan seperti itu, tidak heran jika semua tanggung jawab jatuh 
pada dirinya. 

Dan, jika protes dari orang tuanya yang marah datang melalui jalur diplomatik dari negara 
asal gadis itu ... 

Hanya dengan melihat ekspresi pucat yang dimiliki [Count Wonrade dan Viscount Efred], 
semua orang juga akan memiliki ekspresi pucat yang sama. 

Tampaknya, itu tidak terlalu berguna. 

"Menghitung..." 

"Countess..." 

Ketika mereka menyadari, pasangan tuan rumah sudah dikelilingi oleh banyak tamu pesta. 

"Apa artinya ini.... Bisakah Anda menjelaskan mengapa pembicaraan bahwa saya akan 
menerima minuman keras berkualitas tinggi yang merupakan spesialisasi wilayah Viscount 
Yamano telah diputus? " (Tamu A) "Dia berjanji untuk memberiku alkohol dan makanan 
eksotik pada hari ulang tahunku, tapi itu juga dibatalkan? Jika Anda tidak memberi saya 
penjelasan yang tepat tentang siapa yang harus disalahkan, saya tidak akan yakin !! " 
(Tamu B) Di permukaan, ekspresi gadis itu tampak ramah. Namun, tidak ada yang tahu itu 
seringai untuk menyembunyikan amarahnya. Dan, gadis itu cantik... marah. 

Di luar kerumunan yang mengelilingi penyelenggara pesta, Marquis Mitchell yang memiliki 
ekspresi lega mengelus dadanya. 

(... sungguh beruntung bahwa ini adalah pesta dari faksi lain ...) (Marquis Mitchell) "Eh? 
Mengapa tiba-tiba... "(Sekretaris A) 

Kata sekretaris sebuah firma berukuran sedang, tertegun. 



"Nah, wanita muda yang merupakan grosir produk kami telah tertipu, terjebak, dan akan 
disajikan kepada sekelompok orang aneh oleh keluarga Count tertentu. Semua transaksi 
dengan keluarga bangsawan dan kerabat mereka dilarang, dan hal yang sama berlaku 
untuk perusahaan yang menjalankan bisnis mereka... Selain itu, ini tampaknya berlaku 
tidak hanya untuk grosir tetapi juga eceran. Ini masalah hidup dan mati jika kita dipotong 
oleh pedagang grosir yang merupakan garis hidup kita, jadi kita harus mengikuti 
instruksinya, tidak ada orang yang bisa menyalahkan kita untuk itu kan? " (Repilia) "Wha..." 
(Sekretaris A) 

Beberapa hari kemudian, ibu kota kerajaan mengalami kekacauan. 

Dan rumor telah mengalir di bawah permukaan kota di mana masyarakat umum tidak 
tahu. 

Ya, itu adalah jaringan informasi bawah tanah di antara para pedagang dan bangsawan. 

[Tampaknya Anda tidak dapat berdagang dengan Rephilia Trade jika Anda terlibat di sana]. 

[Tampaknya mereka menolak kontrak pembelian minuman keras dan rempah-rempah dari 
toko besar yang telah mengirimkan bahan untuk keluarga bangsawan] 

[Tampaknya eksportir tampaknya marah, jadi tidak peduli seberapa banyak Anda tunduk 
pada Perdagangan Rephilia, itu sama sekali tidak berguna] 

Hitungan yang menjadi tuan rumah pesta itu kehabisan akal, dia dikritik dan disalahkan 
oleh semua anggota keluarganya serta anggota fraksinya. 

Raja dan pangeran sibuk menyingkirkan semua pelaku yang membuat kebohongan dan 
jebakan pengecut. 

Marquis Mitchell dan bangsawan lainnya yang telah membangun hubungan persahabatan 
dengan Viscount Yamano, yang menghilang sejak saat itu, tidak dapat menyembunyikan 
ketidaksabaran mereka. 

Dan Viscount Yamano itu, yang merupakan topik utama rumor, saat ini... 

"Aah, aku bekerja terlalu banyak, kupikir aku akan bersantai sebentar. Baiklah, ayo kita 
jalan-jalan ke pemandian air panas bersama Colette-chan dan Sabine-chan. Akhir-akhir ini, 
bahu saya menjadi kaku dan sakit. Meskipun tidak banyak beban yang menggantung di 
dadaku, ahahah... tte, diamlah !! " 

Sebuah retort self-masochistic. 

... Sepertinya dia cukup lelah... 

"Jadi begitulah, sekarang kita di sini, di Arima Onsen !!" (Mitsuha) "" Ooh ~ "" (dua lolis) 



Colette-chan dan Sabine-chan, yang sedang senang, telah diganti menjadi yukata. 

Sudah lama sekali sejak kami bertiga bersama [Kontak dekat 24/7]. 

Perjalanan mata air panas, minimal 2 malam !! 

Rasa penat tidak bisa hilang jika sudah sampai di penginapan pada malam hari dan pulang 
keesokan harinya. 

Anda harus menginap minimal 2 malam untuk bermalas-malasan sepanjang hari dan 
masuk ke pemandian air panas berkali-kali. 

Itu sebabnya 3 hari 2 malam. 

... One day trip sebenarnya sudah cukup karena kami datang kesini dengan menggunakan 
Transfer. Nah, jangan khawatir tentang detail sekecil itu! 

Pokoknya, ayo pergi mandi! 

"Tidak boleh menyelam, tidak berenang, tidak ada sabun, dan tidak ada perut di lantai!" 
(Mitsuha) "" Sejak awal aku tidak bisa berenang !! " "(Dua lolis) 

...Oh, begitu? 

Karena ini bukan Jepang, saya rasa ini bukan dunia di mana semua orang bisa berenang... 

"Dan sekarang, masakan multi-menu (Catatan: Kaiseki)!" (Mitsuha) Meskipun 
pembacaannya sama, tetapi Kaiseki (Catatan: Hidangan multi-kursus) dan Kaiseki (Catatan: 
Hidangan upacara minum teh) berbeda. 

Ada berbagai masakan lain seperti dan, namun tidak ada masalah jika Anda setidaknya 
tahu bahwa [Masakan Buddha tidak menggunakan bahan hewani dan lima akar tajam 
terlarang]. (Catatan: Bawang, Bawang Putih, Daun bawang, Kucai dan Leeks) "" Oooh !! " 
"(Dua lolis) 

Dan Colette-chan dan Sabine-chan membuat suara kagum atas berbagai hidangan cantik 
yang sepertinya membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya. 

Tidak, itu tidak berarti bahwa makanan Barat tidak membutuhkan banyak usaha, tetapi 
seringkali sulit untuk memahami makanan Barat secara sekilas. Tidak mungkin seorang 
amatir dapat mengetahui bahwa sup consommé [telah direbus selama 7 hari] atau bahwa 
sup dan kari [telah dimasak selama puluhan jam] hanya dengan melihatnya. 

Makanan Prancis dan sejenisnya ditata dengan apik dan benar-benar enak, tapi saya ingin 
tahu harus berkata apa, sepertinya itu tidak cukup mengejutkan bagi Sabine-chan dan 
Colette-chan dibandingkan dengan penampilan unik makanan Jepang. 



Bagaimanapun, saya menghabiskan 3 hari 2 malam di penginapan pemandian air panas, 
dan layanan keluarga (?) Dengan Colette-chan dan Sabine-chan berakhir dengan selamat. 
(Catatan: (?) Di mentah) Keduanya membelikan banyak suvenir untuk orang tua dan 
teman-teman mereka di regu gadis pelayan. 

Dan Transfer! 

"... dan itu kesimpulan keseluruhan" (Bawahan) 

"........." 

Di kantor, raja mendengarkan laporan dari bawahannya dengan wajah muram. 

"Jadi, Karena Count Wonrade dan Viscount Efred telah dikecualikan, Istana Kerajaan tidak 
akan mendapatkan barang apapun dari Rephilia Trade atau tempat Viscount Yamano?" 
(Raja) "Iya. Karena bangsawan dan pedagang besar semua tahu bahwa nama-nama itu 
adalah alias dari Yang Mulia dan Yang Mulia, mereka yang berhubungan dengan istana 
kerajaan, baik pedagang atau bangsawan, juga akan dikecualikan jika Viscount Yamano 
atau Rephilia Trade tahu itu ... Dan itulah alasan mengapa saya tidak bisa memberi tahu 
orang-orang dari Perdagangan Rephilia bahwa nama itu sebenarnya adalah alias Yang 
Mulia ... "(Bawahan) Tidak mungkin seseorang membiarkan itu terjadi. 

Bahkan jika semua orang mengetahuinya, setidaknya itu hanya [pemahaman implisit], 
membuat pemberitahuan formal tentang itu hanya akan menjadi sumber tawa. 

Dan tidak pasti apakah itu benar-benar akan berhasil untuk gadis asing yang marah ... 

Lagipula, gadis itu bukan dari negara ini, jadi dia tidak wajib menuruti perintah raja. Dia 
bisa meninggalkan negara itu dan mulai berbisnis di negara lain. 

Rempah-rempah, garam, gula, bahan halus, minuman keras berkualitas, dan... logam mulia 
dan permata. 

Negara ini harus membeli barang yang dijual kembali dari sana dengan harga tinggi... 

"Sepertinya dilarang dijual kembali ke luar negeri" (Bawahan) 

Dia enggan dan menjatuhkan bahunya setelah mendengar laporan tambahan dari 
bawahannya. 

"... Kami tidak punya pilihan lain selain mengubah rencana. Undang Viscount Yamano ke 
Istana Kerajaan. Raja memberi izin kepada bangsawan asing yang membawa barang-
barang mereka ke negara kita untuk audiensi, saya akan bertemu dengannya sebagai Raja 
daripada Count Wonrade. Katakan padanya bahwa [seorang kerabat keluarga kerajaan, 
Count Wonrade, yang menyerupai raja, telah meninggalkan ibu kota kerajaan untuk 
sementara waktu untuk melakukan perjalanan]. Bagaimana menurutmu, ini akan baik-baik 



saja kan !? " (Raja) Bawahan itu menggelengkan kepalanya kepada raja, yang mengira itu 
adalah ide yang bagus. 

"Saya pikir itu jauh lebih baik dari rencana sebelumnya. Namun, itu adalah jika kita dapat 
menyelesaikan masalah bahwa [Viscount Yamano telah benar-benar menghilang dan kita 
tidak dapat menghubunginya sama sekali, baik dengan mengunjungi tokonya atau melalui 
Marquis Mitchell] ... "(Bawahan) "......" (Raja) 

Tampaknya masih panjang jalan yang harus ditempuh sampai Raja dapat secara resmi 
mendapatkan item dari tanah air Viscount Yamano. 

Sampai saat itu, dia harus menikmati barang-barang yang dibeli secara tidak resmi yang 
harganya beberapa kali lipat dari harga pasar. 

"Sial, di mana aku salah ..." (Raja) 
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"Sepertinya ini cukup membuat keributan. ... di bawah permukaan, yaitu "(Rephilia) 

"Di bawah permukaan, ya ..." (Mitsuha) 

Rephilia melaporkan situasinya dengan senyum meluap di wajahnya. 

Benar, saya tidak akan memaafkan mereka yang merendahkan saya. 

Terutama di dunia seperti ini, begitu seseorang memandang rendah Anda, mereka yang 
mengira mereka bisa melakukan hal yang sama akan berkumpul bersama. Itu sebabnya, 
bahkan jika saya harus mengambil risiko atau kerusakan, saya akan menghancurkan 
mereka yang meremehkan saya. Untuk mencegah orang seperti itu muncul satu demi satu. 

Untuk melakukan itu, saya dengan senang hati akan menjadi [Itu]. Hal [Aku kejam, kamu 
tahu]. 

Anda bisa memanggil saya Cantik ☆ Mitsuha. 

... Saya tidak selalu membawa bola dunia. 

(Catatan: yang pertama adalah referensi dari manga vintage [Gorgeous ☆ Irene], dan yang 

terakhir, the globe thingy, adalah referensi dari komedian Jepang bernama [Gor ☆ geous]) 

Karena fakta bahwa saya telah hilang dari toko sudah diketahui oleh orang-orang itu, saya 
meminjam kunci duplikat ke gudang Perdagangan Rephilia dari Rephilia, dan diam-diam 
mentransfer seluruh inventaris di sana dari toko saya pada tengah malam. Jika tidak, 
Perdagangan Rephilia akan kehabisan stok. 

Saya memberi tahu Rephilia bahwa saya memutuskan untuk pindah pada malam hari 
karena [Jika mereka mengetahui hal ini, kami mungkin akan menemukan sesuatu yang 
aneh lagi]. Itu sebabnya saya meminjam kunci darinya. 

Saya pindah ke dekat gudang, masuk dengan kunci pinjaman dan memastikan bahwa tidak 
ada orang di sana. Kemudian saya memindahkan barang ke dalam, keluar, mengunci 
gudang, dan pergi. ... Itu adalah pekerjaan yang mudah. 

Tentu saja, alasan mengapa saya tidak langsung memindahkan barang ke gudang adalah 
untuk menghindari bertemu dengan seseorang, karena bahkan hingga larut malam, 
seseorang mungkin masih bekerja. 

Selain itu, saya tidak melakukan ini setiap hari. Biasanya, tidak ada pedagang yang 
menerima barang yang diangkut dengan perahu layar setiap hari. ... Terutama di dunia ini. 



Sebenarnya harus setiap beberapa bulan sekali dalam keadaan normal, tapi karena ada 
masalah kapasitas penyimpanan dan kemunduran produk, saya harus membawanya 
bertahap. Namun, hal ini tidak perlu diberitahukan secara eksternal, sehingga frekuensi 
impor hanya diketahui oleh saya dan pemimpin perdagangan Rephilia. 

"Kemudian, Rephilia dapat memutuskan apa yang harus dilakukan tentang masalah ini 
sesuka Anda. Anda harus tidak kenal lelah terhadap orang-orang yang Anda anggap tidak 
ramah, memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang Anda anggap ramah, dan 
menjaga agar kesepakatan tetap berjalan. Kita perlu menggunakan senjata kita secara 
efektif! " (Mitsuha) 

"Terserah Anda, Yang Mulia!" (Repilia) 

... Siapa [Yang Mulia] !! 

Apakah dia bercanda, atau dia benar-benar berpikir bahwa saya adalah anggota keluarga 
kerajaan... 

Yah, kurasa dari sudut pandang orang biasa seperti Rephilia, tidak ada perbedaan besar 
antara bangsawan dan bangsawan. Jika Anda melawan atau menyinggung mereka, kepala 
Anda akan terbang dengan mudah... bukan dalam istilah kiasan, tetapi secara harfiah dan 
fisik. 

"Baiklah, karena inventaris telah diisi ulang dengan benar, lakukan yang terbaik untuk 
menjadi [Charlia Terrace]!" (Mitsuha) 

"Iya!" (Repilia) 

Ya, saya mengadaptasi, menerjemahkan, dan mempersingkat novel mahakarya itu dan 
menceritakan kisah itu kepada Rephilia. 

Kemudian, Rephilia mengarahkan pandangannya menjadi [Charlia Terrace], salah satu toko 
di jalan perbelanjaan di ibukota kerajaan, tempat toko-toko kelas atas berbaris, seperti di 
cerita itu. (Catatan: Ref. Judul) 

... apa yang akan terjadi padanya, aku tidak tahu. 

(Narator's POV) 

Ayah dan saudara laki-laki Rephilia, tentu saja, tahu bahwa Count Wonrade dan Viscount 
Efred adalah alias Raja dan pangeran. Namun, Rephilia yang tidak pernah benar-benar 
pergi ke tempat transaksi dengan pelanggan, bergaul dengan setiap pelanggan, atau 
menghadiri pesta bangsawan ketika belajar bisnis dan membantu toko, tidak 
mengetahuinya. Dan tentu saja, Mitsuha juga. Jadi, tak satu pun dari mereka menyadari 
bahwa banyak orang yang terlibat dengan istana kerajaan terputus dari barang dagangan 
yang ditangani oleh Perdagangan Rephilia. 



(POV Mitsuha) 

Baiklah, Colette-chan dan Sabine-chan sedang dalam suasana hati yang baik, perdagangan 
Rephilia hanya perlu diisi ulang setiap dua minggu sekali, dan [Koin Emas] akan baik-baik 
saja jika aku menyerahkannya kepada manajer dan juru tulisnya yang cakap. ... Tidak 
masalah jika mereka mengalami sedikit defisit. 

Jadi, apa yang harus saya lakukan, Anda bertanya? 

Ini pengelolaan wilayah Yamano Viscounty saya! 

Tidak ada yang meminta saya untuk melakukan sesuatu di benua baru, saya melakukannya 
dengan biaya sendiri. Saya baru saja meminjam dana awal dari Raja, dan saya harus 
mengembalikannya nanti. Jadi hal-hal di benua baru hanyalah proyek sukarela, bukan misi 
atau tugas atau apapun. 

Tetapi pengelolaan wilayah berbeda. Itu tugas saya sebagai seorang raja, dan saya harus 
melindungi wilayah dan rakyatnya. ... Sebagai prioritas kedua setelah hidup dan 
keselamatan saya. 

Itulah mengapa sudah lama sekali aku tidak tinggal di kediaman teritori. Tidak, terkadang 
saya pergi ke rumah saya di Jepang atau toko di Ibukota Kerajaan, tapi yang saya maksud 
adalah [tempat tinggal dasar]. 

Dan ketika saya mencoba untuk pergi bekerja... 

"Baiklah, saya mengklaim hak eksklusif untuk menyimpan Mitsuha untuk diri saya sendiri!" 
(Colette-chan) 

Colette-chan membuat klaim yang agak meragukan. 

Saat aku bertanya-tanya apa yang dia bicarakan begitu tiba-tiba, aku mendengarkan 
ceritanya... 

"Leah, Noel, dan Ninette berpikir itu tidak adil jika hanya aku yang bisa bersamamu 
sepanjang waktu sejak aku mulai memberitahu semua orang tentang poin-poin bagus 
Mitsuha setiap hari, dan mereka berencana untuk mengambil posisiku ..." (Colette-chan) 

"Itu karena kamu mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Kamu menuai apa yang kamu 
tabur! " (Mitsuha) 

"Tidak mungkin..." (Colette) 

Lea adalah putri seorang pelayan dan penasihat komersial, Rahel, yang seharusnya berusia 
lima tahun. Noel adalah gadis yang lolos dari bahaya penipuan perdagangan manusia yang 
disebut Lifetime Service, uhh, saya pikir dia berusia 11 tahun karena dia baru saja berulang 
tahun beberapa waktu yang lalu, dan dia adalah anggota korps gadis pelayan Viscount 



Yamano. Dan Ninette adalah seorang gadis dari desa nelayan yang merupakan anggota 
korps gadis pembantu dan ulang tahunnya seharusnya belum datang, jadi kurasa dia masih 
berusia 12 tahun. 

Ninette sedikit lebih tinggi dariku karena dia memiliki fisik yang bagus untuk anak berusia 
12 tahun. ... Yah, dia akan segera berusia 13 tahun, itu hanya perbedaan tingkat 
pertumbuhan antara orang Barat dan Jepang... 

Karena rumah besar ini menyediakan banyak makanan untuk para pelayannya dengan 
makanan kaya nutrisi yang layak, jadi tidak dapat dihindari bahwa tinggi dan payudaranya 
berada di atasku. Ya, perbedaan tingkat pertumbuhan, itu perbedaan tingkat pertumbuhan! 

...Sial. 

Ngomong-ngomong, Noel dan Ninette, dua pelayan kecil di rumah tangga Yamano, 
ditambah pelayan magang Leah, dan kandidat pengikut Colette, keempat ini adalah korps 
gadis pelayan yang dibanggakan oleh keluarga Yamano! 

Salah satunya bukan perempuan, tapi perempuan kecil, dan salah satunya bukan 
pembantu, tapi jangan khawatir tentang hal sekecil itu! 

"Apa kau pernah peduli dengan hal-hal besar, Mitsuha?" (Colette-chan) 

Eh? Jangan bilang kalau Colette-chan punya kemampuan membaca pikiran orang... 

"Kamu mengatakan semuanya dengan lantang !!" (Colette-chan) 

Ah, begitukah... 

Bagaimanapun, saya melakukan sedikit tindak lanjut sesekali, tetapi tetap saja, saya perlu 
meninjau perkembangan wilayah. 

Itu sebabnya saya memanggil semua anggota utama. 

"Randy-san, bagaimana status perkembangannya?" (Mitsuha) 

Yang pertama dari Randy-san, yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan 
di wilayah Yamano. 

"Iya. Saya berpikir untuk mencoba mengembangkan senjata menggunakan metode yang 
disebut [Hook Riffling] yang Anda katakan, tapi... ada masalah dengan cara memegang dan 
memutar laras, cara memasukkan pemotong ke dalamnya, dan cara membuat pemotong 
yang cukup kuat untuk memotong laras... "(Randy-san) 

Dengan kata lain, hanya sedikit atau tidak ada kemajuan yang dicapai. 



Meskipun masih sulit untuk mereproduksi bahkan laras smoothbore, saya rasa itu agak 
tidak masuk akal... 

Dan tidak mungkin kita bisa membuat meriam di pedesaan seperti ini yang kekurangan 
besi dan tenaga, jadi saya serahkan masalah itu pada Count Bozes. Penelitian dan 
pengembangannya sedang berlangsung bersamaan dengan perahu layar di County. Akan 
lebih mudah untuk menduplikasi berdasarkan sampel, dan riffling akan relatif mudah jika 
kita menggunakan sistem La Hitte . 

Ya, masih banyak waktu. Saya tidak mungkin mati sebelum waktunya karena cedera atau 
penyakit, jadi apa pun kecuali kecelakaan, pembunuhan, orang buangan dari negara, dll. 
Yang akan mencegah saya berpartisipasi dalam intersepsi. 

Masih ada banyak waktu sebelum mereka dapat mencegat tanpa aku. Sampai saat itu, saya 
membutuhkan waktu yang cukup untuk terus memberikan pengetahuan tentang Bumi dan 
membuat senapan, meriam, dan peluru peledak... 

"Baiklah, mari kita lanjutkan secara bertahap tanpa menjadi tidak sabar. Bukan berarti 
tidak ada hasil sama sekali... Selanjutnya, tolong laporkan tentang pertanian, kehutanan, 
perikanan, dan kota. " (Mitsuha) 

Menjual dua pertiga kepemilikan kapal yang ditangkap ke negara dan Count Bozes, dan 
menjual Era ke negara, memungkinkan kami memiliki anggaran teritorial yang cukup 
besar. Namun, itu hanya [pendapatan tidak berulang], bukan dana yang harus kita 
andalkan. 

Dana tersebut harus diinvestasikan dalam investasi awal seperti eksplorasi mineral, 
penelitian pembuatan baja, pembangunan kapal penangkap ikan, dan perbaikan lahan 
pertanian. Anda harus menggunakan uang mudah untuk investasi semacam itu dan tidak 
boleh termasuk pengeluaran rutin Anda. Ini sama dengan salah satu pemikiran tidak 
berguna di mana Anda mencoba memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda dengan uang 
yang Anda peroleh dari perjudian. 

Dan, tentu saja, dana itu untuk wilayah, untuk penduduk di wilayah itu, bukan untuk aset 
pensiun pribadi saya. 

"Aset perang yang disita" dari suatu negara tertentu juga bukan milik pribadi saya, karena 
mereka diperoleh selama perang antara wilayah kami dan negara lain. Karena saya kurang 
lebih melaporkan masalah tersebut kepada raja dan menerima izin, saya harus 
memberikan bagian kepada negara ... 

Sama seperti saat pertahanan mutlak Ibukota Kerajaan, perang menguntungkan. 

Saya ingin tahu apakah ada seseorang, baik negara atau wilayah, yang akan berperang 
dengan saya secara pribadi ... 



Chapter 172 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 172 172. Dalam Negeri 
Pertanian. 

Karena tanah berpasir di sekitar sini, produktivitasnya lebih rendah daripada di wilayah 
lain, tetapi lebih mudah untuk memperkenalkan sistem empat jalur di Norfolk. Tetapi alih-
alih metode rotasi empat bidang, metode rotasi enam bidang, yang menambahkan setiap 
budidaya jelai dan semanggi sekali lagi, diperkenalkan. 

... Namun, masih ada banyak waktu sampai kami mendapatkan hasilnya. 

Untuk saat ini pupuk hanya tersedia dari humus atau sisa makanan laut yang dihancurkan, 
jadi mau bagaimana lagi. 

Namun, produksi biji jagung berondong jagung, sirup manis, dan hasil bumi yang bernilai 
tinggi sedang berjalan baik. Segera, kapal prototipe kecil akan mulai menghubungkan 
pelabuhan kami dengan pelabuhan angkatan laut wilayah Bozes. Kemudian hasil panen 
akan dijual dengan harga tinggi. 

Baiklah, berlayar mulus, tidak masalah! 

Berikutnya adalah Kehutanan. 

Entah berapa tahun lagi pohon yang kami tanam itu berbuah... Padahal masih banyak 
pohon alami di hutan. 

Namun, produksi papan permainan dan budidaya jamur shiitake berjalan dengan baik. 
Kami juga mulai menjual kertas ke Royal Capital sambil meneliti peningkatan untuk 
metode pembuatan kertas kami. Ini baik-baik saja. Juga, mari mencari pohon maple agar 
kita bisa mulai membuat sirup maple. 

Saya masih agak khawatir dengan dampak lingkungan dari pembuatan baja, tetapi untuk 
saat ini, tidak dapat dimulai jika kami tidak dapat menemukan bijih besi. Saya kira saya 
harus mulai mengalokasikan anggaran untuk eksplorasi skala penuh... 

Tapi tidak pasti apakah ada ranjau di wilayah kecil seperti ini ... 

Jika tidak, masih ada opsi untuk menjelajahi wilayah Bozes dan mengimpor bijih dari sana. 
Tetapi mengingat biaya transportasi, itu akan sulit. Karena bijih besi berat dan sekitar 
setengahnya hanya batu... Saya rasa pilihan terbaik di sini adalah pasir besi. 

Berikutnya adalah Memancing. 

Yah, itu berjalan lancar. 



Sejak saya memberi mereka kapal penangkap ikan baru dengan jaring ikan Jepang dan alat 
tangkap, hasil tangkapannya melonjak. 

Karena produksi garam yang meningkat, sejumlah besar produk olahan yang menggunakan 
garam dapat dibuat, dan ditambah dengan pemeliharaan jalan, pengiriman ke daerah 
pedalaman dan daerah terdekat lainnya, bahkan ke ibu kota kerajaan, meningkat tajam. 

Produksi jaring ikan dan alat tangkap lokal telah dimulai, dan akan aman bahkan jika saya 
membiarkannya apa adanya. 

Berikutnya adalah Kota. 

Pengunjung dari wilayah lain telah meningkat untuk membeli barang-barang dari toko 
tuan dan meningkatkan penghasilan penginapan, kafetaria, dan toko. 

Penjualan produk spesial seperti papan permainan, sirup, dan boneka Himemiko-sama 
juga kuat... tte, apa sih yang terakhir !! Saya belum pernah mendengar tentang ini !!! 

"Perkembangan kota lebih menantang daripada desa. Selain dari beberapa toko, tidak jauh 
berbeda dengan sebelumnya. Tolong beri leverage. Perbedaannya terlalu besar 
dibandingkan dengan desa yang kondisinya bagus! " (Miriam) ... Ah, seperti yang 
diharapkan? 

Saya dimarahi oleh Miriam-san, Kepala Staf Urusan Rumah Tangga. 

Namun, desa adalah sektor primer atau sekunder dalam jenis industri yang sama, jadi saya 
dapat meningkatkan produksi, tetapi kotanya memiliki berbagai pekerjaan, dan industri 
jasa tidak dapat mengharapkan peningkatan pendapatan yang dramatis. Karena penduduk 
lokalnya terbatas. 

Sesuatu yang akan berdampak besar pada sektor sekunder dan tersier di kota adalah... 

Tidak ada harapan, di kota pedesaan dengan populasi kecil, satu-satunya sumber 
pendapatan adalah uang yang dijatuhkan oleh pengunjung dari wilayah lain. Dan karena 
pengunjung hanya datang untuk barang-barang khusus kami, mereka menghabiskan uang 
untuk pembelian dan belanja, tetapi tidak untuk hal lain. 

Adakah cara untuk menghasilkan pendapatan yang baik tanpa bergantung pada 
pengunjung untuk mengeluarkan uang untuk produk... 

U  n, u  n, u ~~ n ...... 

"Mitsuha, kamu tidak perlu menahannya, kamu bisa pergi begitu saja, tahu?" (Colette-chan) 
Saya tidak menahan diri untuk pergi ke kamar kecil! 

Selain itu, sepertinya aku menahan yang besar, jika kamu mengatakan itu saat aku 
membuat suara itu! 



Apa yang kau bicarakan, Colette-chan.... 

Namun, bahkan jika kotanya akan dikembangkan, saya tidak suka dampak yang 
menghancurkan, di mana keamanannya memburuk atau populasinya berkembang pesat 
seperti di wilayah Bozes. 

Tugas saya adalah melindungi orang-orang di wilayah ini. Selain itu, apakah mereka yang 
mengalir dari tempat lain untuk menghasilkan uang termasuk? Apakah perlu mengambil 
risiko dan menginvestasikan anggaran teritorial kita dan meningkatkan mata pencaharian 
mereka yang dengan mudah meninggalkan wilayah ini begitu menderita bencana atau 
kehilangan keuntungannya? 

... Tidak, itu tidak perlu. 

Saya hanya akan melindungi dan meningkatkan kehidupan penduduk asli, atau mereka 
yang menikah dengan penduduk asli, di wilayah ini. Itu sebabnya, saya tidak ingin populasi 
wilayah itu berkembang pesat karena pendatang. 

Selain itu, migrasi yang tidak sah dari wilayah lain akan membawa klaim dari tuan para 
migran tersebut. Saya tidak ingin dicela atau dimintai kompensasi atau persyaratan 
pertukaran karena mereka yang melanggar aturan. 

Jika Anda bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan... 

Benar, ini bisnis! 

Tidak, saya tidak berbicara tentang menjual sejumlah kecil barang Bumi yang kita lakukan 
sekarang. Dengan begitu, hanya saya dan orang-orang yang terlibat dengan toko yang 
dapat menghasilkan uang. Dan itu berakhir saat aku pergi. 

Jadi kita perlu meningkatkan skalanya. 

Dan yang terpenting, sumber produknya bukanlah bumi. 

Membawa barang dari bumi sangatlah mudah. Tapi, justru karena mudah, ada kendala 
yang saya paksakan pada diri saya sendiri. 

Jangan menghalangi perkembangan dunia ini. 

Jangan terlalu menekan industri yang ada. 

Jangan melahirkan orang yang malang. ... Namun, penjahat dikecualikan. 

Jangan menimbulkan masalah tambahan jika saya tiba-tiba menghilang. 

Jangan sampai rok lipitnya acak-acakan. 



Jangan membuat kerah pelaut putih mereka berkibar. (Catatan: referensi Maria-sama ga 
miteru) ... Tte, urusai wa !! 

Bagaimanapun, yang kami butuhkan adalah [Sumber ekspor yang merupakan negara di 
dunia ini]. 

Dalam hal ini, tidak perlu khawatir tentang teknologi yang dibawa dari dunia lain dan 
bagaimana pengaruhnya terhadap dunia ini. Karena barang dan teknologi sudah ada di 
dunia ini. Saya hanya akan menggunakan cara transportasi yang sedikit inovatif. 

Oke oke, itu masih dalam batas yang bisa diterima !! 

Jadi meskipun aku pergi, tidak akan ada masalah. Karena pada saat itu, kami akan dapat 
mereplikasi alat dan teknik untuk membuat sesuatu yang serupa di wilayah kami. 

Oleh karena itu, kita harus mengarahkan pada barang-barang industri ringan daripada 
produk primer seperti gandum atau daging. Industri-industri berat seperti pembuatan 
kapal dan full-fledged steel, yang bukan tatara-steel, harus diserahkan kepada pemerintah. 
Dan bara api. Jika kita merencanakan industri berat di wilayah sekecil itu, lingkungan akan 
hancur dalam sekejap. Pertama, tidak ada cukup sumber daya dan orang, jadi itu tidak 
mungkin. 

Dan kami juga perlu mengundang pengrajin. 

Untuk wilayah kecil tanpa sumber daya yang cukup untuk berkembang, kami hanya dapat 
mengandalkan keterampilan teknis. 

Dan saya juga dapat dengan mudah mengimpor bahan mentah yang telah diproses 
sebelumnya tanpa mengkhawatirkan waktu dan biaya transportasi selain dari pengadaan 
[Pengrajin]. 

Dan, tentunya teknik tersebut akan direplikasi sehingga bisa langsung mengolah bahan 
bakunya sendiri. 

Baiklah, ini dia! Ayo pergi dengan ini! 

"......jadi?" (Colette-chan) 

"Eh? Apa yang?" (Mitsuha) 

Collet tiba-tiba bertanya padaku, tapi apa itu... 

"Waktu khayalan" (Colette-chan) 

Urusai wa! Kapten-san juga memberitahuku hal yang sama di masa lalu !! 



Tidak, saya minta maaf karena semua orang menunggu saya karena saya tiba-tiba menjadi 
diam dan berpikir sendiri. Tapi aku tidak tertidur, aku memikirkan lebih dari apa yang 
ditunjukkan Miriam-san! 

Baiklah, yuk langsung kita buktikan! 

"Saya akan meminta penduduk kota untuk berdagang dengan negara lain, dan kemudian 
kami memproses bahan impor dan menjual produk jadi. Suatu saat nanti kita bisa 
mengganti bahan impor dengan yang bisa kita produksi di wilayah kita sendiri sehingga 
bisa kita jadikan sebagai produk teritori asli "(Mitsuha) Ya, tujuannya adalah versi lanjutan 
dari apa yang mereka sebut industri rumahan atau semacamnya. 

Di masa lalu, Jepang yang teknologinya lebih rendah mengandalkan cara yang sama seperti 
kartu truf untuk memperoleh mata uang asing. 

... Itu serikultur. 

Membuat sutra mentah dari kepompong ulat sutera kemudian menenun sutra mentah 
tersebut. 

Dalam iklim ini, ulat sutra murbei akan baik-baik saja. Dan serikultur harus dapat dikelola, 
selama kita memiliki pengetahuan, dan rasa hormat serta kasih sayang terhadap ulat 
sutera, bahkan jika kita secara teknologi lebih rendah. 

Daun murbei bisa digunakan untuk pakan ulat sutera, ternyata juga bisa dimakan manusia, 
kulit akarnya merupakan obat kasar, dan juga bisa dijadikan bahan kayu dan pembuatan 
kertas. 

... Tte, kita bisa menggunakan hampir semua bagiannya, bukan? 

Baiklah, terlihat bagus! 

Mari kita menumbuhkannya banyak, hanya untuk serikultur! 

(Catatan: Ini adalah permainan kata, Yōsan = serikultur, yō-san = banyak, tetapi hanya 
digunakan oleh dialek kansai) ... Tte, siapa Kansaiite !! (Catatan: sufiks -ite menunjukkan 
asal) 



Chapter 173 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 173 173. Impor 

"Mitsuha-san, saya menerima permintaan untuk menghubungi Mitsuha-san dari Istana 
Kerajaan melalui ayah saya" (Rephilia) 

"Uwaah ..." (Mitsuha) 

Ketika saya pergi ke gudang untuk mengisi kembali stok, ada catatan untuk saya dari 
Rephilia, dan ketika saya datang ke kantor, saya diberitahu hal seperti itu. 

Yah, bukannya aku gugup atau takut bertemu dengan keluarga kerajaan. ... Aku sudah 
terbiasa. 

Lebih buruk lagi, saya memilih pertengkaran dengan raja negara lain secara langsung. 

Saya bisa melarikan diri menggunakan transfer jika saya merasa terancam di luar negara 
asal saya. 

Seperti yang bisa diduga, sepertinya saya tidak akan dibunuh secara diam-diam, karena 
tidak ada keuntungan dari membunuh saya. Mereka tahu bahwa mereka dapat 
menghasilkan uang justru karena saya masih hidup, pada titik itu, saya aman. 

Jadi, mereka mungkin menghubungi Rephilia, yang merupakan satu-satunya mitra dagang 
saya dan bertanggung jawab atas perdagangan Rephilia, karena dialah satu-satunya yang 
paling mungkin dapat menghubungi saya. Dan mereka bertanya kepada seseorang yang 
tidak dapat menolak permintaan dari istana kerajaan, dan yang tidak dapat ditentang oleh 
Rephilia, dengan kata lain, melalui Ayah Rephilia. 

"Saya belum menjawab apa-apa. Jadi tidak apa-apa jika Anda tidak ingin pergi, saya dapat 
mengatakan bahwa [Saya juga tidak dapat menghubunginya] ... "(Rephilia) 

"Ya, lulus! Karena saya seharusnya meninggalkan negara ini dalam kemarahan dan 
berkeliling negara-negara sekitarnya untuk sementara waktu, jadi Rephilia seharusnya 
tidak dapat menghubungi saya, bukan? Ayo pergi dengan itu! " (Mitsuha) 

"Ahaha, seperti yang diharapkan... dan apakah kamu benar-benar akan pergi ke negara 
lain?" (Repilia) 

Tentu saja dia khawatir tentang itu, sebagai [Pedagang].... 

"Ya, jika saya hanya memiliki basis penjualan di negara ini, saya tidak akan bisa pergi 
ketika sesuatu terjadi seperti kudeta atau perang yang akan menimbulkan kesulitan. Ah, 
Anda dapat yakin karena saya tidak akan menempatkan Perdagangan Rephilia dalam posisi 
yang tidak menguntungkan "(Mitsuha) 



"Aku mengandalkanmu, sungguh ..." (Rephilia) 

Jika saya meninggalkan mereka pada saat ini, Perdagangan Rephilia baru akan 
dihancurkan. Sekarang dia telah bangkit di dunia dengan menggunakan produk yang saya 
sediakan sebagai senjata, selanjutnya dia harus bekerja keras agar dia bisa berdiri sendiri 
tanpa produk yang saya sediakan secepat mungkin. Lakukan yang terbaik! 

Bagaimanapun, tidak masuk akal bagi istana kerajaan, yaitu, raja mencoba memanggil 
bangsawan dari negara lain, dan seorang gadis kecil pada saat itu. 

"Tapi untuk tujuan apa mereka memanggilku ..." (Mitsuha) 

Saat aku merenung sedikit, Rephilia mengeluarkan suara jengkel. 

"Apa yang kamu katakan! Aku juga mendengar rumornya! Kalung mutiara, Ruby, Zamrud... 
Dan sekarang, sebagai pemasok alkohol, rempah-rempah, dan bahan-bahan bermutu tinggi, 
mengambil alih rumor antara bangsawan dan pedagang di seluruh ibu kota kerajaan, tidak, 
secara nasional! Aku heran kamu masih mengatakan sesuatu seperti itu.... " (Repilia) 

Tidak, Anda tidak perlu marah... 

"Tapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa nama saya terkait dengan urusan perdagangan, 
bukan? Sebagian besar rumor yang beredar adalah tentang pedagang cantik yang muncul 
seperti komet di industri komersial yang secara eksklusif menjual produk itu, bukan? " 
(Mitsuha) 

"Ugh..." (Rephilia) 

Tentu saja. 

Nah, saya memilih Rephilia karena saya ingin seseorang mengambil peran sebagai tabir 
asap sehingga saya dapat menghindari peluru yang menyerbu ke arah saya, tentunya. 
Sekarang, Rephilia yang akan menjadi sasaran peluru itu. Fuhahaha !! 

"Yah, aku baik-baik saja dengan itu ..." (Mitsuha) 

"Kamu baik-baik saja dengan itu !?" (Repilia) 

Saya mengabaikan Rephilia yang sepertinya telah mengatakan sesuatu, dan melanjutkan ke 
bisnis berikutnya... 

"Bisakah Anda mengekspor sesuatu?" (Mitsuha) 

"Hah?" (Repilia) 

Saya menjelaskan dengan benar kepada Rephilia yang membocorkan suara aneh. 



Sebagai perusahaan dagang, mereka tidak punya pilihan selain bertukar barang. Jika satu 
pihak hanya membeli dengan koin emas, itu mungkin bukan hubungan yang baik ... 

"Karena itulah, saya pikir pihak saya harus membeli sesuatu kali ini. Lagipula, jika kapal 
pengembalian kosong, itu adalah aib bagi seorang pedagang !! " (Mitsuha) 

"Oooh !! Astaga, seperti yang diharapkan dari Mitsuha !! " (Repilia) 

Baiklah, dia menyukainya !! 

"Jadi, ada sesuatu yang mungkin akan dijual dengan harga bagus di tanah airku ..." 
(Mitsuha) 

Makanya, saya minta Rephilia mendapatkan barang ekspor, yaitu barang impor untuk kita. 

Untuk melihat apakah ini masalahnya, saya pergi ke berbagai toko dan memeriksa tingkat 
produk industri, barang yang dapat dibeli di toko umum, barang yang dapat dibeli di toko 
khusus seperti grosir dan bengkel, dan barang yang tidak tersedia. untuk amatir. 

... Tentu saja, saya akan membeli barang umum dengan harga murah dengan membeli 
dalam jumlah besar di grosir daripada di toko eceran. Karena alasan itu, saya diizinkan 
menggunakan wiski dan brendi sebagai hadiah. Ini akan membuat pembicaraan lebih 
mudah untuk dilanjutkan. 

Senjata harus digunakan. 

Dengan ini, yang harus saya lakukan adalah membangun gudang di Pelabuhan Yamano 
(Dinamakan oleh penduduk desa, menyalin [Pelabuhan Bozes] di wilayah count-sama...), 
dan kemudian berpura-pura membawa barang-barang tersebut dengan perahu di malam 
hari dan mentransfer barang di sana. 

Kemudian, saya pindah ke rumah saya di Jepang, berganti pakaian Jepang, dan keluar. 

Tujuannya adalah [Otome Dressmaker] yang dijalankan oleh fujoshi... tidak, tidak, oleh 
[Kifujin] Tenchou. [Catatan: Ref. Catatan kaki dari, Tenchou = Manajer Toko] 

"Tenchou-san, apakah Anda ingin membuka toko cabang di luar negeri?" (Mitsuha) 

"Apa yang kamu katakan !?" (Tenchou-san) 

Benar, gaun yang dibuat Tenchou-san memang laku. 

Meskipun sutra diimpor secara teratur dalam jumlah kecil ke negara tempat saya tinggal, 
harganya sangat mahal. 



Dan meskipun kami berencana untuk membudidayakan budidaya di wilayah tersebut, 
entah berapa tahun, mulai dari menanam pohon murbei hingga budidaya berhasil. Bahkan 
di Inggris, telah terjadi kegagalan jangka panjang dalam menumbuhkan ulat sutera... 

Jadi, pertama-tama, saya akan mengimpor sutra dari bumi dengan harga murah, mengolah 
di wilayah kami, dan menjualnya sebagai produk kami. 

Jika saya membawa yang sudah jadi, itu hanya akan dijual kembali, dan jika saya berhenti 
membawanya dari bumi, itu akan berakhir di sana dan kemudian. 

Itu sebabnya, kami akan membuat pakaian, tas, dompet, payung, dan barang kecil lainnya, 
dari sutra yang diimpor dari bumi. 

Pasti akan laku. Dan dengan harga tinggi sebesar itu. 

Persaingan dengan yang sudah ada, yah, tidak bisa dihindari, mau bagaimana lagi. 

Tapi itu diimpor dari negara lain dan hanya dalam jumlah kecil. Para importir tidak hanya 
berbisnis dengan menangani sutra, dan bagi eksportir, negara kita hanyalah salah satu dari 
banyak tujuan. 

Selain itu, desa kecil hanya bisa menghasilkan begitu banyak produk untuk permintaan 
dunia. Produk yang akan kita buat di wilayah kita akan menjadi produk sangat mewah yang 
hanya akan tersedia dalam porsi yang sangat kecil, jadi tidak ada hubungannya dengan 
pasar umum. 

Dan jika mereka tahu bahwa [sutra sama dengan emas], penduduk desa akan bekerja keras 
untuk menanam mulberry dan pemeliharaan lebah. Menumbuhkan murbei dan merawat 
cacing selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan satu koin tembaga pun atau 
menunjukkan apakah mereka benar-benar dapat memperoleh sesuatu darinya hanya akan 
mengurangi semangat mereka. 

Benar, Anda harus menunjukkan wortel untuk membuat manusia bekerja dengan serius. 

Pertama, impor sutra dan buat produk. 

Kemudian, impor sutra mentah dan buat kainnya. 

Dan setelah itu, jika serikultur yang kami rencanakan secara paralel mulai terbentuk entah 
bagaimana... 

Apakah urutannya benar-benar terbalik, katamu? Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang 
detail sekecil itu. 

Jika kami berhasil membudidayakan pertanian di desa, kami akan berhenti mengimpor 
sutra dan sik mentah dari negara lain dan beralih ke produksi teritorial sepenuhnya. 



Kemudian, tidak peduli kapan saya pergi, wilayah ini akan baik-baik saja. Kecuali jika tuan 
yang jahat datang untuk mengeksploitasi rakyat. 

Namun, ketika saatnya tiba, tidak akan ada masalah karena orang-orang sudah dilatih 
dengan baik tentang bagaimana menghancurkan tuan yang tidak masuk akal. Saya akan 
benar-benar melatih orang-orang tentang bagaimana menghancurkan tuan yang tidak 
masuk akal, oleh saya. 

Tidak, saya tidak akan mengajari mereka melakukan sesuatu seperti pemberontakan. 
Melainkan, bagaimana menyebarkan kesalahan tuan kepada Yang Mulia Raja dan wilayah 
lain, menghancurkan keluarga tuan dengan damai, dan menyambut tuan baru ... 

... Eh? Menghancurkan keluarga bukanlah [cara damai], katamu? Apakah begitu... 

Bagaimanapun. 

"Ini adalah negara di mana tidak ada listrik, dan di pedesaan pada saat itu, kami akan 
membuat gaun untuk wanita bangsawan, dengan menjahit tangan, dan membuka toko 
untuk membuat berbagai produk sutra. Juga membina sumber daya manusia, 
menjadikannya industri utama wilayah dan menjadi sumber pendapatan nasional... Untuk 
itu, saya ingin meminta nasehat, bimbingan teknis, dan pengaturan pembelian sutera dan 
sutera mentah... jika namanya toko menyebar, Anda akan diundang ke pesta bangsawan 
sebagai desainer asing brilian yang mendukung toko.... Dan jika Anda menghasilkan banyak 
uang untuk negara dan mendapatkan kredit untuk itu, ada kemungkinan Anda bisa 
menerima peringkat pertama atau peringkat kehormatan ... "(Mitsuha) 

"Gi..." (Tenchou-san) 

"Gi?" (Mitsuha) 

"Gyaaaaaaa ~~~ !!" (Tenchou-san) 

Ah, dia pingsan... 



Chapter 174 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 174 174. Dan setelah bertahun-
tahun... 

Setelah itu, bertahun-tahun telah berlalu... 

... Yah, sebenarnya, hanya sekitar satu bulan telah berlalu. 

Sebuah gudang kecil untuk kamuflase impor dibangun di Pelabuhan Yamano, dan sebuah 
bengkel untuk penjahitan dibangun di kota. 

Bengkel penjahit berfungsi ganda sebagai pusat pelatihan pendatang baru. Pada awalnya, 
mereka harus berlatih menggunakan kapas murah daripada sutra mahal, hasilnya bisa jadi 
produk gagal atau produk cacat ... yah, yang tidak mungkin laku bisa dijual murah ke rakyat 
atau disumbangkan ke panti asuhan dan gelandangan di ibu kota kerajaan. 

Namun, pembuat produk cacat tersebut harus dijaga kerahasiaannya. Akan menjadi 
masalah jika rumor bahwa produk berkualitas rendah seperti itu datang dari wilayah kita 
dan merusak nama merek di masa depan. 

Yang dilatih disini bukanlah [Penjahit] yang membuat jas dan jas untuk pria dan wanita, 
tetapi [Penjahit] yang terutama membuat gaun dan sejenisnya khusus untuk wanita. 

Mereka tidak akan dilatih di sini untuk menjadi [Penjahit], yang membuat mantel dan jas 
untuk pria dan wanita, tetapi [Penjahit] yang terutama membuat gaun dan sejenisnya 
khusus untuk wanita. Kami dapat melatih Penjahit jika kami mampu membelinya di masa 
mendatang. 

Tempat kerja hanyalah sebuah bangunan, bagian dalamnya kosong. 

Tenchou-san telah memelopori rute untuk membeli kapas, rami, dan sutra. 

Ya, itu tidak berarti bahwa Tenchou-san akan menutup tokonya saat ini atau datang ke sini 
dan memberikan bimbingan. Dia hanya memberi saya berbagai konsultasi, dan bimbingan 
tentang desain dan menjahit sambil terus bekerja secara normal di tokonya saat ini. Karena 
yang dia tahu hanyalah tentang [Negara berkembang di Bumi]. 

Dan saya berpikir untuk membawa instruksi dan bimbingan verbal kembali ke dunia ini, 
atau sesekali membawa staf menjahit saya ke toko Tenchou-san untuk menerima 
bimbingan langsung darinya dengan interpretasi saya. 

... Dan dengan terampil menutupinya, seperti terakhir kali ketika saya membawa Adelaide-
chan ke sana untuk mengukur... 



Dan terkadang, jika Tenchou-san membuat gaun super mewah menggunakan teknologi 
Jepang, akan mudah untuk mengangkat merek wilayah kita... Saya pikir. 

Serikultur adalah bisnis jangka panjang, jadi kita harus meluangkan waktu. Kalau diburu-
buru, hasilnya tidak bagus. 

Tenchou-san adalah penjahit profesional, tetapi dia mungkin tidak terlalu paham dengan 
serikultur. 

Sekalipun kita mengetahui sejarah serikultur, tetap memerlukan pengetahuan lapangan 
seperti apa yang harus dilakukan saat ulat sutera sakit, apa yang harus dilakukan bila ulat 
sutera mengalami anoreksia, cara mengontrol suhu dan kelembaban, jenis daun murbei 
yang membuat ulat sutera menghasilkan kepompong sutera terbaik, dll., Ini bukanlah 
sesuatu yang dapat dipahami dengan mempelajari buku. 

Pada titik itu, saya rasa saya harus meminta orang yang berpengalaman untuk mempelajari 
berbagai hal... 

Tapi itu baru setelah prospek penjualan produk sutera sudah mapan. Percuma jika kita 
memperluas pergerakan kita meskipun kita belum menetapkan saluran penjualan untuk 
produknya. Untuk saat ini, kami akan mengimpor sutra. Nanti, kita akan mulai dengan 
sutra mentah, terutama dari Cina, India, Brazil, dll., Dan mulai dari membuat kain tenun 
dan rajutan. Serikultur masih jauh. 

Saat ini, peralatan dan mesin untuk mengeringkan, menyimpan, memilih, merebus, 
menggulung, memutar, dan menganyam kepompong, semuanya membutuhkan keahlian 
pengrajin untuk mengontrol hal-hal seperti suhu, kelembapan, tenaga, dan banyak lagi. Ini 
akan menjadi tugas yang berat untuk mereproduksi orang-orang di dunia tanpa AC, boiler, 
perlengkapan pencahayaan untuk inspeksi, atau mesin reeling otomatis. 

... Tidak, para veteran tua bisa melakukannya bahkan tanpa mesin seperti itu. 

Dan sutra sudah ada di dunia ini. Saya kira mereka melakukannya dengan cara itu. 

Cara serikultur dunia ini... Saya kira tidak mungkin mereka mengajari kita. Itulah rahasia 
masing-masing pabrik sutra. Nah, lebih mudah untuk mengetahui bagaimana 
melakukannya sesuai dengan bumi modern dan berpikir untuk menirunya dengan 
teknologi di sini. Bahkan jika kita tidak dapat mereplikasinya dengan sempurna, kita bisa 
menjadi lebih baik daripada cara mereka melakukannya di sini. ...Mungkin. 

Jadi, saya pikir kita harus mulai dari metode lama manual menjulang... Tentu saja, itu tidak 
berarti Tenchou-san bisa menggunakan alat tenun manual. 

Tenchou-san meminta semua orang untuk belajar menjahit menggunakan barang sutra, 
dengan kata lain [yang sudah jadi] yang dibeli di bumi. Ini bisa dimulai relatif lebih awal. 
Dan karena proses menenun dimulai dengan mereplikasi alat tenun manual yang lama, 



akan memakan banyak waktu untuk mulai membuat produk. Nah, rencananya adalah 
membuat alat tenun tak bertenaga paling efisien yang bisa kami buat di sini, jadi jika entah 
bagaimana kami berhasil membuatnya, sisanya adalah... 

Tentu saja, kita mulai dengan sesuatu dari bumi. Bisakah saya mendapatkan alat tenun 
manual di suatu tempat? Negara asing? Museum? Hmm, saya juga ingin seorang insinyur 
yang bisa menangani mesin! Ada juga senjata, mesin yang bisa mengolah besi, dan sumber 
daya manusia... 

... [Semuanya membantu! Laporan Manajemen Wilayah Viscount]? 

Apakah Anda mengatakan saya harus mencari ide atau bakat di sana? 

Tidak, tapi, bagaimana jika mereka menemukan identitas asli [Putri Nanoha] karena aku 
menarik terlalu banyak perhatian? Bagaimana jika seseorang berencana menjual informasi 
tentang dunia lain? 

Tidak banyak orang yang mudah dipahami, seperti Tenchou-san, yang tidak akan pernah 
mengkhianatiku selama mereka bisa melakukan pekerjaan yang mereka inginkan... 

Tapi saya benar-benar tidak akan bisa memutar kemudi sendirian. 

Hmmmmm.... 

Nah, tidak ada gunanya menjadi tidak sabar. Ayo pergi dengan santai! 

Meskipun keadaan mungkin terlihat seperti ini, seharusnya jauh lebih baik daripada 
pedesaan lainnya. Tidak ada yang kelaparan, Tidak ada yang menjual anak-anak kepada 
budak, Tidak ada yang meninggalkan orang tua ke pegunungan, dan tidak ada yang 
melarikan diri dari wilayah itu. Fakta itu saja sudah menjadi masalah besar. ... Karena ini 
adalah dunia seperti itu. 

Dan perubahan cepat, atau perbedaan besar dengan wilayah tetangga akan menciptakan 
gesekan ekstra. Mendorong yang tidak mungkin benar-benar tidak boleh. 

Ada ide lain, seperti tembikar, tapi saya tidak punya cukup tangan... 

Lagi pula, saya ingin teknisi... 

Rekrut dari bumi? 

Tidak, itu pilihan terakhir. Seperti yang saya katakan pada Dokter McCoy, apa yang akan 
terjadi pada orang-orang di bumi jika mereka terdampar di dunia ini karena ada sesuatu 
yang terjadi dengan kemampuan saya? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang 
mereka tinggalkan di bumi? Bagaimana jika mereka membakar ambisi mereka dan 
menyalahgunakan pengetahuan mereka tentang bumi untuk menaklukkan dunia ini karena 
mereka tidak dapat kembali ke bumi? ... Itu membuatku terlalu cemas. 



Bagaimanapun, jangan tidak sabar. 

Kami punya banyak waktu, dan jika perubahan mendadak seperti itu terjadi, semua orang 
tidak akan bisa mengikuti di kota kecil atau desa seperti itu. Jika uang tiba-tiba berubah 
menjadi lebih baik, mereka akan tenggelam dalam kemewahan, minuman keras dan 
perjudian, atau yakuza dan penipu akan datang dari tempat lain, dan seterusnya... 

Semua orang mengatakan bahwa [Tidak ada orang yang akan mencoba melakukan 
kejahatan di wilayah Himemiko-sama], tapi ini menganggap kedengkian manusia dan 
obsesi akan uang dan kekuasaan terlalu enteng. 

Lagipula, orang yang datang ke sini belum tentu hanya orang dari negara ini. 

Banyak orang yang datang dari negara lain menganggap saya sebagai [Cuma gadis 
bangsawan kecil yang digendong oleh shire portabel (Tandu)]. 

Wilayah ini dianggap sebagai pedesaan miskin tanpa nilai sampai beberapa waktu yang 
lalu... yah, itulah yang terjadi... semoga orang-orang aneh tidak akan datang, tetapi ketika 
kita tiba-tiba kaya, para pemburu emas mungkin datang ke sini. 

Kami pada dasarnya tidak mengabaikan penjahat kecil. ... Tentu saja, penjahat hebat juga. 

Nah, wilayah dengan total populasi di bawah 700 tidak memiliki ruang kosong untuk 
memberi makan penjahat dan parasit yang tidak produktif. Tentu saja, itu termasuk 
pejabat yang membiarkan orang-orang seperti itu masuk juga. 

Tidak masalah jika penjahat melakukannya dengan baik tanpa meninggalkan bukti apa 
pun. Bagaimanapun, saya adalah badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di dalam wilayah. 
Pemisahan tiga kekuatan? Apa itu. Apakah ini enak? 

Bagaimanapun, selama itu tidak melibatkan inti bangsa, seperti Istana Kerajaan, kekuatan 
di wilayah saya ada di tangan saya, jadi saya tidak memerlukan bukti lain untuk 
menyingkirkan penjahat, hanya kata-kata [Saya memutuskan begitu] sudah cukup. 

Kecuali jika [Orang yang baik] memutuskan untuk menimbulkan pertentangan, tidak, 
bahkan termasuk itu, saya dapat melakukan apapun yang saya suka. 

Setidaknya dalam hal pembuangan penjahat dan penjahat. 

Sistem Viva feodal! 

... Tte, bagaimanapun, sudah sebulan sejak itu. 

Kadang-kadang saya hanya pergi ke Rephilia Trade untuk mengirim barang, tetapi saya 
sama sekali tidak tahu seperti apa situasinya. Rephilia seharusnya memiliki nama baik di 
industri komersial, tapi ternyata, dia tidak pergi ke pesta bangsawan, dia bahkan tidak 



berbicara tentang bangsawan bahkan ketika dia berbicara tentang bisnis dengan pedagang 
lain sepertinya. 

Yah, bahkan jika dia adalah pemilik dari firma baru yang telah bangkit di dunia, tak 
terelakkan bahwa mereka akan ragu untuk membicarakan tentang bangsawan kepada 
gadis lembut berusia 15-16 tahun. Sebagai seorang pedagang, pemula adalah pemula, 
mereka mungkin tidak ingin membicarakan topik berbahaya kepada seorang gadis yang 
sebaya dengan anak atau cucu mereka yang tidak mungkin memiliki tingkat pengalaman 
yang sama dengan toko mereka sendiri, meskipun dia eksklusif untuk menjual produk 
menarik. Itu, juga, berarti gadis itu sendiri akan terlibat erat ... 

Itu sebabnya kami perlu segera memeriksa situasinya. Bahkan di sini, saya ingin 
menembus pasar dan memperkuat pengaruh saya dengan berbagai cara... 

"Apakah kamu akan sibuk lagi?" (Colette-chan) 

"Ah, ya ..." (Mitsuha) 

Tanya Colette-chan yang merasakan pikiran batin saya dari ekspresi tajam saya. 

Untuk berjaga-jaga, saya menjelaskan secara singkat apa yang akan saya lakukan di Benua 
Baru kepada Colette-chan. 

Padahal, saya tidak mengatakan apa-apa kepada Sabine-chan. Jika aku harus memberi tahu 
Sabine-chan, masalah ini akan segera disampaikan kepada Raja, dan akan merepotkan jika 
dia mengatakan sesuatu sebagai [putri ketiga] daripada sebagai teman. 

Namun, pada dasarnya saya selalu kembali ke sini, terutama untuk alasan keamanan atau 
untuk mandi atau pergi ke kamar kecil, tanpa tinggal di benua baru, dan saya tidak pergi ke 
sana setiap hari. 

Jadi, saya tidak akan meninggalkan Colette-chan dan Sabine-chan sepanjang waktu... 

"Karena aku adalah calon bawahanmu, aku juga ingin membantumu sambil belajar!" 
(Colette-chan) 

Meskipun Colette-chan mengatakan itu, baik Colette-chan maupun Sabine-chan tidak bisa 
mengucapkan kata-kata dari pihak lain, dan nilai mereka sebagai sandera terlalu tinggi 
bagiku, jadi tidak ada alasan untuk membawa mereka ke benua baru, kecuali dalam situasi 
sementara... 

"Anda bahkan tidak dapat berbicara bahasa pihak lain. Aku akan membawamu ke [Jepang] 
dari waktu ke waktu, jadi bersabarlah... "(Mitsuha) 

" Saya bisa, Anda tahu?" (Colette-chan) 

"Eh?" (Mitsuha) 



" Saya belajar dari mantan tawanan perang yang telah dinaturalisasi. Anda tidak berpikir 
bahwa saya hanya mempelajari apa yang Anda minta, bukan? "(Colette-chan) 

"Guh!" (Mitsuha) 

Meskipun cara berbicara yang canggung bahwa pengucapan dan tata bahasanya agak aneh, 
saya dapat dengan lancar mendengar dan sepenuhnya memahami apa yang dikatakan 
Colette-chan dalam bahasa Kontinental Baru, karena [Fungsi Akuisisi Bahasa] 
mendaftarkannya di bawah [Sedikit Aneh Kategori New Continent Language] di kepala 
saya. 

... Apa-apaan itu !! 



Chapter 175 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 175 175. Kerusakan "Selamat 
siang ~!" (Mitsuha) 

"Aah, nona, saya melihat bahwa Anda aman!" (Penjaga-san) Ucap paman yang ramah di pos 
jaga sebelah. 

Ini adalah dunia yang seperti itu, jadi jika seseorang melakukan perjalanan jauh atau tidak 
muncul dalam waktu lama, wajar untuk mengkhawatirkan mereka. Pencuri, cedera, 
penyakit. Ini adalah dunia tempat orang mati dengan mudah. 

"Ngomong-ngomong, banyak orang datang berkunjung seperti biasa. Para pengunjung 
bangsawan, pedagang, kepala pelayan dan calon pelayan yang sedang mencari pekerjaan, 
dan lain-lain... Mereka yang mencari pekerjaan, mereka bukanlah pemula, orang-orang itu 
telah bekerja di suatu tempat. Beberapa veteran pada saat itu. ... Anda akrab dengan hal 
semacam itu, bukankah Anda nona? " (Penjaga-san) Ya, mereka dikirim sebagai mata-mata. 

"Jika itu mata-mata, aku sudah muak dengan mereka" (Mitsuha) "Hahaha..." (Guard-san) 

Dan keluarkan, suvenir. 

"Kali ini, mereka sedikit boros karena saya menyertakan oleh-oleh perjalanan" (Mitsuha) 
Ya, itu adalah biaya keamanan yang murah karena mereka mengawasi toko saya selama 
sebulan. 

Wiski, brendi, roti, cokelat almond, dan kue kering. 

Ngomong-ngomong, kuenya adalah buatanku. Jika aku tidak membuatnya sesekali, 
lenganku akan tumpul, dan kekuatan wanitaku akan berkurang. Aku harus menutupi sosok 
menyedihkan... tte , urusai wa ku ! 

"" Oooohh !! " "(Para penjaga) 

"Tolong bagikan dengan benar dengan empat lainnya" (Mitsuha) Ya, empat lainnya 
sepertinya berpatroli, dan hanya dua di sini. 

Yah, saya tahu bahwa mereka bukanlah orang yang akan memonopoli diri mereka sendiri 
bahkan tanpa saya beri tahu mereka, itu yang Anda sebut obrolan ringan. 

"... Dan, anak itu?" (Penjaga-san) 

Ya, dia Colette-chan. 

... Aku menyerah pada ancamannya !! 



Itu curang padamu, Colette-chan... 

"Dia adikku. Namanya Colette. Dia bersikeras untuk mengikuti saya ke sini ... "(Mitsuha) 
"Colette, senang, bertemu denganmu ..." (Colette-chan) "O-oh, senang bertemu denganmu 
juga, nona kecil!" (Penjaga-san) Paman penjaga sepertinya dia terkesan. 

Tentu saja. Dari cara dia berbicara, jelas bahwa bahasa ibunya bukanlah bahasa yang 
digunakan di sini. Orang akan berpikir, betapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk 
seorang gadis kelas atas berusia 10 tahun, yang biasanya akan tumbuh dengan mewah dan 
egois, untuk belajar bahasa asing dalam waktu singkat hanya untuk mengikuti saudara 
perempuannya... 

Sungguh luar biasa karena tidak ada materi pembelajaran atau DVD yang layak untuk 
berlatih di dunia ini. Wajar jika paman penjaga terkesan. 

Faktanya, dia menggunakan DVD pembelajaran anime dan bahasa untuk belajar bahasa 
Jepang dan Inggris, tetapi tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Dia hanya menggunakan 
kamus sederhana yang dibuat oleh para pelaut yang dinaturalisasi dan sedikit pengajaran 
verbal dari mereka, sisanya sepenuhnya otodidak. 

Selain itu, dia belajar bahasa Jepang dan Inggris secara bersamaan... 

Tingkat pengabdian itu agak menakutkan ... 

Tetapi dedikasi itu hanya karena dia ingin bersama saya, membantu saya dan membantu 
saya. Colette-chan, untuk berpikir kamu akan berbuat sejauh ini untukku ... 

"Mitsuha! Hei, Mitsuha! " (Colette-chan) 

Oh, tidak bagus, saya sangat terkesan... 

Ngomong-ngomong, saat ini, Colette-chan bertingkah laku elegan dan juga mengenakan 
sedikit pakaian mewah, sehingga dia tidak memiliki penampilan seperti gadis desa 
pedesaan, tetapi setidaknya sebagai putri seorang pedagang besar. 

Dia bahkan bisa dianggap sebagai putri bangsawan yang lebih rendah, atau bangsawan 
senior yang suka bertindak dengan sengaja dan berperilaku sedikit kasar. 

Jadi di sini saya memutuskan untuk mengatakan bahwa kita adalah saudara perempuan. 
Hal-hal seperti saudara tiri biasa di keluarga bangsawan. Terutama, karena aku tampak 
seperti anak dari putri ketiga dari jauh yang menikah dalam pernikahan politik, jadi 
Colette-chan kemungkinan besar tampak seperti anak dari seorang simpanan. 

Pertama-tama, saya ingin tetap dalam [mode teman dekat] dengan Colette-chan di sini. 
[Mode lord and vassals] cukup hanya jika benar-benar diperlukan. 

"Baiklah, tolong terus rawat aku!" (Mitsuha) "Oh, sama di sini, salam!" (Penjaga-san) 



Baiklah, menjaga hubungan dengan pos penjagaan sekarang OKE! 

Saya akan menceritakan tentang Colette-chan kepada empat orang lainnya nanti. 

Baiklah, selanjutnya adalah... 

"Permisi!" (Mitsuha) 

"... Mohon tunggu sebentar..." (gatekeeper-san) Umu, kami datang ke rumah Mitchan yang 
familiar... yang ada di benua baru. 

Penjaga gerbang sepertinya mengingat wajahku, karena dia tidak menanyakan apapun. 

Yup, biasanya penjaga gerbang akan memeriksa apakah tamu ada janji, tapi saya rasa dia 
melapor langsung ke Marquis-sama, mungkin. 

Baiklah, sepertinya mereka sudah terbiasa dengan saya... 

"Mitsuha, jangan biarkan orang biasa terbiasa dengan cara Mitsuha!" (Colette-chan) ...kau 
pikir begitu? 

"Silakan ikuti saya, Marquis akan bertemu dengan Anda" (gatekeeper-san) Kemudian, 
gatekeeper-oniisan yang kembali segera mengantar kami ke ruang resepsi. 

"Di mana dan apa yang telah kamu lakukan !!" (Marquis-sama) "Hieee!" (Mitsuha) 

Saya tiba-tiba diteriaki. 

"Kenapa kamu sangat marah ..." (Mitsuha) 

"Tidak mungkin aku tidak marah !!!" (Marquis-sama) Marquis-sama sangat marah !! 

Tidak, tapi kenapa... 

"Kenapa, selama sebulan, kamu menghilang tanpa kontak apapun !! Yah, saya mengerti 
bahwa Anda tidak akan pergi ke pesta untuk sementara waktu setelah semua itu. Namun, 
untuk alasan apa kau menghilang selama sebulan tanpa kontak apapun !? Betapa 
khawatirnya kami, saya pergi ke toko Anda, Rephilia Trade, Bank, tanpa tujuan mencari 
seluruh ibukota tanpa petunjuk apapun selama sebulan terakhir ... "(Marquis-sama) Ah... 

Yah, tentu saja, membuatnya khawatir itu buruk. Tapi... 

"Alasannya adalah bahwa [Saya ditipu dan akan disajikan kepada orang-orang aneh di 
sebuah pesta di mana Marquis Mitchel diundang dan dihadiri], apakah Anda tahu tentang 
itu, Marquis-sama?" (Mitsuha) "Ugh ..." (Marquis-sama) 



"Kamu tahu perlakuan yang aku terima dari orang-orang itu, dan sejak itu aku menghindari 
mereka, kan? Tapi pada saat itu, kamu tidak melakukan apapun untuk melindungiku, kan? " 
(Mitsuha) "Uguh..." (Marquis-sama) 

Baiklah, dia bermasalah. 

Jika dia berpikir itu akan mendapatkan keuntungan hanya dengan berteriak, berpikir 
bahwa saya hanyalah seorang gadis kecil, dia melakukan kesalahan besar. 

Lagipula, pangkatnya tidak ada hubungannya denganku, karena kita berasal dari negara 
yang berbeda, jadi aku tidak perlu melakukan semua yang dia perintahkan. Tidak ada 
cerita konyol bahwa seseorang dapat memerintah seorang bangsawan dari negara lain 
sesuka mereka jika mereka memiliki pangkat yang lebih tinggi. 

Count Bozes marah padaku beberapa kali, tapi dia benar-benar mengkhawatirkanku dan 
[Memarahiku]. Tidak seperti Marquis Mitchell yang meneriakkan amarahnya atas 
kepentingannya. Sebelumnya, dia berkata [Menurutmu betapa khawatirnya kami], tapi itu 
bukan karena kepeduliannya padaku, tapi dia khawatir apakah dia tidak akan bisa 
mendapatkan keuntungan jika aku pergi. Meskipun saya mengalami insiden seperti itu di 
pesta yang diperkenalkan olehnya, namun, saya datang untuk menyambutnya sejak saya 
kembali ke sini, tetapi kata pertamanya bukanlah permintaan maaf tetapi teriakan marah. 

Itu tidak-tidak. 

Jadi aku memelototi marquis-sama tanpa sedikit pun rasa bersalah di mataku. 

"......" (Mitsuha) 

Sepertinya tidak terduga baginya untuk bertindak seperti ini, dengan wajah terkejut, 
marquis-sama tampak sedikit bingung. 

Yah, saya kira dia berteriak di awal untuk mencoba mengambil inisiatif dalam percakapan 
berikutnya. Sesuatu seperti upaya untuk memaksakan kondisi yang menguntungkan untuk 
dirinya sendiri ... 

Tapi aku sudah muak dengan hal seperti itu. 

Aku merasa kasihan pada Mitchan, yang memiliki wajah biru dan kaku di samping Marquis-
sama, tapi aku ingin memiliki hubungan win-win dengan keluarga mereka sebagai sisi yang 
saling menguntungkan. 

Jika dia tidak berniat untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, tetapi secara 
sepihak berteriak kepada saya, mencoba untuk mengambil kendali, saya tidak 
membutuhkannya lagi. 

"... Aku akan pulang" (Mitsuha) 



Aku membalikkan punggungku bahkan tanpa duduk. 
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"... Tunggu-tunggu! Sungguh hal yang egois untuk dilakukan ... "(Marquis-sama) Setelah 
jeda beberapa saat sebagai jawaban, Marquis buru-buru berteriak. 

"Yang Mulia Raja berkata dia ingin bertemu denganmu untuk membicarakan masalah itu 
..." (Marquis-sama) Haha ~ n, jadi itu alasannya. Dan mereka mencoba memanggil saya ke 
istana kerajaan melalui Rephilia juga ... 

Tetapi mengapa dia memiliki sikap yang sangat tertekan? Dia seharusnya memberitahuku 
secara normal, Apa alasan dia mencoba mengambil kendali untuk membuatku tidak bisa 
menolak? 

Dia sepertinya memiliki sesuatu di belakang ... 

Kalau begitu, satu balasan dari saya! 

"Saya menolak!" (Mitsuha) 

"... Eh?" (Marquis-sama) 

Aku berhenti, berbalik, dan menjawab marquis-sama yang memiliki wajah kosong. 

Yah, kurasa dia tidak terbiasa langsung ditolak. 

"Karena aku bukan pengikut Raja di sini, jadi aku tidak perlu mendengarkan perintah apa 
pun atau tipuan yang kau sebut undangan. Juga, saya akan kesulitan jika saya bertemu 
dengan seorang raja dari negara lain di [Posisi saya saat ini] dan dia membuat berbagai 
permintaan dan perintah kepada [Saya dalam posisi saya saat ini] ... "(Mitsuha) "Ah..." 
(Marquis-sama) 

Untuk kata-kataku, marquis-sama sepertinya memiliki sesuatu yang terlintas di benakku. 

Ya, saya selalu memberi banyak petunjuk di akhir kata-kata saya. 

Baru saja saya mengklaim status bangsawan yang lebih rendah, dan itu bukan kebohongan 
karena saya memiliki gelar, tetapi cara saya berbicara mengisyaratkan bahwa itu memiliki 
makna halus bahwa [Saya tidak dapat menerimanya], seolah-olah saya memiliki status lain, 
yaitu status saya sebagai [anggota keluarga kerajaan]. 

Oleh karena itu, saya membuat raja negara ini berasumsi bahwa [Para bangsawan negara 
lain tidak akan patuh menerima hal-hal seperti permintaan sepihak atau perintah dengan 
sikap tekanan tinggi, seperti bangsawan yang lebih rendah. Jadi saya tidak bisa memiliki 
audiensi dengan raja negara ini dengan identitas saya saat ini]. 



Dan aku tidak berbohong tentang apapun. Kesalahan pihak lain jika mereka salah 
memahami kata-kata saya yang jujur dan benar. 

"......" (Marquis-sama) 

Dan marquis-sama menjadi terdiam karena dia tidak bisa mengembalikan apapun ke 
penjelasanku yang benar. 

Baiklah, waktunya memberikan serangan terakhir! 

"Jika Anda masih mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu, saya akan 
mempertimbangkan untuk mencari faksi lain yang masuk akal atau memindahkan basis 
perdagangan saya ke negara lain" (Mitsuha) Apa! (Marquis-sama) 

Marquis-sama, yang sudah memiliki ekspresi pucat, sekarang menjadi semakin pucat. 

... Ya, akan buruk jika aku pindah ke faksi lain atau ke negara lain karena keputusannya 
yang buruk. 

"Baiklah, aku permisi dulu" (Mitsuha) 

Setelah mengatakan itu pada Marquis-sama, aku tersenyum pada Mitchan yang mengamati 
dengan diam-diam dengan wajah menangisnya. 

"Sampai jumpa, Mitchan!" (Mitsuha) 

Ya, ini adalah pernyataan niatku. Aku masih ingin berteman dengan Mitchan meski aku 
berselisih dengan marquis-sama. Karena aku tidak berteman dengan Mitchan karena dia 
adalah putri marquis-sama. 

Faktanya, yang terjadi adalah sebaliknya. 

Saya tidak peduli hal-hal seperti peringkat. Teman saya adalah seorang gadis tsundere 
yang baik hati dan bangga, yang dengan ramah menghubungi saya, yang berada dalam 
masalah saat itu. Marquis-sama hanyalah tambahan dimana dia [Kebetulan menjadi ayah 
dari temanku]. 

Ya, Marquis-sama bisa [berkenalan dengan saya melalui putrinya], bukan sebaliknya. Dan 
Mitchan yang pintar segera mengerti maksudku dan tersenyum canggung. Dia sedikit 
melambaikan tangan kanannya di pinggangnya. ... Ini yang disebut [selamat malam]. 

Aku juga sedikit melambaikan tanganku di pinggangku. 

Baiklah, mundur! 

"Aaaaaaah, aku gagal! Aku benar-benar mengacau kali ini! " (Marquis-sama) Marquis 
Mitchell berteriak sambil memegangi kepalanya setelah Mitsuha meninggalkan mansion. 



"Tapi mau bagaimana lagi, kan! Saya tidak pernah berurusan dengan seorang gadis usia 
muda dari negara lain! Dan sampai sekarang, kami biasanya berbicara sebagai Marquis dan 
Viscount, kadang-kadang, saya merasa canggung, tetapi saya kurang lebih menggunakan 
sebutan kehormatan ... Jadi mengapa dia tiba-tiba memiliki sikap yang keras ... "(Marquis-
sama) Awalnya, putrinya, Micheline, tidak hadir saat Marquis dan Mitsuha sedang 
berbicara. Marquis ingin memanfaatkan Mitsuha, jadi dia tidak mau menunjukkannya pada 
putrinya. Tapi, Micheline, yang pernah mendengar bahwa Mitsuha menghilang dari 
masyarakat dan toko produknya, mendengar bahwa Mitsuha datang berkunjung dan 
langsung datang ke resepsionis untuk mendengarkan sebagian besar ceritanya. Dia tidak 
pernah berada di antara keduanya ketika mereka sedang melakukan percakapan antara 
kepala keluarga bangsawan, tapi ... 

Sekarang, sebagai [Teman] -nya, dia memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap 
Mitsuha daripada ayahnya, yang sekarang diabaikan oleh Mitsuha. Jadi dia membanting 
kata-kata ayahnya tanpa ragu-ragu. 

"... Betapa bodohnya dirimu, Ayah terkasih... Tentu saja dia akan tersinggung karena kamu 
berencana melakukan sesuatu yang aneh. Mitsuha, terlepas dari sikapnya yang biasa, cepat 
menyerap. Jika tidak, dia tidak akan dikirim untuk mengumpulkan informasi sebagai 
detasemen lanjutan yang akan mempengaruhi kebijakan masa depan negara canggih 
mereka. Mungkin, dia dibesarkan sebagai [belati untuk penggunaan praktis], berbeda dari 
saudara perempuannya yang dibesarkan untuk pernikahan politik. Namun, dia tidak 
dibesarkan sebagai alat, tetapi dengan banyak kasih sayang. Ayah tersayang, kenapa kau 
tidak menyadarinya, padahal kau sudah berbicara dengan Mitsuha sampai sekarang? " 
(Mitchan) Terkejut. 

Marquis Mitchell tercengang. 

Tapi itu bukan karena pemikirannya tentang Mitsuha. 

Itu karena putrinya tersayang, Micheline, berkata [Betapa bodohnya kamu]... 

Sampai sekarang, dia selalu menghormatinya sebagai seorang marquis, dan kapanpun dia 
berada di mansion, dia selalu mengikuti dirinya sendiri. Dan, Micheline yang imut itu 
berkata, [Betapa bodohnya dirimu] 

Seolah-olah dunia telah runtuh untuknya. 

Dan momen yang aneh, di mana itu adalah pertama kalinya bagi putrinya untuk 
mengembalikannya ke arahnya untuk [Teman] tersayang. 

Saat itulah putrinya terbang dari sangkarnya ke dunia terbuka. 

Riang. 



Seharusnya itu menjadi momen yang menggembirakan, tapi dia sangat menyesalkannya, 
bahwa dia tidak bisa mengendalikan penyesalan yang muncul... 

"... Ngomong-ngomong, siapa gadis yang bersama Mitsuha tadi?" (Mitchan) "Hah?" 
(Marquis-sama) 

Perkenalan resmi Colette-chan dengan Marquis Mitchell sepertinya akan ditunda... 

"Mitsuha, orang yang tadi, bukankah dia pengurusmu di negara ini? Apakah itu tidak apa 
apa?" (Colette-chan) Collet bertanya dengan cemas, tapi tidak ada masalah. 

"Saya belum menandatangani kesepakatan, dan saya juga tidak berhutang apa-apa 
padanya... Sebaliknya, saya memberinya berbagai hal yang enak hanya karena dia adalah 
ayah dari teman saya. Jika dia salah paham dan terbawa suasana, saya bisa memutuskan 
hubungan dengannya. " (Mitsuha) "Oh, dia hanya sekitar level itu, begitu. Saya hanya 
berpikir bahwa posisinya benar-benar berbeda dari Tuanku ... "(Colette-chan) Eh? 

"Oh, maaf, saya sedang berbicara tentang Count Boze!" (Colette-chan) Penguasa Colette-
chan saat ini adalah aku! Saya tidak akan mengizinkan kecurangan! 

Bagaimanapun, saya hanya mengatakan kepada Marquis-sama bahwa [Jika dia terus 
mendorong hal-hal yang tidak masuk akal, saya akan mencari pengurus lain dari faksi lain 
atau memindahkan basis perdagangan saya ke negara lain]. 

Saya mengatakan bahwa [Jika dia terus melakukannya (Lebih dari ini)] lalu [Saya akan 
pindah], saya tidak mengatakan bahwa Itu akan terjadi sekarang atau bahwa saya sudah 
pindah. Jika dia bisa memikirkan kembali dan berhenti mendorong, kita bisa 
membiarkannya apa adanya. Bukannya aku cocok dengan ayah Mitchan karena aku 
menginginkannya. 

... Tapi aku sudah memiliki beberapa bangsawan yang baik hati dan kenalan pedagang 
besar dengan faksi yang cukup kuat. Orang yang bisa memilih adalah aku! 

Dan saya benar-benar mempertimbangkan untuk pindah ke negara tetangga. 

Dari pada mengekspor dari negara ini ke negara tetangga, lebih baik membangun basis di 
setiap negara dan membangun perusahaan seperti perdagangan Rephilia di setiap negara 
untuk mengambil alih kendali substansial mereka. ... Bukan dengan kepemilikan atau hak 
hukum, tetapi dengan merebut hak mutlak hidup dan mati mereka seperti [Jika Anda tidak 
mendengar apa yang saya katakan, saya akan berhenti berdagang dengan Anda dan grosir 
barang ke perusahaan lain]. 

Ya, seperti kasus perdagangan Rephilia, saya tidak memiliki kewajiban hukum atau 
keuangan, tetapi saya masih dapat melakukan semua yang saya inginkan dengan semua 
aset mereka kapan saja. 



Dalam keadaan darurat, saya bisa berkonspirasi dengan firma asing lainnya di belakang 
layar, sesuka saya. 

Ya, ini dia! 

Bertujuan untuk menjadi negara ekonomi bawah tanah, kekaisaran besar yang jahat! 

Nama organisasi, [Foundation]! 

Necrime ,, Jamatai Raya ,,,, Black Flag . 

(Catatan: terlalu banyak referensi untuk dijelaskan. Singkatnya, itu adalah organisasi jahat 
fiksi. Untuk berjaga-jaga, saya hanya akan menautkan setiap manga / anime masing-
masing.) Mmmm, mimpiku berkembang... 



Chapter 177 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 177 177. Kebingungan 2 

"Apa katamu!" (Raja) 

Raja merosot di kursinya setelah mendengar laporan dari bawahannya. 

"Update dari Rephilia Trade, seperti biasa, [kami masih belum bisa menghubunginya]. Dan 
dari Marquis Mitchell adalah ... "(bawahan) "Dia akhirnya bisa menghubunginya, tapi dia 
membuat marah pihak lain dan memisahkan dirinya darinya, ya ..." (Raja) "Baik. Dan 
penyebab memburuknya hubungan mereka adalah ... "(Bawahan) "Karena dia mengambil 
sikap sombong untuk memastikan bahwa dia tidak bisa menolak untuk bertemu denganku, 
tidak mungkin aku bisa marah padanya ..." (Raja) Raja, juga, di atas semua itu dia telah 
membuat kesalahan besar dalam berurusan dengan Mitsuha, instruksi yang dia kirim juga 
berakhir dengan upaya yang gagal, jauh dari melaksanakan instruksi itu, itu menyebabkan 
Marquis kehilangan kepercayaan dan kepentingan bersama yang mana dia telah 
membangun dengan Mitsuha sampai saat itu. Daripada marah, minta maaf harus 
didahulukan. 

"" ...... "" 

"Nah, Viscount Yamano baru saja kembali. Dan dia baru saja pergi untuk menyapa Marquis 
Mitchell dulu. Selanjutnya, dia akan mampir ke Rephilia Trade, Bank, atau kenalannya yang 
lain. Jangan panik. Jika melalui Perdagangan Rephilia, dan jika kita memperhatikan kata-
katanya, dia tidak akan menolaknya secara sepihak. Sekarang bukan waktunya untuk 
panik. ... Tapi aku melakukan sesuatu yang salah untuk Marquis Mitchell. Saya harus 
memikirkan sesuatu untuk kompensasi ... "(Raja) "Eeeeehh !! Mitsuha-sama, kamu 
bertengkar dengan Marquis Mitchell !? " (Repilia) "Ya. Jika Anda tidak marah pada sikap 
meremehkan seperti itu, Anda akan menodai martabat perempuan! " (Mitsuha) 
"Seharusnya kau tahan dengan itu!" (Repilia) 

Aku mampir ke tempat Rephilia untuk memberitahunya bahwa aku telah secara resmi 
kembali ke sini, dan dia terkejut ketika dia mendengar bahwa aku berselisih dengan 
Marquis Mitchell. ... Sungguh berlebihan. 

"Itu tidak berlebihan! Ini marquis, kau dengar, Marquis !! Bahkan kekuatan 100 viscount 
tidak bisa dibandingkan dengan Marquis !! " (Repilia) "Ah ~, yah, itu jika [saya adalah 
viscount negara ini]" (Mitsuha) "Ah..." (Rephilia) 

Rephilia sedikit tenang... tapi hanya sedikit. 

Benar, perbedaan peringkat mutlak antara bangsawan di negara ini. Keterlibatan 
bangsawan lain, faksi besar, istana kerajaan, dan pedagang besar. Ada perbedaan dalam 
kekuatan politik, kekuatan finansial, koneksi pribadi, dan kekuatan lainnya. 



... Tapi itu tidak masalah bagiku. 

Di negara ini, saya tidak memiliki wilayah, saya tidak memiliki bisnis yang bergantung pada 
pendapatan, dan saya tidak memiliki hubungan manusia. Ketika dorongan datang untuk 
mendorong, yang harus saya lakukan adalah memotong semuanya, mengambil barang dan 
pindah ke negara lain. 

"Tetapi bahkan jika aku baik-baik saja, apa yang akan dilakukan Rephilia?" (Mitsuha) 
"Tentu saja, aku akan meninggalkan negara ini bersama Mitsuha-san dan meluncurkan 
kembali [Rephilia Trade] di negara lain! Dan kami akan mengambil semua koin emas dari 
negara yang mengusir kami! Selama Mitsuha-san masih hidup, Perdagangan Rephilia akan 
dihidupkan kembali tidak peduli berapa kali! " (Repilia) "... Seperti yang aku harapkan 
darimu!" (Mitsuha) 

"" Ahahahahaha "" (Mitsuha & Rephilia) 

Ya, Rephilia telah hancur dengan gembira... 

"Tapi, yah, Marquis Mitchell mengesampingkan. Mitchan... Micheline tetaplah temanku, dia 
pasti telah menjagaku dengan berbagai cara sampai sekarang. Saya ingin mempertahankan 
status quo bersamanya, seperti biasa, dengan sedikit perlakuan istimewa. " (Mitsuha) "Saya 
mengerti!" (Repilia) 

Ummm, kurasa tidak apa-apa seperti ini dengan si marquis... 

Dan selanjutnya adalah... 

"Jadi, bagaimana dengan Royal Palace?" (Mitsuha) 

Untuk pertanyaanku, Rephilia memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. 

"Ya, tentang hal itu, meskipun mereka tidak menghubungi saya secara langsung, mereka 
terus menerus menghubungi saya melalui ayah saya... Setiap kali saya menjawab bahwa 
saya tidak dapat menghubungi Mitsuha-san ketika dia memintaku [Tolong beritahu 
Viscount Yamano untuk bertemu dengan Yang Mulia], kulitnya adalah ... "(Rephilia) 
Meskipun mereka saling bertentangan pendapat tentang kebijakan manajemen toko 
ayahnya, Perusahaan Selz, belum tentu Rephilia memiliki hubungan yang buruk dengan 
ayahnya. Bukan berarti ayahnya secara tegas melarang Rephilia terlibat dalam manajemen 
perusahaan, hanya saja sudah menjadi norma di negara ini yang membiarkan putranya 
menggantikan perusahaan. 

Jadi, dia merasa kasihan pada ayahnya karena ayahnya semakin terlibat dengan dirinya 
sendiri. 

Baiklah, inilah satu kabar baik... 



"Kemudian, Anda dapat membalas dengan persetujuan saya pada saat mereka 
menghubungi Anda lagi. Saya memutuskan untuk mengambilnya dengan enggan karena itu 
adalah permintaan Rephilia. Dan bahwa permintaan itu datang dari ayah Rephilia, dengan 
kata lain, Anda dapat menekankan kepada pemohon bahwa permintaan itu mengurangi 
kredit ayah Anda. " (Mitsuha) "Eh, tidak apa-apa !? Terima kasih, saya pikir itu akan 
menyelamatkannya dari masalah! Terima kasih banyak... "(Rephilia) Ya Ya, saya akan 
menyesuaikan kenyamanan sebanyak itu jika itu untuk keluarga rekan bisnis saya! 

Saya tidak terlalu ingin bertemu Raja negeri ini. 

Tidak, saya tidak benar -- benar ingin bertemu, dan saya tidak punya alasan untuk bertemu, 
tetapi jika pihak lain ingin bertemu dengan saya, pasti ada alasan yang bagus, dan saya rasa 
tidak ada yang baik dari membuat raja terlihat buruk. 

Hal terbaik untuk dilakukan di sini adalah bertemu dengannya sebagai putri bangsawan 
rendah yang tidak berbahaya dari negara lain, yang tidak akan pernah menjanjikan apa 
pun, tanpa mengungkapkan status aslinya (tertawa), dan kemudian mengarang cerita yang 
tidak menarik dan bermuka dua untuk disingkirkan. situasi ini. 

Tapi tetap saja, aku bertanya-tanya mengapa Marquis Mitchell melakukan hal-hal yang 
tidak berguna seperti itu... Itu aneh. 

"Jadi, mari masuk ke pokok bahasan. Kami akan melakukan pemeriksaan ulang 
berdasarkan data penjualan aktual dari produk yang dikirim, dan jumlah pembelian 
selanjutnya. Kemudian kami akan memperkuat hak Rephilia Trade untuk berbicara dengan 
mempersempit pedagang grosir di masa depan dan mencegah jatuhnya harga. Dan 
bagaimana status stok barang yang saya tanyakan? " (Mitsuha) Benar, bisnis utamaku lebih 
penting daripada melakukan kunjungan kehormatan ke Raja negeri ini... 

Dan hari pertemuan dengan raja tiba. 

Awalnya, saya mungkin ditemani oleh Marquis Mitchell, tetapi kali ini, saya datang ke sini 
dengan referensi ayah Rephilia daripada Marquis. Dan jelas aneh bagi seseorang yang 
mungkin seorang Viscount untuk ditemani oleh seorang pedagang dari perusahaan 
menengah untuk menghadiri hadirin, jadi saya datang ke sini sendirian. 

Berbalut gaun yang dibuat oleh Kifujin Tenchou, dengan gagah maju menuju istana 
kerajaan! 

... Dengan berjalan kaki. 

Tidak, saya tidak tahu apakah kereta sewaan atau kusir bisa masuk ke dalam istana 
kerajaan tanpa inspeksi. Selain itu, kusir akan terkejut jika saya mengatakan [ke istana 
kerajaan]... 



Maksud saya, ketika memasuki base SDF, perlu menunjukkan berbagai dokumen, seperti 
sertifikat inspeksi mobil, asuransi kewajiban wajib, dll. Bukan? Jika Anda pergi dengan 
taksi, mereka akan melihat ke dalam mobil, bagasi, di bawah mobil, dan lain-lain... Saya 
ingin menghindari hal-hal yang merepotkan seperti itu. 

Dan mata penjaga gerbang terbuka lebar. 

... Wanita bangsawan normal tidak berjalan sendirian ke istana kerajaan? Apakah begitu... 

Yah, terserahlah, selama mereka membiarkanku lewat, semuanya baik-baik saja... 

Eh? Anda akan membimbing saya? 

Oh, Anda akan bertanggung jawab jika Anda membiarkan putri bangsawan menjelajahi 
istana kerajaan sendirian? 

Apakah begitu... 

Yah, maafkan aku! 

Dan saya sampai di ruang tunggu penonton. Dan saya harus menunggu panggilan saya di 
sini. Selama berjam-jam. 

Pihak lainnya adalah Raja. Dan di sini, hanya beberapa negara asing. 

Ya, mau bagaimana lagi. 

Dan saya dipanggil lebih awal dari yang diharapkan. 

Ya, akhirnya, pertemuan dengan raja negeri ini. 

Sampai sekarang, sudah banyak orang yang saya sebut [Raja]. Termasuk ayah Sabine... 

Beberapa dari mereka adalah orang baik, beberapa sombong, dan banyak lainnya, tapi saya 
bertanya-tanya orang macam apa raja di sini? 
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Saya memasuki ruang audiensi, berjalan menuju tahta dengan kepala menunduk, dan 
berlutut di depan tahta. 

"Angkat wajahmu" (Raja) 

Kemudian, setelah izin diberikan, saya bisa melihat ke atas dan melihat wajah raja untuk 
pertama kalinya. 

Dan... 

"Eh?" (Mitsuha) 

Ada wajah yang familiar. 

"Hitung... Wonrade...?" (Mitsuha) 

Dan, bagi saya yang benar-benar terperangah... 

"Hn? Apa kamu kenal pria itu? Pria itu adalah keturunan bangsawan tetapi telah 
melepaskan status kerajaannya. Kudengar dia sedikit mirip denganku ... "(Raja) Ah, mereka 
saudara, begitu. Makanya mereka sangat mirip... yang mengingatkan saya, gaya rambut dan 
bentuk kumisnya sedikit berbeda. 

Atau lebih tepatnya, dia memiliki darah bangsawan ya, ayah DQN itu... Itulah mengapa 
bangsawan lain tidak bisa menghalangi jalan mereka meskipun mereka melakukan apapun 
yang mereka inginkan.... Dan marquis Mitchell, juga, tidak bisa melawan mereka. Yah, saya 
kira masih ada ruang untuk alasan. 

"Viscount Yamano, kudengar kamu menjual barang negaramu di negara kami, di negara 
mana kamu berasal?" (Raja) Uwaah, itu datang! Yah, aku melihatnya datang bermil-mil 
jauhnya. Tanpa menunggu perkenalan diri saya ya ... 

... Yah, saya kira dia memanggil saya ke hadirin ini untuk menanyakan tentang masalah itu. 

"Ya, tanah air saya adalah [Nihon] ..." (Mitsuha) "Nihon? Aku belum pernah mendengarnya 
... "(Raja) Nah, Anda tidak akan bertanya apakah Anda sudah tahu. 

"Mungkin dikenal dengan nama yang berbeda di sekitar sini... Bahkan di negara tetangga 
kita, itu juga dikenal sebagai Nippon, Jepang, Yāpan, Zipang dan berbagai nama lainnya... 
Terlebih lagi, ada negara tertentu yang disebut dengan berbagai nama seperti Eikoku, 
Inggris, Britania Raya, Britania Raya... "(Mitsuha) Sebenarnya, saya pikir ada nama negara 



konstituen, tapi itu campur aduk karena terjemahannya, terserah. Ini tidak lebih dari 
pidato penipuan. 

"U-umu, tentu saja ada beberapa kebiasaan seperti itu di negara kita juga ..." (Raja) Ya, 
menurut saya masih banyak lagi contoh kebiasaan seperti itu. 

"Dan saya menjawab karena Anda Yang Mulia bertanya, tetapi awalnya, ini belum 
waktunya untuk mengumumkan tanah air saya karena saya telah diinstruksikan untuk 
bertindak dengan kebijaksanaan pribadi saya sendiri tanpa mengungkapkan nama negara 
kita ... oleh karena itu, saya ingin bertanya agar nama-nama yang aku ungkapkan barusan 
harus disimpan hanya untuk mereka yang hadir di ruangan ini sekarang ... "(Mitsuha) 
Secara alami, mereka seharusnya sudah menyelidiki fakta bahwa saya tidak ingin 
mengungkapkan negara asal saya, dan itu seharusnya sudah jelas dari sikap saya sekarang. 

Nama Nihon juga tercantum di dokumen impor, jadi mereka mungkin sudah 
mengkonfirmasi sebanyak itu, dan mereka mungkin mengira itu adalah negara fiksi. Ini 
adalah penjelasan yang menyesatkan bahwa [Disebut dengan berbagai nama tergantung 
negaranya] seandainya nanti menjadi cerita diplomasi formal. 

Dan tidak mungkin orang bodoh yang tidak bisa membaca udara, seperti membawa peta di 
sini, bisa menjadi Raja ... 

"Oi, seseorang, bawakan peta!" (Raja) (Catatan: menghela napas, dia adalah penyebab 
tersesat) ... Oi oi oi oi !! 

Orang-orang yang tampaknya Perdana Menteri telah memasang wajah masam, tetapi yang 
lain, salah satu dari posisi yang lebih rendah terbang keluar dari ruang penonton untuk 
mencetak beberapa poin brownies. 

Oooii... 

Mendesah... 

Saya melihat... 

Jadi itulah niat sebenarnya mereka... 

Mendorong dengan paksa untuk keuntungan mereka sendiri tanpa mempedulikan pihak 
lain, begitu ... 

Kurasa Raja negeri ini memang agresif. 

Aku sudah terbiasa melihat raja negeri kita, kepribadiannya agak kokoh dan bermartabat... 
atau tidak, sejauh yang kulihat dia diayunkan oleh Sabine-chan... 

Nah, pasti, ada juga paman sombong seperti Raja negara kedua yang kita kunjungi selama 
ekspedisi ... 



Bagaimanapun, saya tidak akan menjadi orang yang baik hati. Jika saya patuh di sini, 
permintaan akan meningkat satu demi satu. 

Dan pertama-tama, bahkan jika Anda membawa peta ke sini, itu tidak akan berguna. Belum 
lagi Jepang, tentunya negara kita pun belum tercatat di peta mereka. Di sisi lain, jika saya 
sembarangan menunjuk pada tempat acak, itu akan terungkap hanya dengan satu 
pertanyaan kepada para ahli, itu tidak akan masuk akal. 

Begitu... 

"Aku sudah membawa petanya!" (bawahan) 

Ini terlalu cepat. Mungkin, mereka sudah menyiapkannya sebelumnya... 

"Umu, terserah, bawa saja ke sini!" (Raja) 

Biasanya, seorang petugas akan menerimanya sebelum mereka memberikannya kepada 
raja. 

Namun kata-kata itu hampir sama baiknya dengan yang dia katakan kepada pria itu untuk 
[Mendekati dia]. Artinya, dia [Mempercayai] pria itu. Untuk bawahan belaka, itu akan 
menjadi kehormatan yang luar biasa. 

"Viscount Yamano, kamu bisa datang ke sini" (Raja) Ya, baiklah, saya tidak bisa 
menunjukkannya dari posisi saya sekarang. 

...tapi. 

Saya merasa kasihan kepada orang yang telah membawa peta tapi... 

"Itu tidak perlu" (Mitsuha) 

"... Eh?" (Raja) 

Orang yang membawa peta berhenti di jalurnya. 

Perdana menteri-san yang memasang wajah kaget. 

... Dan Raja akan memasang wajah kosong. 

"Sebelumnya, saya sampaikan bahwa saya berhati-hati untuk tidak menjadi kasar kepada 
raja-raja bangsa-bangsa lain, dan bahwa saya tidak bisa memberikan rincian mengenai 
negara saya belum sesuai dengan instruksi dari negara saya, tapi aku masih berani 
mengungkapkan hanya satu nama negara untuk menghormati Yang Mulia. Diperlukan 
untuk memberi tahu lebih banyak akan membuat saya mengkhianati negara saya, dan saya 
dapat dihukum karena melanggar kepercayaan, tetapi bagaimanapun, saya memutuskan 
bahwa memenuhi keingintahuan Anda memiliki prioritas di atas itu, dan saya memberi 



tahu Anda apa yang diminta, kan? " (Mitsuha) "Kalau begitu, daripada mengkhianati tanah 
air saya, saya akan memilih untuk segera mundur, tentu saja. Kalau begitu, aku akan 
meninggalkan negara ini secepat mungkin, di mana pun tanah airku berada, kami tidak ada 
hubungannya dengan negara ini lagi ... "(Mitsuha) "Eh?" (Raja) 

Tentu saja. 

Meskipun saya mengatakan itu tidak baik. 

Apalagi saya katakan itu adalah instruksi langsung dari negara saya. 

Saya kira dia masih kerabat dari keluarga DQN itu. 

"Menurut pedoman tindakan, jika pihak lain mengabaikan kebijakan kami dan memaksa 
saya untuk mengikuti tuntutan mereka, saya harus segera meninggalkan negara dan 
merelokasi basis kami ke negara lain, jadi itu bukan atas kebijakan saya sendiri. Baiklah, 
aku permisi dulu. " (Mitsuha) ... Maaf, Rephilia. Masalah tentang pindah ke luar negeri 
menjadi lebih cepat dari yang saya kira ... 

Dan saat saya mencoba untuk meninggalkan penonton dengan cepat... 

"Tunggu!" (Raja) 

Aku bisa mendengar sesuatu dari belakang, tapi itu tidak masalah. 

Tidak ada alasan mengapa saya harus menuruti perintah paman tersebut karena saya 
bukan dari negara ini. Meskipun [saya berbaik hati datang ke sini], tetapi mereka 
memaksakan sesuatu yang tidak dapat saya terima, tentu saja saya akan pergi. Lagipula aku 
bukan budak paman itu, dan aku juga tidak berhutang padanya. 

Baiklah, pertama menarik semua uang dari bank... 

"Kubilang tunggu! Hei, hentikan gadis itu! " (Raja) Seorang penjaga memblokir saya dengan 
tombaknya... 

Kamu, siapa namamu? (Mitsuha) 

"Eh?" (penjaga) 

Penjaga itu terkejut ketika saya menanyakan namanya. 

"Saya akan memasukkan nama Anda dalam deklarasi perang karena Anda telah melakukan 
tindakan yang setara dengan menyatakan perang terhadap negara kita. Apakah Anda ingin 
semua orang tahu bahwa tindakan Anda menyebabkan perang, dan itu adalah Yang Mulia 
dan tanggung jawab Anda bahwa banyak orang meninggal? " (Mitsuha) "Hai !!" (penjaga) 

Penjaga menjadi pucat dan melangkah mundur. ... di mana nyali Anda, penjaga-san. 



Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang bergerak atau berbicara. 

Itu adalah konsekuensi alami dari mencoba secara tidak adil menahan para bangsawan 
negara lain untuk mengungkapkan rahasia negara. 

Apakah mereka meremehkan saya karena saya masih kecil? 
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... Apakah saya serius tentang perang, Anda bertanya? 

Tidak, negara kita dan negara ini sudah dalam keadaan perang. 

Dan kali ini, secara terpisah, [Kerajaan Yamano] saya (populasi: 1 orang) juga memulai 
perang. 

Tangkap kapal perang, rebut sumber daya dan komoditas... 

Ya, itu mungkin enak. 

Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkan surat tenda dari raja saya. Untuk berjaga-
jaga... 

"... Tunggu, harap tunggu!" (Raja) 

Ketika saya sampai di depan pintu, saya mendengar panggilan dari Raja, menerobos 
kesunyian. 

Namun, karena dia hanya mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya, aku benar-benar 
mengabaikannya. Penjaga yang bertugas membuka dan menutup pintu juga tidak bergerak, 
jadi saya mencoba membukanya sendiri, dan... 

"Tidak! Saya meminta Anda untuk mendengarkan, bukan memerintahkan Anda untuk tidak 
bergerak! Maaf, itu buruk! Saya mengambil semuanya kembali! Jadi, dengarkan! " (Raja) 

Aku terkejut! 

Tidak mungkin seorang raja akan meminta maaf di depan bawahannya kepada bangsawan 
asing, tidak peduli seberapa besar dia mengira aku adalah anggota keluarga kerajaan! 

Para pengikut dan pengawal juga terkejut. 

Jadi dia memiliki cukup keegoisan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja. Apakah ini 
yang disebut [Aku rajanya. Saya anggota keluarga kerajaan...]? 

Yah, itu akan meninggalkan sisa rasa yang buruk jika saya terus menarik diri meskipun dia 
mengakui kesalahannya. Saya tidak ingin meninggalkan negara karena saya bertengkar 
dengan raja juga. Jika memungkinkan, saya ingin tetap di sini apa adanya. 



Jika saya memindahkan basis saya ke negara lain, semua koneksi pribadi dan rute bisnis 
yang telah saya bangun hingga sekarang akan sia-sia dan kembali ke titik awal, dan toko 
produk... yah, itu sewa, jadi tidak ada masalah. 

Tentu saja, saya akan menarik semua uang rekening bank saya, membeli emas batangan 
dan meninggalkan negara itu, atau membelinya nanti melalui perdagangan Rephilia. Nah, 
Rephilia harus menunggu sampai berbagai persiapan selesai sebelum dia bisa melarikan 
diri dari negara ... 

Jika akun dibekukan, tentu saja, saya akan mendapatkannya kembali dalam emas batangan. 
Dari bank dan perbendaharaan Istana Kerajaan, termasuk denda. 

... Karena saya tidak akan meninggalkan catatan kecil atau kartu panggil dengan pola 
kucing di atasnya, fakta bahwa saya secara sukarela memulihkan aset yang saya simpan di 
negara ini tidak akan terungkap. Ini akan menjadi keributan tentang pencuri hantu besar 
yang misterius. (Catatan: catatan kecil adalah referensi, dan kartu kucing adalah referensi 
mata Kucing .) 

Memang butuh waktu, tetapi memulai kembali di negara lain tidaklah sulit untuk jujur. 
Saya bahkan dapat melakukannya dengan lebih baik lain kali karena saya hanya perlu 
mengulangi apa yang sudah saya lakukan sekali. ... Tapi yang membuatku enggan untuk 
pergi adalah... 

Ya, gadis bernama Micheline yang menjadi temanku hanya ada di negara ini. 

Itu sebabnya, meskipun agak disesalkan untuk melepaskan kesempatan untuk mendapat 
untung kotor, itu seperti sengaja memulai perang yang bisa dihindari demi menghasilkan 
uang, jadi mari kita menyerah di sini. 

"... Jika kamu berkata begitu ..." (Mitsuha) 

Ketika saya berbalik ke arah takhta dan berkata demikian, Raja tampak lega. 

Tapi menurutku itu tidak akan menjadi masalah besar hanya dengan membuat suasana 
hati seorang gadis kecil dari negara lain menjadi buruk... 

Bahkan jika itu menjadi perang, mereka mungkin berpikir bahwa negara asalku adalah 
negara kecil yang sangat jauh, jadi pasukan darat dan laut tidak akan memiliki kekuatan 
untuk bertarung dengan negara ini. Maksudku, sepertinya ini kesempatan besar untuk 
menduduki tanah airku dan mencaploknya sebagai koloni, aku bertanya-tanya mengapa 
dia menjadi begitu penakut... 

"Kalau begitu, anggap saja masalah sebelumnya tidak pernah terjadi... Katakanlah saya 
sedang tidur di lantai dua toko saya dan saya tidak pergi ke mana pun, juga tidak bertemu 
siapa pun hari ini. Saya bermimpi bertemu raja negara ini, dan itu hanya mimpi ... 
"(Mitsuha) 



"U-umu, benar, itu benar! [Pertemuan pertama dalam kenyataan] akan terjadi di lain 
waktu... "(Raja) 

Anda akan menelepon saya lagi!? Jika Anda berbicara tentang tidur lakukan saat Anda 
sedang tidur... tte, saya seharusnya berada di dalam mimpi sekarang, saya kira tidak apa-
apa... 

(Catatan: Berbicara saat tidur memiliki kanji yang sama dengan berbicara omong kosong) 

Kami entah bagaimana berhasil menghindari insiden bencana, dan dia belajar dengan cara 
yang sulit, saya kira dia tidak akan memaksa lagi. Jika dia baik sejak awal, saya tidak akan 
melakukan hal seperti itu, ingatlah. 

... Yah, aku terburu-buru untuk menurunkan kekuatan nasional negara ini, jadi bukan 
tempatku untuk mengatakan itu. Raja juga berpikir bahwa bukanlah ide yang baik untuk 
melanjutkan pembicaraan dengan suasana saat ini. Mengingat suasana hatiku yang 
memburuk sekarang, kurasa masuk akal jika menurutnya lebih baik melanjutkan 
pembicaraan nanti saat suasana hatiku sudah pulih, daripada memaksa untuk melanjutkan 
pembicaraan sekarang. 

Pertama-tama, biarpun aku menjanjikan sesuatu setelah ini, aku hanya bisa berkata [Eh? 
Saya tidak tahu. Saya tidak pergi ke mana pun hari itu karena saya tidur di toko saya] dan 
semuanya akan berakhir. Raja, juga, mungkin mewaspadai kemungkinan hasil itu ... 

Bagaimanapun, sepertinya tidak masalah untuk menyebutnya sehari. 

Baiklah, mundur! 

Setelah memberikan pidato perpisahan yang tepat kepada raja, saya meninggalkan ruang 
audiensi. Kemudian ikuti penjaga yang bertanggung jawab membimbing saya ke gerbang 
kastil. 

... Tidak, saya akan tersesat jika saya sendirian, dan mereka tidak akan mengizinkan orang 
lain berkeliaran di istana sendirian, biasanya... 

Dan ketika saya mengikuti penjaga diam ... 

... Hmm? 

Aku bisa melihat sosok yang familiar di depan... 

"Eh? Viscount Yamano? " (sang pangeran) 

Aaaah !! Orang ini adalah salah satu bajingan DQN itu, putra Pangeran Wonrade, Viscount 
Efred! 

Pelecehan seksual yang mengolok-olok sosok kesederhanaanku! 



Kenapa dia ada di sini... tte, darah bangsawan sepertinya mengalir di keluarga DQN itu, jadi 
tidak ada yang aneh... tte, tidak mungkin begitu, idiot !! 

Tidak mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi !! 

Sial, mereka menangkapku! Mereka membodohi saya! 

Saya pikir gaya rambut dan kumis Raja dan Pangeran Wonrade sedikit berbeda, tetapi 
mereka tidak sepenuhnya berbeda, sesuatu seperti itu dapat dengan mudah diubah. Benar-
benar kesalahan besar! 

Ada juga rambut palsu dan kumis palsu... 

Melihat orang ini berjalan di istana sendirian seperti ini, bahkan orang bodoh pun akan 
menyadarinya !! 

... Sekarang Anda telah pergi dan melakukannya, Count Wonrade... 

Maka itu berarti bahwa orang yang tidak menyamar atau sesuatu yang aneh seperti raja ini 
adalah putra mahkota, dan bahwa dia tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan saya 
... 

Mungkin Raja merahasiakannya dari orang ini? Untuk mencegahnya membuat kekacauan 
lagi ... 

Dan, seperti yang dia takuti, orang ini telah membuat kekacauan lagi. 

Yah, bahkan jika dia hadir di ruang audiensi lebih awal, bersama dengan Raja, itu akan 
lebih baik dengan melewati batas. 

Tidak, saya rasa ini bukan salah orang ini kali ini. 

Jika dia tidak tahu bahwa aku datang ke istana kerajaan, mau bagaimana lagi jika dia 
bertemu denganku secara kebetulan. Lagipula, untuk orang ini, tempat ini mungkin 
[Tempat Kerja dan Rumah], jadi normal jika dia berkeliaran. 

... Tapi bagaimanapun, dia tidak punya alasan untuk bersikap ramah padaku. Lagipula, 
orang ini adalah orang yang sama dengan [Viscount Efred] yang menertawakanku, dengan 
kata lain, orang ini masih sama tidak menyenangkan... bajingan yang sangat tidak 
menyenangkan sejak dulu !! 

Selain itu, jika saya terlibat dengan orang ini dalam sesuatu yang aneh, raja mungkin 
menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk pengumpulan informasi nanti. 

Kata orang bijak, jauhi bahaya. Tidak ada yang lebih baik daripada menjauh dari orang ini. 

"...apa yang terjadi? Tolong tuntun aku keluar dari tempat ini secepatnya! " (Mitsuha) 



Seperti yang bisa diduga, bahkan dengan tegas Putra Mahkota berbicara kepada saya, saya 
tidak bisa begitu saja mengabaikannya dan terus berjalan, jadi pemandu itu berhenti. Dan 
ketika saya mengatakan itu penjaga membuat ekspresi ketakutan seolah-olah dia ingat 
momen saat penonton dan berjalan terburu-buru. 

Rupanya, dia tampaknya telah menyadari bahwa tidak mungkin Putra Mahkota dapat 
menahan gadis yang menghidupkan Raja tanpa ragu-ragu. Dan dia sepertinya memutuskan 
bahwa lebih baik terus berjalan daripada membiarkan perselisihan kejahatan dimulai. 

... Yup, benar! 

Jika kemampuan deteksi bahaya Anda tidak bagus, Anda tidak bisa bertahan di sarang roh 
jahat ini! 

Dan saya segera pergi, mengabaikan Viscount Efred yang mengatakan sesuatu. 

Tidak, karena saya hanya mengenal orang ini sebagai [Viscount Efred], saya akan 
menghadapinya seperti itu, dan seharusnya tidak ada masalah. 

Seorang wanita muda yang marah, yang sebelumnya dihina dengan kejam di depan 
sejumlah besar bangsawan, mengabaikan Viscount dari negara lain yang kebetulan lewat di 
Istana Kerajaan. 

... Tidak akan ada masalah. 

Tidak ada yang akan disalahkan, ya. 

Baiklah, mundur! 

"...apa!? Anda bertemu Viscount Yamano !? " (Raja) 

"Ya, hanya di koridor di sana... jika kamu meneleponnya, kenapa kamu tidak 
memberitahuku !?" (sang pangeran) 

Raja menurunkan bahunya dan menundukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata 
Pangeran. 

"Meskipun entah bagaimana kami berhasil membuatnya setuju untuk berpura-pura bahwa 
kegagalan yang sebelumnya tidak pernah terjadi sehingga kami dapat memperbaiki 
keadaan mulai sekarang... tentu saja dia akan menyadarinya. Saya tidak berpikir bahwa 
Viscount Yamano itu bodoh... hmmm, apa yang harus saya lakukan... "(Raja) 

Sepertinya masa depan raja akan penuh kesulitan.... 
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(POV mata-mata) 

Saya datang ke sini untuk menyelidiki pedesaan ini, terutama dipesan. 

Pedesaan adalah pedesaan, viscounty menghadap laut kecil yang terletak di ujung kerajaan, 
benar-benar berlawanan dengan pusat benua. 

Awalnya baroni kecil dengan sedikit keuntungan. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa orang yang sangat cakap yang sangat dipercaya oleh 
tuannya seperti saya dikirim ke tempat seperti itu. ... Karena wilayah ini adalah wilayah 
[Himemiko-sama] itu, Viscounty Yamano yang terkenal. 

Viscount Yamano. 

Suatu hari, dia tiba-tiba muncul di negara ini, menaklukkan sekelompok serigala sendirian 
untuk membantu seorang gadis desa. 

Dia mengelola Bola Debutan dari seorang putri bangsawan yang baru muncul, dan dengan 
sukses besar, itu mengatur masa depan gadis itu menjadi kokoh. 

Dia juga menyelamatkan putri ketiga dari krisis, membantu sebuah restoran ... dan 
akhirnya mengungkapkan identitasnya, orang yang menyelamatkan kerajaan dari 
malapetaka, Pahlawan Keselamatan Agung, Himemiko dari Guntur-sama. 

Saya berterima kasih dan sepenuhnya menghormatinya, tetapi kali ini adalah masalah yang 
sama sekali berbeda. Saya tidak punya pilihan lain karena ini adalah misi yang dikeluarkan 
oleh Tuhanku yang terkasih. 

Selain itu, itu tidak berarti bahwa aku akan menyakiti atau tindakan bermusuhan terhadap 
Himemiko-sama. Saya hanya diperintahkan untuk mengumpulkan informasi. Itu hanya 
masalah sepele yang bahkan dewi pun akan mengabaikan. 

Jadi semuanya baik-baik saja. Jika dilakukan dengan baik, tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. 

... Atau memang seharusnya begitu. 

Itu seharusnya menjadi hasil yang diinginkan! 



Tidak ada masalah saat saya melihat ladang garam, kincir air bertenaga kaki dan bagian 
lainnya. Saya merasakan tatapan mata penduduk desa, tetapi jika ada orang asing yang 
menatap mereka, wajar jika mereka akan waspada. 

Dan tidak ada yang terjadi ketika saya pergi ke pelabuhan nelayan dan bangunan mirip 
gudang di dekat pelabuhan. 

... Tetapi rumor mengatakan bahwa [Ada cahaya terang, bahwa Anda tidak dapat 
membayangkan itu berasal dari lilin atau lampu, datang dari rumah tuan pada larut 
malam]. 

Rumah tuan dimana banyak benda suci seperti tongkat petir dan suara dewi disimpan. 

Dan untuk menyelinap ke rumah tuan, saya diam-diam memasuki taman pada tengah 
malam, tapi ... 

Pesta! (SFX) 

Tiba-tiba, saya dikejutkan oleh semburan cahaya yang kuat bersama dengan suara sesuatu 
yang sedang beroperasi. 

Mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan disilaukan oleh pancaran cahaya, dan 
tubuhku menjadi kaku sesaat. 

... Sebagai seorang profesional, saya mengalami kesalahan serius tertentu. 

Dan seiring dengan cahaya itu, alarm berbunyi keras. 

Itu bukanlah suara yang sederhana seperti suara gong atau gendang. Itu adalah suara yang 
belum pernah saya dengar, bergema dengan volume super keras, melumpuhkan 
kemampuan berpikir saya! 

Dan... 

"Aku ingin tahu mata-mata siapa pria ini? Yah, tidak peduli antek siapa orang ini... 
"(Mitsuha) 

Saat berikutnya saya berdiri sendiri di tepi laut. 

... Memang, Yamano Viscounty adalah wilayah yang menghadap ke laut. 

Tapi saya berada di halaman belakang rumah Viscount! Beberapa ratus meter dari garis 
pantai !! 

Daerah ini benar-benar gelap, lupakan rumah Viscount, saya bahkan tidak bisa melihat 
bangunan di desa atau kota yang seharusnya terlihat di bawah sinar bulan. Dan tidak ada 
pantai berpasir yang indah di dekat desa nelayan di sana... 



Jangan panik! Ini bukan waktunya untuk panik !! 

Sama baiknya dengan bunuh diri jika Anda bergerak sembarangan dalam kegelapan, di 
tempat yang tidak dikenal. Di sini, Anda harus tenang dan menunggu hingga pagi dan 
memeriksa situasi setelah hari cerah. Itulah yang akan dilakukan para profesional. 

... Baiklah, mari kita cari tempat di mana saya bisa beristirahat dengan aman. 

Dan keesokan paginya. 

Saya menghabiskan malam di pohon besar di dekatnya, sambil berhati-hati dengan 
lingkungan saya, dan turun untuk kembali ke pantai berpasir lagi. Dan lihat sekeliling... 

"Pulau?" (mata -- mata) 

Benar, garis pantai melengkung ke arah daratan di kiri dan kanan saya, dengan mulus 
menggambar lingkaran, dan ini adalah bagian yang menonjol yang menjorok ke laut, dan 
ini adalah bagian yang menjorok ke arah laut ... sederhananya istilah, ini adalah sebuah 
pulau. 

Dan kemungkinan besar tidak ada orang di sini... 

"Ke-kenapa ..." (mata-mata) 

Saya tahu hanya ada satu kemungkinan. 

...[Migrasi]. 

Kemampuan ajaib Himemiko dari Thunder-sama yang dikabarkan untuk bergerak jarak 
jauh dalam sekejap. 

Dan saya mendengar suara seorang gadis di halaman belakang tadi malam. 

Nah, masih banyak gadis lain seperti pelayan atau magang masak. 

Tapi kata itu dengan nada yang menakjubkan dan tenang di depan penyusup yang 
mencurigakan di tengah malam bukanlah sesuatu yang akan dikatakan oleh pelayan kuda. 
Itu berarti... 

"Seperti yang diharapkan, itu adalah Himemiko-sama ..." (Spy) 

Tidak, tentu saja, saya menyadarinya sejak lama. 

Saya hanya perlu memeriksa medan dan situasi sekitarnya terlebih dahulu, sebelum 
mengambil kesimpulan apa pun. 

... Aku punya waktu yang cukup lama untuk berpikir... tidak, itu terlalu lama karena tidak 
bisa tidur di pohon tadi malam... 



Oooi! (pria misterius) 

Aku menoleh ke arah sumber suara tiba-tiba dari belakang dan menatap pria yang datang 
ke sini. 

Dia tidak akan menelepon saya dari kejauhan jika dia akan menyakiti saya secara tiba-tiba. 
Setidaknya sampai lawan lengah. Jadi, saya menunggu pria yang mendekat dengan wajah 
santai. 

... Tentu saja, saya akan selalu siap untuk mengeluarkan pisau dari saku saya kapan saja. 

"Tidak, aku tahu kamu akan berjaga-jaga, tapi jangan khawatir. Jika saya memiliki niat 
buruk, saya akan menembak Anda dengan busur dari jarak jauh atau mengelilingi Anda 
dengan sejumlah besar orang bersenjata "(pria misterius) 

Kata pria yang mendekat sambil tersenyum pahit. 

Saya rasa itu benar. Mereka bisa dengan mudah membunuh atau menangkap saya kapan 
saja jika dia membawa kru bersamanya. Saya kira saya harus dengan patuh mendengarkan 
dia ... 

"Yah, kupikir kau sudah menyadarinya sampai batas tertentu, tapi ini adalah ulah 
Himemiko-sama. Mereka yang dengan jahat mencoba merusak wilayah akan ditangani 
dalam sekejap. Dan mereka yang tidak begitu jahat, tetapi telah melewati batas seperti 
spionase, akan dilempar ke sini. ... Dengan kata lain, pulau ini adalah [tempat pembuangan 
musuh yang tidak pantas untuk dibunuh]... "(pria misterius itu) 

Tempat du-dumping? (mata -- mata) 

Tempat ini menjadi pulau masih dalam ruang lingkup deduksi saya. Namun, apakah ini 
[tempat pembuangan]? 

Sebuah tempat untuk meninggalkan mereka yang tidak pantas untuk dibunuh? 

Bagaimana dengan interogasinya? 

Apakah ada penyiksaan yang membuat Anda melontarkan majikan atau tujuan Anda? 

Saya bertanya kepada pria itu bahwa ... 

"Sepertinya tidak perlu. Tidak peduli siapa majikan mereka, mereka yang tidak menyakiti 
akan dibuang begitu saja ke pulau ini. Tetapi mereka yang menyakiti harus meludahkan 
majikan mereka, tujuan, semuanya, dan  jepret  ... "(pria misterius itu) 

"... apa itu ..." (mata-mata) 

Dengan kata lain, tidak ada gunanya berurusan dengan kentang goreng, ya ... 



"Jadi berapa lama sampai saya bisa dibebaskan? Aku yakin untuk Himemiko-sama yang 
lembut ... "(Mata-mata) 

"Saya tidak tahu" (pria misterius itu) 

Eh? 

"Setiap orang yang datang ke sini akan selalu tetap di sini. Tidak ada yang pernah 
melakukannya. Sejak yang pertama datang ke sini... "(pria misterius itu) 

"Apa! A-bagaimana dengan Himemiko-sama !? Kapan dia akan datang untuk 
mempertanyakan ... "(mata-mata) 

"Dia tidak akan. Dia baru saja melempar kita ke sini dan semuanya berakhir. Itu sebabnya 
kami harus hidup sendiri, menangkap ikan, berburu binatang buas, mengumpulkan 
tanaman dan buah-buahan liar... "(pria misterius) 

"Tidak mungkin! Saya punya istri dan anak! Dan majikanku bukanlah musuh Himemiko-
sama! Dia hanya ingin mendapatkan sedikit petunjuk tentang perkembangan teritorial! 
Majikan saya akan mengakuinya ... "(mata-mata) 

Aku dengan putus asa mengatakannya, tetapi pria itu hanya tersenyum. 

"... Bukan musuh, ya... asal tahu saja, tuanku adalah Count Boze. Mungkin sekutu paling 
tepercaya dan terbaik untuk Himemiko-sama di negara ini adalah anggota keluarga 
Keluarga Bozes! ... Namun, saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk bertemu, atau 
mendengar apapun dari mereka lagi... "(pria misterius itu) 

Apa... apakah kamu... 

"Baiklah, mari kita perkenalkan pada semua orang. Di sana, kami memiliki pondok istirahat 
dan lapangan tempat kami semua bekerja keras. ... Apakah kamu pandai memancing? 
Bisakah Anda melakukan pertukangan atau berburu? Apakah ada keahlian khusus yang 
dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari? " (pria misterius) 

"......" (mata -- mata) 

"Ah, aku lupa memberitahumu, di sini, semua orang tidak ada hubungannya dengan negara, 
status, atau nama asli mereka. Tidak peduli apa posisinya, kita semua sama di sini, hanya 
tahanan. Jadi di sini, kami membuang nama lama kami dan memanggil satu sama lain 
dengan nomor. Baik itu pemula tanpa nama atau mata-mata terkenal, kita semua sama ... 
tte, kurasa tidak mungkin [mata-mata terkenal terkemuka] ada di sini. Semua orang di sini 
dikenal kurang dari 3 rd kelas mata-mata, hahaha ... ah, itu benar, nama baru Anda adalah 
[Number 28]. Dan saya [Nomor 6], para narapidana panggil saja saya [enam]... Dan pulau 
tahanan ini mungkin belum dipetakan, jadi tidak bisa ditemukan di peta... "(enam) 

Sepertinya hari-hari yang sangat panjang akan dimulai dari sekarang... 



Chapter 181 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 181 181. 3 rd lantai terbuka 

"Sehingga Itu sebabnya, saya meminta izin untuk memasuki 3 rd lantai!" (Sabine-chan) 

"Apa ini [Jadi itu sebabnya] omong kosong !?" (Mitsuha) 

Setelah kami kembali dari Kerajaan Vanel di benua baru, saya menurunkan Colette di 
wilayah tersebut, dan kemudian pergi ke [General Store Mitsuha], di mana Sabine-chan 
sudah menunggu di depan toko. 

"Kamu membawa Colette ke suatu tempat lagi, bukan !? Saya menuntut sesuatu untuk 
menebusnya !!! " (Sabine-chan) 

A ~ h, dia tidak tahan diperlakukan berbeda dengan Colette-chan, huh... Karena itulah dia 
ingin sesuatu untuk menyamakan perbedaan. Saya tidak berpikir saya bisa mundur di sini. 
Sekarang saya sudah selesai untuk.... 

"Lagipula aku sudah melihat rumah di Jepang, melihat lantai tiga [General Store Mitsuha] 
tidak akan ada bedanya, kan !?" (Sabine-chan) 

U ~ n, memang, itu benar... Aku tidak meletakkan apa pun yang tidak dimiliki rumahku di 
Jepang di lantai tiga. Senjata-senjata itu disimpan di Pangkalan Wolf Fang saat tidak 
dibutuhkan, dan Sabine-chan sudah terbiasa dengan hal-hal seperti TV, blu-ray, AC, lemari 
es, dan konsol game. 

Ada laptop, tapi tidak terhubung ke internet, dan Sabine-chan juga belum belajar cara 
menggunakannya. Pertama-tama, Sabine-chan tidak pernah menyentuh sesuatu tanpa izin 
saya, terutama jika saya mengatakan [Jangan pernah menyentuhnya] dengan wajah yang 
serius. Dia gadis yang bisa dipercaya dalam hal itu. 

"Dan, jika Anda memberi saya izin untuk keluar masuk dengan bebas, saya akan membuka 
toko atas nama Anda, neesama. Tentu saja, saya akan menyerahkan penyimpanan kepada 
para pelayan, sementara saya melakukan sesuatu yang lain! Neesama, kamu sangat sibuk 
sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengelola toko, kan? Saya pikir akan jauh lebih 
mudah jika Anda menyerahkannya kepada saya ... "(Sabine-chan) 

Ugh! Ini tawaran yang menarik... 

Mereka akan menempatkan beberapa pengawal tersembunyi, jadi saya tidak perlu 
khawatir tentang keamanan ... Tidak ada masalah khusus selama orang lain selain Sabine-
chan dilarang di lantai dua dan di atasnya. 

Ummm... 



Mmmmmmmm.... 

"Mmmmmm ... A-jika kamu bersikeras ..." (Mitsuha) 

Himemiko telah jatuh ke dalam bisikan Iblis !! 

"... Dan ini adalah cara Anda mengaktifkan mode pencegahan kejahatan. Sejak aku 
melepaskan pemicu otomatis untuk panah otomatis, kupikir satu kesalahan tidak akan 
langsung membunuhmu, tapi tetap saja, itu gangguan besar jika bel darurat berbunyi di 
tengah malam, jadi jangan lakukan sesuatu yang aneh !! Bergantung pada situasinya, saya 
akan mencabut izin Anda di sini! " (Mitsuha) 

"Y-ya, aku mengerti!" (Sabine-chan) 

Sabine-chan, yang sepertinya mengerti maksudku dengan serius, menjawab dengan 
ekspresi serius. 

"Juga, hanya Sabine-chan yang bisa naik ke lantai tiga! Pelayan atau pendamping dilarang 
naik ke lantai dua ke atas kecuali ada kebakaran atau penyusup. Dan Sabine-chan hanya 
bisa melewati lantai dua, kamu tidak boleh menyentuh apapun disana. Lantai dua hanya 
digunakan untuk penyimpanan, dan berbagai jebakan dipasang untuk menghindari 
penyusup, jadi ini untuk keselamatan Sabine-chan juga. Apakah kamu mendapatkannya?" 
(Mitsuha) 

"Ya!" (Sabine-chan) 

Seperti itu, [General Store Mitsuha] mempekerjakan seorang wakil manajer. Bersama 
dengan bawahan langsungnya... 

Ngomong-ngomong, saya, sebagai manajer toko, tidak memiliki wewenang atas bawahan 
langsung wakil manajer... 

"N-neesama, aku punya satu permintaan lagi ..." (Sabine-chan) 

"Hn? Apa itu?" (Mitsuha) 

Dia bekerja di sini secara gratis, jadi saya akan mengabulkan satu atau dua permintaannya. 

"Umm... bisakah aku juga membawa adik kecilku dan Chii-neesama ke sini..." (Sabine-chan) 

"Eh?" (Mitsuha) 

Berbicara tentang adik laki-lakinya, itu adalah pangeran penyembuh yang lembut, Rouen-
kun kan? Dan [Chii-neesama] ini adalah putri kedua, jika saya ingat dengan benar. 

Tentunya, menonton DVD dan Blu-ray di lantai tiga saja mungkin terasa sepi. Rouen-kun 
dan Chii-neesama mungkin tidak mengerti bahasa dalam video, tapi jika Sabine-chan 



menerjemahkannya untuk mereka, semua orang mungkin akan bersenang-senang. Dan 
mereka tidak akan datang setiap hari, tapi hanya sesekali. ... Jika tidak, Sabine-chan tidak 
akan bisa menikmati rilis baru dengan santai. 

Mmmmm... 

"Tapi Putra Mahkota dan Putri Pertama tidak termasuk kan? (Mitsuha) 

"Ya!" (Sabine-chan) 

Begitukah, kamu akan membuang keduanya ya ... seperti biasa, kamu masih memiliki sikap 
kering terhadap mereka, Sabine-chan ... 

Tapi itu mungkin sebagai antisipasi bahwa saya tidak akan memberinya izin jika mereka 
dimasukkan, mungkin... 

Ya, saya yakin keduanya akan menggunakan apa yang mereka pelajari di sini untuk 
kepentingan Negara. Itu tugas mereka sebagai anggota keluarga Kerajaan, dan itu hal yang 
benar. 

Jadi Sabine-chan membuang mereka dari awal, tahu bahwa aku akan benci jika aku dipaksa 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan ku... bukan berarti mereka tidak 
cocok satu sama lain. 

... Itu masalahnya, kan? 

Mau bagaimana lagi ... 

"Disetujui !!" (Mitsuha) 

Persis seperti itu, invasi malaikat jatuh ke [General Store Mitsuha] telah dimulai... 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Ini adalah lantai dua [General Store Mitsuha]. 

Karena saya mengizinkan Sabine-chan pergi ke lantai tiga, dia mungkin akan terkejut jika 
saya tiba-tiba muncul saat dia di sana. Saya tidak berpikir dia akan mengalami serangan 
jantung, tetapi dia mungkin masih minum teh panas dan akan berantakan jika dia 
menumpahkannya, jadi saya mengubah titik transfer saya ke kamar pada detik. lantai. Dia 
mungkin melepuh, dan pakaian yang dikenakan Sabine-chan cukup mahal... 

Kemudian, naik ke atas sambil menghindari kabel piano yang terhubung ke pemicu untuk 
mengaktifkan [Hologram stereoskopik laser dari hantu dan suaranya]. Dan buka pintu ke 
ruang tamu di lantai tiga. 

"Maaf atas gangguan ..." (Chii-neesama) 



Kata putri kedua sambil tersenyum, lalu dia membungkuk. Kedua matanya merah... 

Benar, di ruang tamu, Sabine-chan, adik laki-lakinya Pangeran Rouen, dan kakak 
perempuannya, putri kedua, Chii-neesama, berkumpul di sekitar kotatsu sambil bermain 
RPG dan makan jeruk. 

Ada banyak kantong permen kosong, kaleng kosong dan botol jus berserakan disekitarnya. 

"Kamu..." 

" " "Kamu?" "" 

"" "Dasar anak nakal !!! Sejak kapan kau berada di ruangan ini !!? " (Mitsuha) 

Jadi, mengabaikan Sabine-chan yang mati-matian melawan, saya memberi batasan waktu 
pada game dan DVD. 



Chapter 182 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 182 182. Pengabaian 

"Eeeeh !!" (Repilia) 

Saya memberi tahu Rephilia tentang masalah di istana Kerajaan dan menjelaskan 
kebenaran tentang Pangeran Wonrade dan Viscount Efred, dan kemudian dia berteriak 
karena terkejut dengan mata terbuka. ... Itu yang disebut [Kapan kamu akan terkejut Jika 
kamu tidak terkejut sekarang]... 

"... Dan bagaimana kamu akan menghadapinya setelah ini?" (Repilia) 

Dia hanya terkejut sesaat. Setelah itu dia kembali ke ekspresi normalnya... tidak, dia 
memiliki senyum jahat di wajahnya ketika dia menanyakan itu padaku. Betapa beraninya 
dirimu... tidak, kamu telah tumbuh dengan luar biasa, Rephilia. 

Dan perusahaan yang sedang berkembang, [Rephilia Trade] berjalan dengan baik... 
merupakan pernyataan yang meremehkan, itu tumbuh secara eksponensial, kecepatan 
pengembangan yang luar biasa, dan kesannya yang menggembirakan dan tak terkalahkan 
sangat mengejutkan! 

... Tapi itu bukan karena satu-satunya kemampuan Rephilia. 

Semuanya... tidak cukup, tapi tetap saja, setidaknya 99,9999% berkat produk dan nilai 
nama saya. 

Aku perlu mengawasinya dengan hati-hati agar dia tidak terbawa suasana dan tersandung 
secara tak terduga.... 

"Aku akan meninggalkan mereka sendirian... sekarang aku tahu kebohongan dan tipuan 
mereka. Dan mereka juga tahu bahwa saya tahu tentang kebohongan mereka. Dan karena 
saya tahu bahwa mereka tahu bahwa saya tahu tentang kebohongan mereka, sekarang saya 
bertanya-tanya sikap seperti apa yang akan mereka ambil saat kita bertemu lagi ... 
"(Mitsuha) 

"Eh? Eeeh? Karena kamu tahu mereka tahu kamu tahu...? " (Repilia) 

Ah, asap akan keluar dari kepala Rephilia. 

"Maksud saya, itu tergantung pada sikap mereka. Tidak perlu mempercepat dari pihak kita, 
kan? " (Mitsuha) 

Ini yang disebut [ Go no sen ], atau [Counter] dalam istilah tinju. Ketika lawan telah 
melancarkan serangan dan mereka tidak dapat lagi menghentikan atau mengoreksi aksi, 



yang harus saya lakukan adalah menghindari serangan tersebut dan meluncurkan teknik 
serangan balik. ... Efeknya luar biasa !! 

"Begitu... Sekilas, sepertinya mereka punya inisiatif, tapi mereka benar-benar menari di 
telapak tanganmu... Seperti yang diharapkan dari Mitsuha !! ... Dan anak ini? " (Repilia) 

"Ah, dia adik perempuanku. Tolong rukun dengannya! " (Mitsuha) 

"Tolong jaga aku!" (Colette-chan) 

Ya, saya tidak membawa Colette-chan ke sini terakhir kali, jadi ini pertemuan pertama 
Colette-chan dengan Rephilia. 

Terakhir kali adalah pertemuan tentang analisis detail produk yang saya grosir dan produk 
yang saya beli dan kumpulkan, jadi saya tidak membawa Colette-chan, mengira dia tidak 
bisa memahami isinya dan akan bosan. 

Dan kali ini, saya akan memperkenalkannya dengan benar. Mari perkenalkan dia dengan 
firma... tte, urusai wa ! 

(Catatan: Permainan kata lainnya, Perkenalkan = [Shoukai], Teguh = [Shoukai], dan "Ayo" = 
[Shiyou] dengan pengubah [Kai]) 

Bagaimanapun, ini adalah pengantar! 

"Yah, seperti yang kau lihat, dia adalah adik tiriku ... Aku punya adik perempuan lagi, tapi 
dia juga lahir dari ibu yang berbeda" (Mitsuha) 

Ya, bahkan jika orang itu sendiri tidak bisa datang ke sini, mari kita pertahankan Sabine-
chan sebagai saudara perempuan saya di lokasi. Aku akan membawanya ke sini pada 
akhirnya jika itu hanya untuk jalan-jalan.... 

Tidak, saya yakin dia akan membujuk saya! Tidak mungkin Sabine-chan tahan dengan 
kenyataan bahwa Colette-chan sering pergi ke suatu tempat bersamaku begitu lama... 

Tapi yah, dia sibuk karena posisi puterinya, terutama mempelajari etiket, menghafal 
silsilah bangsawan, dan berlatih menari. Sabine-chan sepertinya tidak memiliki tingkat 
kegigihan yang sama dengan Colette-chan... 

Atau lebih tepatnya, tidak mungkin dia bisa mempelajari bahasa kerajaan ini karena tidak 
ada bahan ajar atau seseorang yang bisa mengajarinya di Ibukota Kerajaan, tidak seperti di 
Wilayah Yamano atau Wilayah Bozes. 

Sungguh hal konyol yang kupikirkan... 



Yah, tidak apa-apa selama Sabine-chan mengambil segala sesuatunya dengan santai seperti 
biasa. Kecuali jika dia menjadi sangat agresif dan menyebabkan kerusakan ... Mari kita buat 
Raja yang bertanggung jawab atas kerusakan. ... Ya mari kita lakukan itu! 

Dan Rephilia segera menjadi akrab dengan Colette-chan, dia berbicara perlahan untuk 
menyesuaikan dengan cara Colette-chan berbicara, dan pergi sejauh mengelus kepalanya ... 

Tidak, karena Colette-chan adalah saudara tiriku di lingkungan, tentu saja dia seharusnya 
seorang bangsawan juga, aku bertanya-tanya apakah Rephilia tahu tentang itu ... 

Jadi, ini tentang Raja, sepertinya saya telah disalahartikan sebagai [Showoff DQN, yang 
mencoba memanfaatkan hubungan dengan saya untuk kepentingan mereka]. Tapi 
kenyataannya, mereka adalah [Showoff Royals, yang mencoba mengeksploitasi hubungan 
dengan saya untuk kepentingan mereka]. 

... Itu tidak jauh berbeda yang kamu katakan? Apakah begitu... 

Ah, jadi jika bangsawan selain aku tahu bahwa mereka adalah raja dan pangeran selama ini, 
itu berarti itu rahasia terbuka, dan pedagang mengetahuinya. ... Kecuali saya dan Rephilia 
pendatang baru... 

Kemudian, sekitar [Kami akan menangguhkan semua kontrak kami dengan mereka yang 
melakukan bisnis dengan itu keluarga bangsawan dan kerabat mereka] bahwa kami 
diumumkan, [ yang keluarga bangsawan] bagian tidak hanya mencakup keluarga 
penyelenggara partai tetapi juga Hitung Wonrade dan Viscount Efred ini , dan bahwa para 
pedagang yang mengetahui identitas keduanya menolak untuk mengirimkan barang-
barang ke Istana Kerajaan [Untuk konsumsi Raja dan Putra Mahkota], karena mereka tidak 
ingin kehilangan kontrak bisnis mereka dengan Perdagangan Rephilia. 

Yah, itu hanya untuk kepura-puraan, pada kenyataannya, mereka mungkin telah 
mengirimkan barang-barang ke Istana Kerajaan [Untuk konsumsi Pelayan] atau [Untuk 
kantin Pengawal].... 

Saya bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan, tetapi... 

Tidak, biarkan seperti ini. Saya tidak peduli dengan mereka yang mencoba menipu saya. 
Faktanya, saya tidak benar-benar ingin lebih dekat. 

Ah, kalau begitu, apakah penyelenggara pesta pada saat itu dan ayah Mitchan tidak dapat 
menentang perintah Raja? Ada ruang untuk alasan... 

Namun, jika rumor menyebar bahwa [Viscount Yamano akan dengan mudah memaafkan 
orang yang menipunya], itu mungkin menarik hyena yang ingin mencoba mendapatkan 
keuntungan. 

Yah, setidaknya secara eksternal, saya harus tetap berpura-pura marah... Maaf, Hitung 
apapun namanya, yang kebetulan penyelenggara pesta saat itu, dan ayah Mitchan !! 



... Jadi bagaimana saya harus memilih pesta untuk dihadiri mulai sekarang... 

Dalam situasi ini, akan sedikit samar jika ayah Mitchan menjemput mereka lagi untukku. 
Namun, itu sama saja jika aku meminta orang lain untuk memilihkan pesta untukku ... 
Karena yang lain akan menganggapnya sebagai bukti bahwa aku benar-benar mempercayai 
orang itu ... 

Selain itu, tidak ada bangsawan lain yang cukup aku percayai. 

Ummm... 

Ah! 

Apakah ada alasan saya harus menghadiri pesta? 

Saya telah terjun ke dunia sosial untuk mengumpulkan informasi dan membuat koneksi, 
tetapi saya sudah mengumpulkan cukup banyak informasi dan nama serta wajah saya 
sudah terkenal di dunia sosial. Dan Rephilia Trade sudah menggunakannya untuk 
membuka saluran penjualan dengan mantap. 

... Bukankah sudah baik-baik saja meskipun aku tidak pergi ke pesta lagi? 

Semua orang tidak akan terkejut bahkan jika saya tidak muncul di lingkaran sosial lagi. 
Mereka hanya akan berpikir [Aah, itu karena kejadian itu]. Sekarang mudah untuk menolak 
undangan. 

Selain perwira berpangkat rendah, personel militer sebagian besar adalah bangsawan, saya 
sudah memiliki cukup kenalan dan koneksi di bidang itu. 

Selain itu, jika dorongan datang untuk mendorong, selalu ada [Skill Ultimate, Mode Dewi]. 

Yang harus saya lakukan adalah muncul di tiang salah satu kapal dan menjatuhkan oracle 
menggunakan megafon saya. Efeknya akan sangat besar, karena masalah tentang Era 
cukup luas. 

Jika saya berhenti pergi ke pesta, akan lebih mudah bagi saya dalam hal waktu dan mental. 
Dan tidak ada lagi gaun bodoh... 

Jika saya ingin mengetahui sesuatu atau ada yang harus dilakukan, saya bisa mendapatkan 
janji temu dan bertemu dengan seorang bangsawan atau perwira militer yang cocok untuk 
itu. 

... Dan biarkan Rephilia Trade mengambil alih pengaruh baik di lingkungan politik maupun 
bisnis. 



Benar, melakukan semuanya sendiri bukanlah cara wanita yang mampu melakukan 
sesuatu. Merupakan tugas komandan untuk membina generasi berikutnya sambil 
menyerahkan pekerjaan di tempat kepada bawahan mereka. 

Itu tidak berarti bahwa mereka menularkannya kepada orang lain karena itu merepotkan. 
...Mungkin. 

Dan manfaat terbesar dari berhenti pergi ke pesta adalah [Itu]! 

... Aku harus mengerem nomor pinggangku yang terus bertambah !! 

Atau lebih tepatnya, mengapa payudara dan tinggi saya tidak 'tumbuh, tetapi pinggang saya 
tumbuh! 

[Pertumbuhan] dan [Lemak] berbeda, katamu? 

Sialan iiiiiiiiit !!! 



Chapter 183 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 183 183. Black Mitsuha 

"Jadi, tidak ada cedera serius, penyakit, atau hal-hal yang semua orang tidak bisa atasi 
sendiri, kan? Dan Nomor 9 membocorkan detail misi dari majikannya ... "(Mitsuha) 

"Iya. Isi dari misinya adalah untuk mencuri harta suci paling banyak, dia sebenarnya 
dilarang untuk menyakiti Himemiko-sama dan kerabatmu... sepertinya dia tidak pernah 
memiliki niat jahat "(?) 

"Mengendus rahasia, mencoba membobol rumah besar dan mencuri sesuatu yang penting, 
seperti neraka [Tidak berbahaya]! Jika Anda berpikir bahwa itu tidak berbahaya, hal apa 
yang akan terdaftar dalam kategori jahat di kepala Anda !? Atau apakah kamu benar-benar 
berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan tindakan seperti itu !? Asal tahu saja, orang-
orang seperti itu akan terus berdatangan jika Anda masih mempertahankan pola pikir itu. 
Anda, tidakkah Anda menyadari bahwa Anda mencoba membela Nomor 9 dan majikannya 
dengan menjelaskan kepada saya bahwa mereka adalah penjahat konyol tanpa rasa 
penyesalan atau hati nurani? " (Mitsuha) 

"Ugh..." (?) 

Saya berbicara dengan rumput sekarang. 

... Tidak, saya tidak bisa berbicara dengan tanaman. 

[ Rumput ] adalah sejenis [Ninja]. 

Mata-mata yang tinggal di tanah musuh biasanya sebagai penduduk setempat dan 
mengumpulkan informasi, membunuh, dan memandu rekan. Beberapa benar-benar hanya 
mengumpulkan informasi dan tidak melakukan apa pun, jadi mereka tidak dapat 
ditemukan. 

Dan orang yang baru saja saya bicarakan adalah Assassin Nomor 6. Count Bozes '... maksud 
saya, mata-mata. 

Saya ingin tahu mengapa Anda melakukan ini, Count Bozes... 

Bagaimanapun, itu bermula ketika aku menangkapnya dan membuatnya membocorkan 
rahasia... dan dia sepertinya berpikir sesuatu yang terlalu optimis bahwa aku akan dengan 
mudah melepaskannya jika aku tahu bahwa dia bawahan Count Boze. Dan dia mengatakan 
kepada saya bahwa Count sendiri berkata [Jika Anda tertangkap, beri tahu dia bahwa Anda 
adalah anggota keluarga Boze dan dia akan membiarkan Anda pergi. Namun sebagai 
imbalannya, hadiah Anda akan dibagi dua]. Itu sebabnya dia membocorkannya dengan 
mudah... lalu saya mengirimnya ke fasilitas penahanan yang baru dibangun khusus untuk 



mata-mata. Kamar pribadi yang benar-benar kedap suara di mana Anda tidak dapat 
melakukan kontak dengan siapa pun. 3 tatami -mats besar, dengan toilet (pot). 

Dan fasilitas penahanan yang baru dibangun kemungkinan besar akan cepat penuh, dan 
beban makanan, petugas fasilitas, pencucian pakaian dan selimut, serta berbagai beban 
lainnya menjadi berat. Kemudian saya tersadar, [Bukankah tidak masalah membiarkan 
mereka hidup mandiri?], Itu ide yang bagus. 

Tanpa penundaan, saya memilih beberapa pulau yang bagus dari grafik yang saya dapatkan 
dari kapal yang disita, saya juga meminta untuk terbang dengan pesawat angkatan udara 
dari negara tertentu dan seperti itu, saya mendapatkan detail posisi transfer. Ngomong-
ngomong, saya juga terbang keliling negara kita untuk mencari badan air yang 
memungkinkan untuk memindahkan beberapa pulau ke sana. 

Di antara mereka, saya memilih pulau tak berpenghuni yang bagus di mana saya bisa 
berenang dengan semua orang nanti. 

Bagaimanapun, di antara pulau tak berpenghuni yang kami survei, saya memilih pulau 
yang berukuran cukup dan memiliki cukup air tawar, satwa liar, tanaman, dll. 

Kemudian, saya segera mengirim narapidana nomor 1 ke nomor 4, dan mengirim nomor 5 
dan nomor 6 dalam selang waktu yang singkat setelah itu, dan sisanya dikirim setiap kali 
mereka ditangkap. 

Alasan saya pertama kali mengambil waktu seperti itu adalah karena saya pikir akan 
berbahaya jika tidak cukup orang, dan agar tidak aneh ketika saya menambahkan Nomor 6. 

Jadi, Nomor 6, yang memainkan peran sebagai perantara saya, datang ke pulau penjara 
sebagai [tawanan] sejati. Dan sesekali memberi saya beberapa informasi. 

Tetapi tugas sebenarnya yang saya tanyakan pada Nomor 6 bukanlah mengumpulkan 
informasi. Itu hanya pekerjaan [tambahan] untuk menjaga motivasinya tetap tinggi. 

Tugas sebenarnya yang saya tanyakan Nomor 6 adalah membantu ketika yang terluka atau 
sakit di antara narapidana atau ketika ada krisis yang di luar kemampuan semua orang, 
dan memberi sedikit bantuan sesekali. Kemudian, berdasarkan catatan ini, saya bisa 
menulis novel... tidak, tidak apa-apa! 

"Lalu malam ini, sebuah kotak kayu dengan pisau dan kapak berkarat, minuman keras, dan 
beberapa benda kecil lainnya akan terdampar di pantai, jadi kamu harus menemukannya 
besok pagi. Ini sedikit layanan dari saya "(Mitsuha) 

"Ooooh! Ini sangat membantu! Jika memungkinkan, saya ingin meminta lebih banyak 
minuman keras. Saya ingin jumlah yang bisa membuat 28 orang mabuk sampai batas 
tertentu. Dan saya akan senang jika Anda menyertakan tali pancing dan kail. Kait yang 
terbuat dari tulang rapuh, Anda lihat... "(Nomor 6) 



"Aku akan berusaha memenuhi permintaanmu sebanyak mungkin. Namun, sebuah kotak 
kayu yang penuh dengan minuman keras terhanyut dalam keadaan utuh agak tidak masuk 
akal... Baiklah, saya akan memikirkan sesuatu yang baik. Baiklah, lakukan yang terbaik! " 
(Mitsuha) 

"Ah, mohon tunggu! Pernahkah Anda mendengar sesuatu dari Count Bozes? " (Nomor 6) 

Saat aku hendak pergi, dia mengatakan itu dengan wajah pahit. 

"Tidak. Dari semua 28 narapidana, tidak ada kontak dari salah satu majikan mereka, 
termasuk Anda. Jika saya mendapat telepon, saya akan mengembalikan masing-masing 
tahanan dengan syarat dan ketentuan yang sesuai, dan tentu saja, saya mengharapkan 
permintaan maaf ... Jika saya menghubungi mereka dan mereka berkata [Saya tidak kenal 
orang seperti itu! Jangan membuat tuduhan palsu yang konyol!], Itu akan membuatku 
terlihat seperti orang jahat, jadi aku tidak akan menghubungi mereka atas kemauanku 
sendiri "(Mitsuha) 

"... Hitung..." (Nomor 6) 

Kata Nomor 6 sambil membuat wajah yang tak terlukiskan. 

Yah, pekerjaan mata-mata seperti itu. Anda memilih profesi itu sendiri, menyerah saja. 

Baiklah kalau begitu... 

"Transfer!" (Mitsuha) 

"Viscount Yamano telah berhenti menghadiri semua pesta yang kamu katakan !?" 

"Penyebabnya seperti yang diharapkan..." 

"Tidak, dia sepertinya dipanggil ke Istana Kerajaan setelah itu. Jadi mungkin Yang Mulia 
memaksakan sesuatu yang tidak masuk akal di sana " 

"Meskipun dia datang ke sini untuk pertukaran budaya di bawah instruksi negaranya, dan 
pertukaran itu akan berakhir? Apa yang Mulia pikirkan !! " 

... Rumor seperti itu sepertinya menyebar di dunia sosial. 

Tapi aku tidak peduli... 

Bahkan jika saya ingin mengumpulkan informasi, saya belum pernah bertemu dengan ayah 
Mitchan, Marquis Mitchell, sejak saat itu. 

Dan Rephilia hanyalah putri dari seorang pedagang berukuran sedang dan dia sendiri 
masih seorang pedagang kecil meskipun dia memiliki Perdagangan Rephilia. Dia tidak 



dalam posisi di mana dia bisa pergi ke lingkaran sosial untuk menghadiri pesta atau untuk 
mengunjungi dan berbicara dengan bangsawan. 

Dan isinya terlalu sensitif untuk didengar oleh publik. Jika berjalan buruk, isinya mungkin 
berubah menjadi sesuatu seperti menyalahkan Raja, dan situasinya akan menjadi buruk 
jika rumor seperti itu bocor. 

Mengesampingkan aku yang merupakan bangsawan asing, jika para bangsawan dan 
pedagang negara ini membicarakan rumor semacam itu, tentu saja itu akan mengerikan. 

Dan hanya beberapa saat setelah saya mendengar rumor seperti itu, sebuah surat 
pertanyaan langsung datang kepada saya ... 

Jika itu undangan pesta dari bangsawan, aku bisa menolaknya dan itu akan berakhir, tapi 
ini adalah surat dengan nama bersama dari beberapa bangsawan untuk mengkonfirmasi 
situasi dari panggilan kehormatan, atau lebih tepatnya karena semua orang 
mengkhawatirkan saya. 

Karena nama orang yang mungkin menjadi koneksi penting juga dimasukkan, jadi aku 
tidak bisa menangani ini sembarangan. 

Mau bagaimana lagi, ayo kirim balasan... 

[Aku tidak akan lagi pergi ke pesta lagi karena aku tidak tahu kapan keluarga bangsawan 
yang tidak ingin aku libatkan, seperti Count Wonrade atau Viscount Efred, akan muncul 
lagi. Belajar dari pesta terakhir, ternyata penyelenggara atau tamu lain malah tidak 
berusaha membantu, jadi saya menyimpulkan bahwa risikonya terlalu besar. Sejak itu, saya 
memutuskan untuk melanjutkan pertukaran dengan negara ini melalui pedagang. Saya juga 
mempertimbangkan untuk mundur dari negara ini dan pindah ke negara tetangga lainnya] 

Baiklah, balasan seperti ini tidak masalah. 

Jika mereka terus mengganggu saya, saya akan pergi ke negara lain. Jika saya menulis 
sesuatu seperti itu, saya yakin mereka akan meninggalkan saya sendiri... 

... Atau begitulah yang saya pikirkan, tapi saya datang lagi, sebuah surat... 

[Kami akan menengahi rekonsiliasi. Jangan terburu-buru!] 

Mereka berkata... 

Berdamai dengan apa? kucing? 

Beberapa baris hilang! 

Baiklah, jika sudah menjadi seperti ini... 



[Karena lawannya tampaknya keturunan bangsawan, kupikir mereka tidak akan 
mendengar kata-kata bangsawan biasa. Jadi jika keduanya dapat bersumpah untuk 
menghormati dewi dan diri mereka sendiri, di bawah kehadiran Yang Mulia Raja dan Yang 
Mulia Putra Mahkota, bahwa mereka tidak akan pernah mencampuri atau berbicara 
dengan saya lagi, dan bahwa mereka tidak akan pernah mendekati saya dalam radius 
tertentu. dari 6 meter, saya mungkin mempertimbangkan kembali...] (Catatan: Lol) 

Bagaimana tentang itu!! 



Chapter 184 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 184 184. Lokakarya Tata 
Busana Tidak ada surat tindak lanjut yang datang sejak itu. 

Sepertinya saya memeriksa mereka dengan baik. Fuhahaha... 

Aku tidak dipanggil [ Sukui no Mitsuha ] atau [ Mawata no Mitsuha ] ketika aku di sekolah 
menengah tanpa alasan! 

Yup, ini bukan sukui seperti pada [relief ( sukui )], dan bukan mawata seperti pada [Silk 
Floss ( mawata) ] yang lembut dan putih . 

Itu sukui seperti dalam [menarik permadani dari bawah seseorang (Frase Idiomatik: 
Ashimoto o sukuimashita )], Dan mawata seperti dalam [mencekik seseorang perlahan 
dengan seutas tali sutra (Frase Idiomatik: Mawata de kubi o shimeru )]. 

(Catatan: Itu bukan satu-satunya arti dari masing-masing idiom, tetapi saya memilih apa 
yang menurut saya paling sesuai dengan konteksnya) ... Urusai wa ! 

Ah, [ Mawata ] bukan berarti kapas yang dikumpulkan dari tanaman keluarga Mallows. 
(Catatan: Mawata, abbr. Of Ma = Mallows + Wata = Cotton) [Mawata] adalah sutra yang 
terbuat dari kepompong ulat sutera yang memiliki sedikit cacat. (Catatan: Wiki JP> Mawata 
) Makanya, kalau mereka bilang [ Mawata iro shita ~], artinya murni seperti sutra. 
(Catatan: ini adalah lagu berjudul Cyclamen no Kaori 



Chapter 185 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 185 185. Serangan Balik 1 

"...Apa artinya ini?" (Mitsuha) 

Mungkin, saat ini, nadi saya telah muncul di pelipis saya. 

"Tidak, aku tidak terlalu marah padamu, Rephilia. Saya ingin Anda menjelaskan apa yang 
terjadi dari awal "(Mitsuha) 

Rephilia bergidik saat melihat ekspresi marahku. Jadi saya mengatakan bahwa kemarahan 
saya terhadap orang lain dan berhasil menenangkannya. Dan apa yang saya dengar dari 
Rephilia adalah... 

Di tengah malam dua hari lalu, sekelompok pencuri menyerbu dan mencuri stok di 
gudang... 

Apakah ada yang terluka? (Mitsuha) 

"Ah, ada sekitar 20 pencuri, dan sekitar setengah dari mereka bersenjata pedang dan 
tombak. Jadi penjaga keamanan tidak punya kesempatan, dan semua pencuri 
menyembunyikan wajah mereka di balik topeng mereka, jadi kami menyerah tanpa 
perlawanan sesuai instruksi Anda. Jadi, meskipun ada yang dipukul, hanya ada satu yang 
patah tulang, dan tiga dengan luka memar, tapi tidak ada yang luka parah yang bisa 
menyebabkan kematian atau akibatnya "(Rephilia) 

Baiklah, setidaknya ada lapisan perak di antara awan gelap ini. 

Meskipun mereka hanya seorang penjaga keamanan yang bukan merupakan karyawan 
tetap perusahaan, saya tidak dapat mengabaikan fakta bahwa seseorang telah membuat 
kekacauan pada orang-orang yang bekerja untuk perusahaan tempat saya terlibat. 

Jika pencuri tidak menyembunyikan wajah mereka di bawah topeng, maka penilaiannya 
akan sulit, tetapi jika mereka menyembunyikan wajah mereka berarti [mereka tidak akan 
membunuh siapa pun secara tidak perlu], jadi dalam kasus seperti itu, saya memerintahkan 
Rephilia untuk menyerah tanpa perlawanan. 

... Karena jika mereka akan membunuh semua orang, mereka tidak akan repot-repot 
menyembunyikan wajah mereka. Masker membuat Anda sulit bernapas dan 
mempersempit penglihatan Anda, itu hanya menghalangi saat Anda bertengkar. 

Akan lebih baik jika tidak ada saksi, tetapi hukuman karena terjebak antara mencuri tanpa 
menyakiti siapa pun, dan pembunuhan perampokan dengan membunuh semua penjaga, 
sangat berbeda. Dan akan lebih buruk lagi jika mereka melakukan pembakaran untuk 
menghancurkan bukti saat mereka melarikan diri. 



... Di sinilah Heizō si iblis dari divisi Pengendalian Pencurian Arson masuk... jika ini berada 
di Jepang. (Catatan: Referensi Onihei ) 

Bahkan mungkin negara ini memiliki sesuatu yang setara dengan itu. Dan itu berarti 
kematian bagi para pencuri. Saya tidak tahu apakah mereka akan digantung atau 
dipenggal... 

Nah, lebih baik baik bagi pencuri dan penjaga untuk bertahan hidup daripada membiarkan 
mereka semua mati. Ini yang disebut situasi win-win. ... Saya pikir ini sedikit berbeda. 

Perdagangan Rephilia sendiri tidak mengalami kerusakan yang fatal. 

Tidak ada yang akan terjadi pada toko buku jika salah satu bukunya dicuri ... tidak, tidak 
ada gunanya meremehkan tindakan kriminal dengan kata yang begitu ringan. Jika margin 
keuntungan dari penjualan buku adalah 20%, maka empat buku harus dijual untuk 
mengganti biaya pembelian buku yang dicuri. Dan itu hanya akan menutup biaya 
pembelian, keuntungan dari menjual 5 buku akan menjadi nol. Mempertimbangkan sewa, 
utilitas, biaya tenaga kerja, dll., Ini adalah defisit yang besar. Toko akan hancur dalam 
jangka panjang. 

Tetapi barang-barang Perdagangan Rephilia memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi. 
Dan, lebih dari itu, kami tidak menderita kerugian apa pun kali ini. ... Kecuali untuk biaya 
perbaikan gudang. 

Tentu saja, kami tidak cukup bodoh untuk membiarkan satpam memegang kunci. 

Pintu dapat dengan mudah dibuka jika diancam atau dirampok oleh pencuri, pertama-
tama, ini adalah dunia di mana penjaga keamanan sendiri akan dengan tenang 
menggerebek gudang. 

... Yah, itu sebenarnya untuk mencegah para penjaga yang jujur terbunuh karena mereka 
menolak untuk memberikan kuncinya. Kecuali jika mereka memiliki kunci dari awal, kami 
dapat mencegah kerugian yang tidak perlu. 

Imbalannya hanyalah biaya perbaikan lubang besar di dinding, tetapi lebih murah 
dibandingkan dengan nyawa manusia. 

"Baiklah, diputuskan itu asumsi C-3 . Maka, tanggapan kami adalah K "(Mitsuha) 

Saya menggunakan alfabet Earth pada tabel hipotesis. Meskipun Rephilia tidak terbiasa 
dengan karakter tersebut, dia mengenalinya sebagai sesuatu seperti sebuah tanda. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya menggunakan alfabet... karena lebih mirip kode 
dari sudut pandang orang-orang di dunia ini, itu keren !! 

"Eh..." (Rephilia) 



Dan Rephilia membocorkan suara terkejut. 

Ya, C mengasumsikan bahwa itu adalah serangan bersenjata, atau harus saya katakan, 
penggunaan kekuatan. 

Dan 3 mengasumsikan bahwa musuh bukanlah tentara sah suatu negara atau bangsawan, 
tetapi semacam tentara bayaran atau penjahat yang disewa oleh seseorang. ... Dengan kata 
lain, dalang mempekerjakan seseorang untuk mencegah diri mereka terekspos. 

... Dan kami akan menanganinya menggunakan [K]. 

Ini bukan K dari [KILL]. 

Dalam tabel asumsi, huruf [J] untuk pembelaan diri ( Jiei ). Dan surat di sebelahnya, K. 

J untuk pertahanan diri. 

...pertahanan diri... 

Ya, itu [Genosida ( Jeinosaido )]. 

(Catatan: Jika Anda bingung, jangan khawatir, saya juga) 

Kalau begitu, saya bertanya-tanya di mana orang yang akan menjadi tanah hangus di mana 
bahkan rumput liar tidak akan tumbuh ... 

"Karena tanggapan kita adalah [K], Keluarga Yamano akan melancarkan serangan skala 
penuh dari depan. Dan Rephilia akan membocorkan informasi yang tepat kepada pedagang 
lain untuk membangkitkan opini publik dan mengisolasi musuh! " (Mitsuha) 

"Ya Bu!" (Repilia) 

... mengapa Anda melakukan hormat militer di sini, Rephilia ... 

(Sudut Pandang Moderator) 

Di antara para prajurit. 

"Anda telah mendengar? Cerita bahwa barang Viscount Yamano dirampok oleh pencuri ... " 

"Ya. Selain itu, itu bukan selama transit, tetapi mereka merampoknya dari gudang yang 
dijaga di sini di Ibukota Kerajaan ... " 

"Seorang bangsawan asing telah dirampok di Ibukota Kerajaan. Pengawal Kerajaan ... tidak, 
Yang Mulia benar-benar kehilangan muka dengan ini! Mereka harus memulai penyelidikan 
besar-besaran... " 

... 



Di antara para bangsawan dan pedagang besar. 

"Apa katamu!! Toko Viscount Yamano telah diserang !? Cari tahu segera idiot mana yang 
berani menyerang Viscount Yamano !! " 

"Ini buruk, sekarang ini terjadi, Viscount benar-benar akan meninggalkan negara kita dan 
pindah ke negara lain! Bagaimanapun, hal pertama adalah menyelidiki pelakunya dan 
dalang secepat mungkin! Kita tidak bisa menyerahkannya pada penjaga, kita harus 
menyelidikinya sendiri! " 

... 

Di kantor Raja. 

"I-itu konyol! Mengapa hal seperti itu... " 

... 

... Dan di kantor perusahaan tertentu. 

"A-apa artinya ini !! Yang diserang adalah gudang Rephilia Trade, bukan! Barang-barang 
Perdagangan Rephilia dibeli dari Viscount Yamano, jadi Perdagangan Rephilia yang 
menderita, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Viscount Yamano !! Seorang 
pedagang pemula yang tidak berpengalaman tiba-tiba kehilangan semua barang mahal 
mereka karena perampokan dan sayangnya bangkrut. Kemudian, Perusahaan Delaître kita 
menawarkan kesepakatan cepat kepada Viscount Yamano yang kehilangan mitra 
dagangnya dan mengambil alih jalur penjualan. Tidaklah mencurigakan jika kita menjual 
produk yang dirampok dengan mencampurkannya dengan produk yang kita beli dari 
Viscount Yamano. Begitulah seharusnya rencananya, jadi mengapa rumor mengatakan 
bahwa Viscount Yamano yang telah dirampok, bukan Perdagangan Rephilia !! " (Penjahat 
A) 

"Ya, Rupanya Viscount Yamano dan Rephilia Trade telah mengadopsi kebijakan penjualan 
dengan kredit. Ketika barang masuk ke gudang Rephilia Trade, kemungkinan besar 
pembayaran belum dilakukan, sehingga barang akan tetap menjadi milik Viscount Yamano. 
Jadi, korbannya bukan Perdagangan Rephilia, tapi Viscount Yamano, karena dia dirampok 
sebelum barangnya dibayar atau dijual... "(Penjahat B) 

"I-itu konyol! Seolah-olah ada yang namanya [menjual secara kredit] !! " (Penjahat A) 

"... bahkan jika Anda mengatakan itu, sudah pasti bahwa Viscount Yamano dan 
Perdagangan Rephilia memiliki kontrak dengan persyaratan seperti itu ... Dengan 
demikian, laporan kerusakan dikeluarkan oleh Rephilia Trade dan Viscount Yamano, dan 
karena penjaga keamanan terluka, investigasi disarankan sebagai [Perampokan bersenjata 
dan percobaan pembunuhan] daripada [Mencuri]. Juga, karena petisi dari Viscount, tidak 
hanya Petugas Polisi tetapi Pasukan Keamanan Ibukota Kerajaan dan entah bagaimana 



bagian dari Penjaga Istana tampaknya bergerak juga ... Selain itu, pengawal dan karyawan 
sewaan dari masing-masing bangsawan, bahkan pedagang, juga mengendus-endus... 
"(Penjahat B) 

"......" (Penjahat A) 

Itu adalah serangan terkonsentrasi dari segala arah. 

"Sekarang sudah menjadi seperti ini, kami tidak punya pilihan lain selain menurunkan 
kualitas dengan mencampurnya, dan mengatakan bahwa [kami membelinya dari rute lain] 
..." (Penjahat A) 

"Kami akan keluar dalam satu teriakan, dengan cara itu !!" (Penjahat B) 

"Lalu bagaimana kalau kita melakukannya secara diam-diam dan menjualnya ke negara 
lain ..." (Penjahat A) 

"Transportasi pedagang akan diawasi dengan ketat, dan pasar di negara tetangga juga akan 
dipantau. Tidak, bahkan sebelum itu, pengiriman keluar dari Ibukota Kerajaan akan 
diselidiki secara menyeluruh ... "(Penjahat B) 

"Sial, kenapa jadi seperti ini... Yah apapun itu, bagaimanapun juga, mereka tidak bisa pergi 
ke gudang pedagang untuk menyelidiki tanpa bukti apapun. Serikat pekerja komersial 
tidak akan bisa membuat preseden seperti itu. Kita harus menunggu dengan tenang sampai 
semuanya tenang... "(Penjahat A) 

Para pedagang memutuskan kesimpulan itu, tapi tentu saja, Dunia, atau lebih tepatnya, 
Viscount Yamano tidak semanis itu ... 



Chapter 186 
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"Bagaimana kabarmu?" (Mitsuha) 

"Iya. Pedagang yang tampaknya melakukan penyelidikan independen, Preman yang 
kemungkinan akan menerima pekerjaan dari [Pedagang yang tampaknya akan melakukan 
sesuatu], dan Pedagang yang magang atau pegawainya tidak ada di toko atau tidak pulang 
pada malam itu hari ... Saya menyewa orang untuk menyelidiki mereka, dan ada tiga tempat 
yang mencurigakan ... dan setelah penyelidikan lebih lanjut, saya mendaftar tempat-tempat 
di mana keamanan gudang mereka tiba-tiba menjadi lebih ketat, dan tempat-tempat yang 
menggigit informasi palsu bahwa ada seseorang yang menginginkan untuk membeli 
produk kami melalui rute gelap dengan harga 4 kali lipat, setelah dipersempit, ada 
beberapa tempat yang saya hampir yakin... "(Rephilia) Aku menyeringai setelah 
mendengarkan laporan Rephilia. 

Ya, uang ada agar kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Tidak ada gunanya jika 
Anda tidak menggunakannya pada saat yang seharusnya! 

Biasanya, Anda bisa menunggu sampai obral setengah harga pada pukul 8:30. Tapi, bila 
Anda harus menggunakannya, gunakan tanpa ragu-ragu. Begitulah cara wanita yang baik 
menghabiskan uang! 

"Tapi, sayangnya, hanya ada bukti tidak langsung dan tidak ada bukti kuat ..." (Rephilia) 
Rephilia dengan menyesal mengatakan demikian... 

"Ah, itu tidak perlu" (Mitsuha) 

"Eh?" (Repilia) 

Rephilia menanggapi dengan ekspresi bingung ... 

Ya, tidak apa-apa asalkan ada [fakta bahwa saya yakin]. 

Tidak perlu meyakinkan orang lain. 

Penggugat, saya. 

Jaksa, saya. 

The Judge, saya. 

The Executioner, me. 

Siapa yang memutuskan? 



Tentu saja saya. 

... Saya, sang hakim . 

Mickey Spillane ? 

Tidak, tidak, itu pasti Haruhiko Oyabu. Ini adalah balas dendam. 

(Catatan: Balas dendam adalah tema utama karya Haruhiko Oyabu, yaitu Youth of the Beast 
) Larut malam. 

Itu yang disebut [malam mati]. 

Saya pindah ke atas gedung yang berdekatan dengan tempat target. 

Dan jika Anda melihat lebih dekat ke tempat target... 

Ada gudang yang tampak kokoh di belakang gedung toko. Di sekitar gudang, ada lima 
hingga enam petugas keamanan. 

Sepertinya tidak ada yang tertidur, dan semua orang tampaknya waspada. 

Nah, saat ini saya berbaring tengkurap di atap gedung di sebelahnya, dan di atasnya tidak 
ada cahaya selain cahaya bintang, bahkan jika mereka melihat ke sini, mereka tidak akan 
pernah menemukan saya. 

Memiliki banyak penjaga di luar gudang berarti aman untuk berasumsi bahwa tidak ada 
orang di dalam. Jika Anda memiliki orang di dalam, Anda tidak harus menempatkan banyak 
orang di luar. Artinya, kecuali ada 20 pencuri yang membobol. 

Mungkin itu bukan untuk mencegah barang di gudang dicuri, tetapi untuk mencegah apa 
pun yang ada di dalamnya dilihat atau diperiksa. 

Biasanya, penjaga akan bergiliran pada jaga malam, dan membuat suara keras untuk 
menginformasikan penjaga lainnya yang sedang tidur jika mereka menemukan pencuri. 
Mereka tidak diperintahkan untuk melawan pencuri sendirian. 

Dan sebagian besar jam tangan malam akan ditempatkan di gedung utama di mana brankas 
dan kamar tidur keluarga pedagang berada, mereka hanya akan berpatroli di sekitar 
gudang secara teratur. 

... Itu sebabnya penjaga keamanan dari Perdagangan Rephilia dengan mudah dinetralkan. 
Mereka disergap selama patroli dan dinetralkan sebelum sempat berteriak. Dan petugas 
keamanan yang datang untuk memeriksa juga dinetralkan. Dengan demikian, gedung 
utama dan kantor keamanan diredam, dan setelah itu, pencuri melakukan sesuka mereka. 



Karena toko dan gudang Perdagangan Rephilia disewakan, tempat tinggalnya kecil dan 
sebagian besar karyawannya adalah komuter dan tidak tinggal di sana, jadi tidak banyak 
penjaga dengan kekuatan tempur yang layak. Selain itu, tidak ada gunanya jika penjaga 
keamanan mereka dibunuh karena perlawanan mereka yang buruk. Jika menurut Anda itu 
tidak mungkin, segera menyerah tanpa perlawanan. 

Itu bukan keputusan yang salah, dan bahkan di Jepang modern, pegawai toko dilatih bahwa 
mereka harus memberikan uang dengan patuh jika terjadi perampokan yang parah. 
Memiliki karyawan yang meninggal akan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada toko 
daripada kehilangan sedikit hasil penjualan ... 

Yah, bagaimanapun, penjaga sepertinya tidak memegang kunci gudang. Apakah karena 
pedagang tidak mempercayai penjaga, atau karena akan merepotkan jika mereka melihat 
isi gudang... 

Kemudian, dari tangga batu di pintu masuk gudang, saya menebak ketinggian lantai dalam, 
dan pindah ke sana. Bahkan jika ruang itu sendiri tidak terlihat, tidak masalah jika saya 
dapat mengenali koordinat ruang dengan jelas. 

...gelap gulita. 

Saya ingin tahu apakah jendela pencahayaan ditutup... 

Saya rasa air hujan, serangga, hama, dll. Akan masuk jika selalu terbuka... 

Saya mengeluarkan lampu LED ultra-kecil dari saku... 

Saya juga menyiapkan tongkat pijar untuk mengurangi kebocoran cahaya, tetapi lampu 
LED akan baik-baik saja dalam situasi ini. Bahkan jika penjaga diperingatkan, mereka harus 
meluangkan waktu untuk membuka pintu, jadi saya hanya perlu pindah sebelum mereka 
masuk. 

Dan saya melihat sekeliling... 

Ya, itu mereka !! 

Selain persediaan stok biasa, ada tumpukan acak produk Wilayah Yamano ... produk dibeli 
di Bumi, tetapi dikemas ulang di wilayah kami, karena kemasan aslinya adalah OOPArts di 
sini ... ada banyak paket dengan tanda Wilayah Yamano ... 

Tampaknya mereka berusaha menghilangkan barang bukti, dan mereka mengemas 
kembali barang-barang tersebut dengan tas lain, tetapi belum selesai. Dan ternyata, mereka 
ingin menambah jumlah campuran, sehingga mereka tahu bahwa ini bukan produk kami. 

Saya ingin tahu apakah itu sebabnya mereka tidak bekerja di malam hari. Karena kegelapan 
meningkatkan kemungkinan kesalahan. Ataukah karena mereka hanya ingin menghemat 
minyak dan lilin? 



Tidak masalah. Saya telah mengkonfirmasi pelakunya. Itu saja. 

Baiklah, ayo lakukan ini... 

Transfer! 

Saya memindahkan barang ke gudang Yamano dalam waktu sepersekian detik. 

Tentu saja, saya mentransfer semua yang ada di gudang, bukan hanya apa yang diambil 
dari gudang Perdagangan Rephilia. 

Mereka yang merampas harus bersiap untuk dirampas! 

... Tidak, tidak peduli seberapa siapnya mereka, dirampas tetaplah mengerikan. 

Keamanan gudang ini sangat ketat, jadi kami menyelidiki yang ini terlebih dahulu, namun 
ternyata gudang ini bukan satu-satunya. Jadi, yuk lanjutkan ke gudang lainnya! 

Mungkin semua yang diambil dari kami disimpan di sini, tapi yah, ada pepatah bahwa 
kamu harus mengambil kesempatan jika itu muncul. 

Dan setelah saya mentransfer semua isi dari semua gudang, akhirnya... 

[Pindahkan sebagian dari dinding semua gudang !!] 

Di malam yang paling gelap, sebagian kecil dinding menghilang dalam sekejap. 

Kecuali jika seseorang melihatnya secara langsung, tidak ada yang tidak akan langsung 
menyadarinya. 

Dan para penjaga mengawasi luar, mereka tidak punya alasan untuk menatap dinding 
gudang. 

Para penjaga mungkin akan menyadari anomali tersebut setelah beberapa waktu. Selain 
itu, bahkan jika mereka segera menyadarinya, itu tidak terlalu menjadi masalah. 

Waktu yang dibutuhkan untuk liburan tidak ada hubungannya dalam kasus saya... 

Dengan ini, misi hari ini Pencuri Hantu Mitsuha selesai! 



Chapter 187 
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"A-apa katamu !!! Semua barang yang dicuri dari Perdagangan Rephilia telah menghilang, 
saaaaayy !!!? " (Penjahat A) 

"Y-ya..." (?) 

Dia bertanya-tanya mengapa pegawai senior dan para penjaga terbang ke arahnya pagi-
pagi sekali, dan ternyata mereka memiliki sesuatu yang tidak dapat dipercaya untuk 
dilaporkan. Setelah mendengar laporan itu, wajah pedagang itu memerah dan meneriaki 
mereka. 

"Apa yang dilakukan para penjaga !? Dan apakah ini pekerjaan orang-orang dari Rephilia 
Trade? Apakah kamu mengatakan bahwa mereka mengambil apa yang telah diambil dari 
mereka !? Untuk barang yang telah diambil dari mereka menghilang pada saat ini, aku tidak 
bisa memikirkan hal lain! " (Penjahat A) 

Menanggapi teriakan pedagang itu, pegawai senior itu menjawab dengan takut. 

"A-tentang itu, Tuanku... Yang hilang bukan hanya barang yang diambil dari Perdagangan 
Rephilia, tapi juga semua barang di gudang, yaitu, semua stok perusahaan kami. Bukan 
hanya gudang ketiga tempat penyimpanan barang curian, tapi semua barang di semua 
gudang kita... "(Senior Clerk) 

"......" (Penjahat A) 

Pedagang itu tidak diam saja. Dia sepertinya mencoba untuk berbicara sesuatu, tetapi 
mulutnya baru saja terbuka dan tertutup, tanpa suara. 

Bagaimana keadaan di sana? (Mitsuha) 

"Iya, sepertinya mereka mengajukan laporan kerusakan, tapi barang yang diambil dari 
kami tidak tertulis di daftar barang yang rusak" (Rephilia) 

"Ahahaha, tentu saja dia tidak bisa menulis itu ..." (Mitsuha) 

Beberapa hari kemudian, saya mendengar situasi dari Rephilia di kantor Perdagangan 
Rephilia, seperti yang diharapkan. 

Tentu saja, kerusakan akan dilaporkan, dan mereka mungkin berpikir bahwa Perdagangan 
Rephilia mencurigakan, tetapi tidak ada bukti, dan pertama-tama, mereka tidak dapat 
menjelaskan sesuatu seperti [Kami mengambil barang dari Perdagangan Rephilia, jadi ini 
pasti mereka balas dendam!] ke polisi dengan alasan kami curiga. 



Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa yang menyerang kami adalah ulah para 
perampok, dan jika petugas mencurigai bahwa ini adalah kasus perampokan berantai, 
maka penyidikannya akan lebih parah. Jadi, daripada kasus kedua yang tidak memiliki 
bukti atau kesaksian, penyelidikan akan dipusatkan pada kasus pertama, atau harus saya 
katakan, pada pelaku yang menyerang Rephilia Trade. 

Dan tentunya, termasuk kemungkinan salah satu tersangka adalah seseorang dari 
perusahaan itu, tidak diragukan lagi akan ada interogasi yang intensif. Dan tidak ada cara 
bagi mereka untuk menolak jika petugas ingin menyelidiki gudang mereka, atau untuk 
mewawancarai karyawan mereka tentang situasi tersebut, begitu petugas memanggil kartu 
[Investigasi kerusakan dan situasi]. 

Menolak hal itu jelas tidak wajar dan akan membuat mereka curiga. Dan jika mereka terus-
menerus membuat alibi untuk menolak, semua investigasi akan difokuskan pada 
perusahaan itu. Mengesampingkan anggota senior perusahaan, saya bertanya-tanya 
apakah para magang atau pegawai yang bertugas sebagai pengangkut barang, dan preman 
yang mereka sewa akan mampu menahan interogasi yang parah tanpa membuka mulut 
mereka. Saya bertanya-tanya apakah para amatir di [Bidang itu] yang tidak mendapatkan 
pendidikan atau pelatihan khusus apa pun dapat menahan interogasi dan intimidasi 
terpandu [Profesional] yang licik. 

Ini bukan Jepang modern. Ini adalah dunia di mana nyawa manusia murah dan hak asasi 
manusia sama saja dengan omong kosong. Ini adalah dunia di mana ancaman dan siksaan 
adalah hal yang wajar. 

Rumah Yamano Viscount dan negara asal mereka. Perdagangan Rephilia. Betapa 
pentingnya keduanya. Hal itu dapat sangat mengubah tingkat keparahan investigasi sampai 
batas tertentu. Nah, sisanya terserah kehakiman negara. 

"Kalau begitu, besok pagi, kita akan membawa kargo kita dalam jumlah besar ke gudang 
Rephilia Trade. Pada malam hari, anak buah saya akan membawa dan mengumpulkan 
barang-barang di tempat kosong di dekat ibukota kerajaan, dari sana, kami akan antar-
jemput barang ke gudang menggunakan gerbong dengan bendera Perdagangan Rephilia 
dan Bendera Heraldic kami. Sehingga kami dapat menarik perhatian warga Ibukota 
Kerajaan sebanyak mungkin ... "(Mitsuha) 

Ya, dengan melakukan itu, itu akan menjadi sinyal awal untuk kelanjutan aktivitas 
perdagangan kita, sembari memamerkan bahwa Perdagangan Rephilia tidak bergeming 
bahkan setelah diserang oleh perampok dan memiliki hubungan yang kuat dengan 
Viscount Yamano. Ini akan jauh lebih efektif daripada iklan yang menggunakan poster atau 
promosi dari mulut ke mulut. 

"Jika Anda dapat membawa barang sampai titik itu, Anda harus membiarkan pasukan Anda 
berparade melalui ibukota kerajaan dan menunjukkan kekuatan Rumah Yamano Viscount 
..." (Rephilia) 



"Yah, aku masih tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi, ahaha ..." (Mitsuha) 

Ya, itu rintangan yang terlalu tinggi untuk memindahkan orang-orang teritori ke sini dan 
menyuruh mereka berjalan-jalan di sekitar ibukota. Ini agar kita dapat menyerahkan 
semua pengambilan keputusan ke tangan Rephilia Trade. 

Oh, untuk berjaga-jaga, ayo kita pinjam beberapa anak muda dari tempat kapten-san untuk 
menjaga kargo. Jika mereka adalah anggota Wolf Fang, itu tidak akan menjadi masalah. 

Hari ini saya telah mengemas kembali barang yang dipulihkan di gudang di wilayah 
Yamano. Campuran tersebut saya pisahkan dari barang yang dipalsukan menggunakan 
transfer. Ya, saya juga bisa melakukan hal seperti itu. Betapa nyamannya, kemampuan 
transfer. 

Baiklah, ayo pergi! 

"... Nona, apakah sudah berakhir hanya dengan ini...?" (Kapten-san) 

Ketika saya meminta 4-5 pendamping, para anggota dengan mata berbinar berkumpul di 
sekitar saya dalam sekejap. Dan kapten-san memilih empat anggota dan datang dengan 5 
orang termasuk dirinya... 

"Bagaimana dengan musuhnya !? Iblis!? Ogre !? Naga!?" (Kapten-san) 

Seperti saya katakan, tidak ada yang semacam itu !! 

"Sudah kubilang, kan? Jagalah kargo semalaman !! " (Mitsuha) 

"Tidak, biarpun kamu mengatakan itu, orang masih akan mengharapkan sesuatu! Ini 
adalah ketiga kalinya aku di sini setelah penaklukan naga dan ogre, kau lihat... "(Kapten-
san) 

Saya tidak peduli! 

Entah bagaimana, mereka dihipnotis untuk beberapa alasan, tapi aku menyuruh mereka 
[Jaga kargo semalaman] di awal! 

Eh, apakah saya pikir pasti bahwa saya akan diserang sampai saya pergi sejauh yang 
disebut Wolf Fang? 

Tidak, seperti yang saya katakan, saya tidak tahu, meskipun Anda mengeluh tentang 
asumsi egois seperti itu... 

Bagaimanapun, kami dengan aman melewati malam tanpa insiden, dan pengangkut serta 
penjaga yang disiapkan Rephilia datang dengan gerobak. Tentu saja, bersama Rephilia 
sendiri. 



Saya menginstruksikan kapten-san dan anggota untuk tidak mengatakan apapun, 
menyembunyikan senjata di belakang tubuh mereka agar tidak terlihat. Dan menyerahkan 
beban kepada Rephilia. 

Setelah itu, setengah dari penjaga yang dibawa Rephilia tetap berada di lokasi dan setengah 
lainnya mengawal gerobak yang bolak-balik berkali-kali. Pembongkaran di gudang 
dilakukan oleh orang-orang di sana, dan para pekerja yang bertanggung jawab atas 
pemuatan tetap di sini. Hanya kusir, separuh pengawal, dan Rephilia sendiri yang bolak-
balik dengan gerbong. 

Rephilia harus duduk sebagai kusir kereta untuk publisitas. 

Nah, semua gerbong sudah cukup mencolok, karena mereka memiliki bendera 
perdagangan Rephilia Trade dan bendera wilayah Yamano Viscounty. 

Kami memilih waktu untuk mengangkut barang dalam jumlah besar di pagi hari, ketika 
banyak orang di Ibukota Kerajaan berada di luar. 

Gerobak yang sudah dibongkar di depan toko kembali ke depo untuk mengangkut muatan 
berikutnya. 

Rephilia menyerahkan komando pengangkutannya kepada bawahannya dan berdiri di 
depan toko dengan tangan disilangkan, menyaksikan beban datang satu demi satu. 

Dengan demikian, telah dikonfirmasi oleh mata orang-orang di seluruh ibukota kerajaan 
bahwa sejumlah besar barang dagangan [dari Viscount Yamano] telah tiba di Perdagangan 
Rephilia. 

Sekalipun barangnya hilang, Yamano Viscount House akan segera mengirimkan pengisian 
baru. 

Sampai barang dijual dan transaksi selesai, kepemilikan barang tetap berada di bawah 
Rumah Yamano Viscount, dan kami akan menanggung semua biaya kerusakan yang terjadi 
selama waktu itu. 

... Dan Rumah Yamano Viscount tidak pernah menyalahkan Perdagangan Rephilia dalam 
hal ini, semua kemarahan dan pengejaran kita akan diarahkan ke mereka yang dengan 
jahat menyerang Rumah Yamano Viscount. Ya, jika seseorang terungkap bahwa mereka 
ikut campur dengan Perdagangan Rephilia dengan cara apa pun. 

Sangat fatal sekarang karena banyak bangsawan dan pedagang besar, bahkan bangsawan 
juga, bekerja keras untuk mencoba menjilat Viscount Yamano. 

Beberapa rumor sudah mulai menyebar di kalangan bangsawan dan pedagang. ... bahwa 
seorang pedagang bodoh berani mencampuri Perdagangan Rephilia dan Viscount Yamano. 



Selain itu, mereka menggunakan cara terburuk perampokan bersenjata, kejahatan keji 
yang benar-benar keji. Selain itu, untuk membodohi penyidik, mereka juga melakukan 
lelucon, berpura-pura menjadi korban juga. 

Berbicara tentang pedagang yang mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Memainkan 
lelucon untuk berpura-pura bahwa mereka adalah korban yang sama dengan Perdagangan 
Rephilia ... 

Hanya nama pedagang tertentu yang akan muncul di pikiran. 

"Saya ingin produk yang saya beli segera dikirim" 

"Saya ingin Anda mengembalikan uang yang saya bayarkan tempo hari" 

"Saya meminta pembayaran segera untuk uang yang telah saya pinjamkan kepada Anda 
dalam jumlah penuh!" 

"Bisakah Anda menunggu sedikit lebih lama untuk pembayaran..." 

Tidak ada yang mau naik kapal yang tenggelam. 

Mereka yang belum menerima produk yang mereka beli dari perusahaan itu. 

Mereka yang belum menerima uang dari produk yang mereka jual ke perusahaan itu. 

Mereka yang mendanai perusahaan itu. 

Dan mereka yang belum menyelesaikan pembayarannya ke perusahaan itu. 

Setiap orang ingin memastikan agar mereka tidak kehilangan barang, uang, pinjaman, dll. 

Dan mereka yang berhutang berharap jika mereka menunda pembayaran, toko akan 
hancur, dan hutang mereka bisa dilupakan. 

Semuanya ditetapkan pada aliran uang dan barang. Benar, mereka mempercepat tenggat 
waktu dan jumlah yang mengalir dari perusahaan itu ke diri mereka sendiri. 

Dan tidak ada produk, tidak ada tong bir, dan bahkan tidak ada sebutir gandum di gudang 
perusahaan itu untuk dikirim ke mitra bisnisnya. 

"Aku ingin tahu apakah mereka merasa tercekik ..." (Mitsuha) 

"Mereka pasti dicekik ..." (Rephilia) 

Tiga gadis menikmati minum teh sore dengan anggun. 

"Apa yang pedagang itu pikirkan untuk memprovokasi Mitsuha seperti itu ..." (Colette-
chan) 



Colette-chan bertanya-tanya begitu, tapi mau bagaimana lagi. 

Bagaimanapun, orang-orang di negara ini tidak tahu tentang [Himemiko of Thunder]. 

... Belum, untuk saat ini... 
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"Apa artinya ini! Masih harus ada beberapa hari tanggal pengiriman produk, jika kita 
mengambilnya dari grosir dan berbagai toko, kita harus bisa mengelolanya! Bukannya uang 
dan perbuatan di lemari besi juga hilang! Dan masih harus ada jumlah yang signifikan 
sebelum pinjaman jatuh tempo, mengapa semua dari mereka berkata [Sekarang]! Dan 
untuk memperburuk keadaan, mereka yang jatuh tempo tidak berusaha untuk melunasi 
hutang mereka !! " (Penjahat A) 

Begitu kata kepala perusahaan sambil berteriak, tapi dia tidak bodoh, jadi dia tahu kenapa. 
Hanya saja dia berteriak dengan liar untuk melampiaskan amarahnya. 

"Sial, mereka semua mengira rumahku akan hancur !! Nah, bukannya saya tidak tahu 
kenapa mereka mau buru-buru menagih uangnya jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo 
karena takut menjadi hutang yang tidak bisa dilunasi, demi argumen. ... Namun, mereka 
yang tidak membayar dan mengabaikan tanggal jatuh tempo pembayaran, berharap bahwa 
hutang mereka dapat dilunasi di tengah kebingungan kebangkrutan kita, jelas tidak baik! 
Nah, dalam skenario terburuk, kami masih memiliki sertifikat akta, jadi kami selalu bisa 
menyita sesuatu darinya. Tidakkah mereka menyadari bahwa akan lebih buruk jika 
perbuatan mereka dijual dengan harga murah kepada para mafia.... " (Penjahat A) 

Pimpinan perusahaan masih berusaha untuk mencegah lebih banyak kerugian, tetapi dia 
tampaknya tidak memiliki kesabaran bagi mereka yang menahan diri untuk tidak 
membayar dan mengabaikan tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Namun, dia sepertinya dilupakan tentang fakta bahwa dia mengatur kejahatan keji, 
[Perampokan bersenjata], yang jauh lebih buruk daripada pelanggaran kontrak ... 

"Seolah-olah kita bisa dihancurkan oleh sesuatu seperti ini! Kami hanya kehilangan 
persediaan sementara di gudang, uang tunai dan akta di lemari besi, dan persediaan yang 
didistribusikan semuanya aman, sehingga kami dapat bertahan selama kami dapat 
mengatasi kekacauan ini. Sesuatu seperti ini tidak akan cukup untuk menggoyahkan 
pendirian kami! Dan kemudian... Kita hanya perlu mengambil kembali apa yang telah dicuri 
dari kita! " (Penjahat A) 

Pikiran tajam pedagang itu tidak lagi layak. 

"...bagaimana kabarmu?" (Mitsuha) 

"Ya, barang dari Yamano Viscount House hanya dijual ke saluran terpercaya. Barang-
barang umum dibeli dalam jumlah besar oleh Rephilia Trade dari pasar. Dan harga sedikit 
naik karena kekurangan barang sementara. Jika mereka mencoba membeli banyak barang 



sekarang, mereka akan dirugikan oleh penurunan harga setelah Perdagangan Rephilia 
melepaskan barang-barang itu kembali ke pasar. " (Repilia) 

Umu-umu. 

Perdagangan Rephilia membeli sebelum harga naik dan menjual sekaligus sebelum harga 
turun, jadi tidak ada kerugian. Mungkin ada beberapa toko kecil yang juga akan 
terpengaruh oleh hal ini, tapi mau bagaimana lagi. 

Tujuan utamanya adalah untuk merugikan [sebuah perusahaan tertentu yang harus 
membeli persediaan bahkan dengan harga tinggi untuk memenuhi kontrak]. Selain itu, 
karena kekurangan barang, mereka akan membeli lebih dari jumlah yang dikontrak untuk 
mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut. ... Setelah itu, tanpa mereka sadari, 
Perdagangan Rephilia akan melepaskan sejumlah besar barang kembali ke pasar... 

Aku bisa saja mengambil uang tunai dan akta bersama dengan lemari besi. Tetapi musuh 
hanya mengambil persediaan, jadi sebagai gantinya, saya hanya mengambil persediaan. 
Saya meningkatkannya beberapa kali. 

Dan, daripada dirampok, mereka harus kehilangan uang mereka melalui [Bisnis] yang 
merupakan Forte mereka . Aku akan memberikan kerusakan mental yang fatal dengan satu 
serangan. Dan di tangan polisi, mereka akan menebus perbuatan kriminal yang mereka 
lakukan. Oleh karena itu, saya akan mengembalikan beberapa produk dan tas kami yang 
sedang dalam proses pemalsuan ke gudang mereka pada saat investigasi. 

(Sudut Pandang Moderator) 

"... Jadi, saya berpikir untuk melakukan reklamasi lahan!" (Mitsuha) 

"Apakah kamu tidak melupakan bagian sebelumnya [Dan]?" (Hitung Bozes) 

Mitsuha dengan bersemangat menyatakan demikian, dan Count Boze mendengarkan 
dengan wajah tercengang. 

Ini adalah wilayah kediaman keluarga Bozes Count. 

Mitsuha tiba-tiba datang tanpa membuat janji, dan entah bagaimana meminta Count ... Atau 
tepatnya, dia datang untuk memberitahu mereka tentang keputusannya. 

Karena kali ini dia datang [untuk membahas sesuatu tentang penguasa wilayah], jadi anak-
anak tidak hadir, hanya ada tiga, Pangeran Boze, Iris istrinya, dan Mitsuha. Iris meminum 
teh tanpa membuat suara slurping, dan para pelayan juga, segera mundur begitu mereka 
selesai mengatur set teh. 

"Saya ingin membuat pulau buatan kecil di dekat pantai di perbatasan antara kabupaten 
Anda dan viscounty saya! Dan jadikan itu tanah bersama untuk kedua wilayah! " (Mitsuha) 



"...untuk tujuan apa?" (Hitung Bozes) 

Count mengajukan pertanyaan yang tepat. 

"Karena itu akan menjadi tanah bersama, kita dapat dengan bebas memperdagangkan 
barang-barang yang dibawa dari kita dan yang dibawa dari wilayahmu" (Mitsuha) 

"Ah..." (Hitungan Melambung) 

Seperti yang diharapkan dari seorang bangsawan berpengaruh, sepertinya dia sepenuhnya 
memahami maksud Mitsuha hanya dengan mendengar. 

"Tarif antar wilayah tidak dapat diubah secara sepihak. Jika diketahui bahwa saya 
mengambil tarif dari wilayah lain tetapi tidak dari wilayah Count, saya pasti akan 
menerima keluhan dari tuan lain. Mengatakan bahwa mereka harus diperlakukan dengan 
cara yang sama... Tetapi jika ada sebuah pulau tepat di tengah-tengah perbatasan antara 
kedua wilayah, itu dapat menjadi tindakan kompromi jika perselisihan mungkin terjadi di 
salah satu dari dua wilayah... " (Mitsuha) 

"Tidak perlu memungut tarif untuk barang-barang yang Anda bawa masuk atau keluar dari 
wilayah Anda, kan..." (Count Bozes) 

Betapa menyesatkan. 

Namun, perpajakan atas wilayah tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing 
penguasa, istana kerajaan tidak memiliki suara untuk itu. Selama mereka membayar pajak 
dengan benar ke istana kerajaan. 

Jadi, manfaatnya juga akan sangat bagus untuk Bozes County jika mereka dapat berdagang 
dengan Yamano Viscounty tanpa mengkhawatirkan keluhan dari wilayah lain. 

Yamano Viscounty sendiri memiliki kapasitas produksi yang rendah dan konsumsi pasokan 
yang rendah, tetapi Count Bozes telah diberitahu oleh Mitsuha tentang [rencana untuk 
mengimpor barang dari negara lain]. Dan bahwa mereka ingin mengekspor ke Bozes 
County yang sebagian besar diubah menjadi wilayah konsumen utama, dan untuk 
sementara waktu menyimpan barang impor dan menyerahkan transportasi ke wilayah lain 
atau ibukota kerajaan kepada mereka, atas nama Yamano Viscounty yang kekurangan 
sumber daya manusia ... 

"Bisakah Anda meninggalkan penjualan juga?" (Hitung Bozes) 

Dan tentu saja, Count Bozes ingin mengejar keuntungan lebih lanjut. Meskipun dia sekutu 
Mitsuha, wajar jika dia, sebagai penguasa wilayah, akan melakukan yang terbaik untuk 
memakmurkan wilayah, rakyatnya, dan rumahnya. ... Itu wajar karena Mitsuha sendiri 
bergerak dengan ideologi yang sama 



"Hmm, aku ingin menyerahkan itu pada Pez-san yang berkata [Aku ingin tumbuh bersama 
dengan Wilayah Yamano], dan telah merawat kami karena kami hanyalah wilayah miskin 
di pedesaan, sehingga dia bisa membuat untung ... Tapi, aku meminta sama Count karena 
perusahaan Pez-san sendiri tampaknya tidak mampu menangani transportasi, dan akan 
lebih efektif untuk menarik minat pedagang besar dan bangsawan jika Count-sama 
terlibat... Oke, kita bisa meninggalkan beberapa persediaan untuk Count-sama! " (Mitsuha) 

Hitungan itu tersenyum lebar mendengar jawaban Mitsuha, tapi dengan cepat 
mempertajam ekspresinya lagi. 

"... Saya mengerti konsepnya yang bagus, tapi butuh banyak uang, sumber daya manusia, 
dan waktu yang cukup lama untuk membangun pulau buatan. Terlepas dari kenyataan 
bahwa Mitsuha telah membantu kami meningkatkan pengaruh Bozes County, ini bukanlah 
rencana yang dapat dengan mudah dilakukan. Bahkan jika ini adalah proyek berskala 
nasional, itu masih akan menjadi beban yang cukup berat, dan pertama-tama, karena sifat 
masalahnya, kami tidak dapat meminta bantuan dari negara bagian atau teritori lain ... 
lamaran Mitsuha memang tampak enak , tetapi tidak mungkin untuk mempraktikkannya 
"(Count Bozes) 

Mitsuha melambaikan tangan kanannya dan tersenyum cerah kepada Count Bozes yang 
mengatakan itu dengan wajah serius. 

"Tidak masalah. Bahkan jika saya mengatakan sebuah pulau, kita tidak harus membuatnya 
menjadi pulau yang besar. Tidak masalah asalkan memiliki cukup lahan untuk dua atau tiga 
bangunan utama dan gudang. Bagaimanapun juga, jika kita dapat membuat sebuah jalan 
[Melalui sana], maka itu lebih dari cukup. Kita hanya perlu membangun gedung pedagang 
di sana dan menjadikannya sebagai pusat distribusi dan penyimpanan. Muatan sebenarnya 
dapat dimuat atau dibongkar di sana, atau hanya dokumen dan melakukan pekerjaan 
sebenarnya di tempat lain. Dan itu bisa digunakan sebagai pangkalan darurat. Sebagai 
pulau artileri yang tidak dapat tenggelam jika negara atau wilayah lain menyerbu. Laut 
adalah penghalang yang tak terkalahkan untuk invasi kekuatan darat. Tanpa kapal. Tidak 
peduli seberapa dekat, tentara dengan baju besi dan senjata berat tidak akan bisa berenang 
menyeberang, dan bahkan jika mereka menggunakan perahu kecil, kita bisa menembak 
mereka dari pulau, ahhahahaha !! " (Mitsuha) 

"......" (Hitungan Melambung) 

Count Bozes menatap Mitsuha dengan wajah ragu. 

"Namun, untuk merebut kembali tanah tersebut, dibutuhkan sejumlah besar kapal yang 
membawa tanah dan pasir. Dengan situasi kita saat ini, daripada membangun kapal seperti 
itu dalam jumlah besar... prioritas utamanya adalah membangun kapal layar pertahanan! " 
(Hitung Bozes) 

"Ah, tidak apa-apa, aku akan melakukan reklamasi lahan dalam sekejap... tte, aaaah !!" 
(Mitsuha) 



Ekspresi marah muncul di wajah Count Boze. Dan hal yang sama berlaku untuk Iris. 

Keduanya berdiri bersamaan dan berteriak pada Mitsuha. 

"" Dasar gadis bodoh !! " "(Bozes pasangan) 

Benar, dia sebelumnya mengatakan kepada Count bahwa, [Aku melebih-lebihkan ke istana 
kerajaan dan para bangsawan, tapi itu bukan masalah jika aku hanya menggunakan 
"Transfer"]. ... [Jika saya sendiri]. 

Sekecil apapun, seberapa besar vitalitas yang dibutuhkan untuk memindahkan sedimen 
untuk membentuk sebuah pulau tidak dapat dibandingkan dengan [perpindahan sesekali]. 
Dan iris hanya tahu apa yang diketahui istana kerajaan dan bangsawan lainnya. 

"Aku salah urutan penjelasannya, sungguh kesalahan !!!!" (Mitsuha) 
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"I-tidak apa-apa! Saya akan benar-benar mempersiapkan! Siapkan lingkaran sihir, tunggu 
bintang-bintang sejajar, siapkan batu ajaib, dan sedot sihir dari tanah !! Eloim Essaim , desu 
!! Itu adalah mantra ramah tubuh yang diaktifkan dengan mengambil kekuatan magis dunia 
melalui persiapan daripada vitalitasku sendiri !! Tentu saja, aku juga akan mengucapkan 
Diacute dulu !!! " (Mitsuha) (Catatan: referensi Puyo puyo) Saya sangat membujuk mereka! 

Dan saya membawa mereka ke keadaan di mana mereka entah bagaimana bisa mendengar 
ceritanya! 

Aku bekerja keras lho !! 

"... jadi itu sebabnya, jika aku mempersiapkan cukup sebelumnya, menghabiskan sejumlah 
uang yang masuk akal untuk mengumpulkan batu sihir, mantra mantra, dan artefak 
lainnya, dan memilih hari ketika bintang-bintang sejajar, aku akan sepenuhnya pulih hanya 
dengan beristirahat di tempat tidur sepanjang hari, tidak akan ada efek samping yang 
berhubungan dengan vitalitas atau kerusakan permanen ... "(Mitsuha) Count-sama dan Iris-
sama berhasil menenangkan diri setelah mendengarkan penjelasan saya yang meragukan. 

"... Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya..." (Count-sama) "... Anda tidak berbohong, 
kan ..." (Iris-sama) 

Uwaaah, mereka tidak percaya padaku ... tte, yah, aku rasa itu tidak bisa dihindari. 

Saya rasa itu karena mereka percaya bahwa saya tidak akan menyisihkan upaya jika itu 
untuk negara dan rakyat, bahkan jika saya harus membayar biayanya dengan hidup saya. 

Sebenarnya, aku bukanlah anak yang begitu mengagumkan. Jika ada, saya lebih seperti tipe 
perempuan [] atau []. 

Saya akan mengambil tindakan apa pun untuk mencapai tujuan saya, apa pun yang terjadi. 
Untuk melindungi gadis kecil, saya tidak akan ragu-ragu untuk memotong nyawa bandit 
itu. ... Ah, yang itu normal, semua orang pasti pernah melakukannya. Jelas sekali! 

Yah, bagaimanapun, saya harus berpura-pura tidak bersalah di sini ... 

"Ya tentu saja! Saya akan mempersiapkan semuanya dengan satu gerakan! Dan berhati-
hatilah agar tidak merusak pantai! " (Mitsuha) Ya, menjatuhkan massa yang sangat besar 
ke laut dekat pantai tidak diragukan lagi akan menciptakan gelombang yang sangat besar. 
Tidak peduli seberapa dangkal area yang saya pilih, belum tentu tidak akan menimbulkan 
gelombang sama sekali. 



Baiklah, saya akan mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarinya. 

Dan aku masih memiliki satu hal untuk ditanyakan pada Count-sama dan Iris-sama. 

"Dan ada satu hal lagi, aku ingin meminta Beatrice-chan menjadi kepala perusahaan yang 
akan didirikan di sana..." (Mitsuha) "Eh?" 

Eeeh? 

"" Eeeeeehhh !! ?? " " 

Count-sama dan Iris-sama berteriak kaget dengan mata terbuka lebar. 

... Ya, saya rasa mereka terkejut... 

Tentu saja ada alasan mengapa saya memutuskan untuk meminta Beatrice-chan untuk 
peran ini. ... Sebenarnya ada banyak alasan. 

Pertama-tama, saya sibuk sepanjang waktu dan tidak punya waktu untuk itu. 

Itu haruslah orang yang berpangkat tinggi, sehingga akan sulit bagi para bangsawan atau 
pedagang untuk menunjukkan sikap sombong, atau untuk mengatur suap, tipuan kotor, 
perangkap madu, dll. 

Ini harus menjadi orang yang cerdas. 

Itu harus menjadi orang yang tidak akan pernah mengkhianati saya dan keluarga Bozes. 

... Dan [Seharusnya Beatrice-chan]. 

Itu saja. 

Nah, hanya alasan terakhir yang sebenarnya cukup. 

Putra tertua, Alexis-sama, menjadi viscount dan menerima wilayah di sebelahku. Dan putra 
kedua, Theodore, akan menggantikan rumah Bozes Count, sehingga seluruh keluarga bisa 
tinggal di dekatnya. 

... Tapi bagaimana dengan Beatrice-chan? 

Karena dia terlahir sebagai bangsawan, usia pernikahannya cukup dini. Tidak aneh jika 
pembicaraan pernikahan masuk begitu dia memulai debutnya di lingkaran sosial. Dan 
sekarang Bozes County berkembang pesat, diperkirakan akan segera menjadi Marquessate. 

Dan Beatrice-chan adalah putri dari rumah itu dan dikenal sebagai adik dari Alexis-sama 
yang saat ini terkenal sebagai pria paling keren di lingkungan sosial. 



Dia melindungi saya dan komandan, Marquis Aiblinger, dengan dirinya sendiri sebagai 
tameng. Dengan demikian, ia menjadi landasan kemenangan selama [Pertahanan Mutlak 
Kerajaan], pertempuran dengan Tentara Kekaisaran dan Naga Kuno, dan pendiri keluarga 
bangsawan baru. 

... Ya, Alexis-sama cukup populer sekarang... 

Untung mimpinya ingin termotivasi oleh para gadis terpenuhi ... 

Oke, kembali ke topik. 

Dan Beatrice-chan juga dikenal sebagai teman viscountess Yamano, [Himemiko Guntur]. 

... Seorang gadis yang manis, jujur, cerdas, dan cantik dengan hati yang besar . 

Ya, tidak ada keraguan bahwa akan ada banyak pembicaraan pernikahan yang masuk. 

Pada tingkat ini, dia akan menikah di suatu tempat dalam 2 atau 3 tahun. Menurut standar 
Jepang, dia masih dianggap sebagai anak-anak ... 

Jika dia menikah dari keluarga yang baik maka semuanya baik-baik saja, tapi bagaimana 
jika itu adalah keluarga bangsawan yang selalu mendorong status dan posisinya? 
Bagaimana jika itu adalah orang tua mesum yang terhubung dengan Keluarga Kerajaan? 
Bagaimana jika seorang bangsawan berhati hitam yang hanya berpura-pura menjadi orang 
baik? 

Saya tidak berpikir Count-sama adalah tipe orang yang akan menjual putrinya dalam 
pernikahan politik, tetapi sebagai bangsawan dan sebagai tuan, dia harus melindungi 
rumah, wilayah, dan orang-orangnya apa pun yang terjadi. ... Bahkan jika dia tahu bahwa 
itu akan membuat putrinya tidak bahagia. 

Itulah yang dimaksud dengan kepala keluarga bangsawan dan penguasa suatu wilayah. 

Tidak, tidak, tidak, tidak !!! 

Itu tidak bisa diterima !! 

... Ya, jadi mari kita buat agar dia bisa tinggal di mana aku, Count-sama, dan Iris-sama bisa 
dijangkau !! 

Untuk itu, mari kita beri Beatrice-chan peran penting dan paksa dia mengambil pengantin 
pria !! 

Fuha. 

Fuhahahahaha !!! 



Dan Beatrice-chan, Sabine-chan, Colette-chan, dan Mitchan yang kedua akan menikah 
sebelum aku !! 

Fuhi. 

Fuhihihihi !! 

"... Sudah berakhir?" (Count-sama) 

"Eh? Apa yang?" (Mitsuha) 

"Waktu khayalan" (Count-sama) 

... Urusai wa! 

"... Dan, yah, itulah mengapa aku ingin Beatrice-chan melakukan pekerjaan itu..." (Mitsuha) 
Tentu saja, satu-satunya alasan saya menjelaskan kepada Count-sama dan Iris sama adalah 
alasan yang nyata. Untuk alasan sebenarnya, saya akan membawanya ke kuburan saya. ... 
Tapi aku tidak ingin masuk dalam waktu dekat. 

"... Aku ingin tahu apa yang akan kamu katakan, tapi ..." (Count-sama) "Mitsuha, kamu ..." 
(Iris-sama) 

Ah, baik Count-sama dan Iris-sama memasang ekspresi jengkel di wajah mereka. 

"" Kamu hanya ingin agar Beatrice dalam jangkauanmu, bukan? " "(Bozes Couple) Seperti 
yang diharapkan dari pasangan, mereka sangat cocok !! 

... Dan alasan sebenarnya saya benar-benar terungkap. 

"Yah, Mitsuha sepertinya tidak punya teman selain Beatrice ..." (Count-sama) Eeeeeehh !!! 

Count Bozes baru saja melontarkan hinaan konyol !! 

"Saya punya!!! Colette-chan, Sabine-chan... "(Mitsuha) Hah? Itu saja? 

"Itu saja? Selain itu, Colette akan menjadi pelayan Mitsuha, dan Yang Mulia Sabine adalah 
seorang bangsawan. Tak satu pun dari ini bisa disebut "teman" biasa, kan? " (Count-sama) 
"Ugh ..." (Mitsuha) 

Saya pikir Count-sama mungkin enggan melepaskan Colette-chan jika saya mengatakan 
bahwa dia bisa menjadi kandidat bawahan saya karena dia berbakat, jadi saya berkata [Dia 
penyelamat saya, jadi saya ingin mempekerjakan dia untuk menjadi pelayan saya]. 

Selama penaklukan orc, saya menjelaskan kepadanya bahwa Colette-chan ikut serta karena 
[Dia dapat kembali ke desanya setelah waktu yang lama dan melihat orang tuanya]. Itulah 
mengapa Count-sama berpikir bahwa hubungan antara aku dan Colette tidak lebih dari 



seorang tuan dan pelayan daripada teman yang sederajat. ... Ugh, aku tidak bisa 
membantah... 

Adapun Sabine-chan, itu bisa dianggap hujatan jika viscount baru muncul 
memperlakukannya sebagai teman. 

Aku tidak bisa membicarakan tentang Mitchan yang kedua, dan tentu saja, Mitchan yang 
pertama juga tidak mungkin. Dan dia hanya akan mengenali korps gadis pelayan keluarga 
Yamano sebagai pelayan. 

Panti asuhan... tidak, tidak, sepertinya Count-sama tidak akan mengenali mereka sebagai 
teman saya! 

"......Saya menyesal!" (Count-sama) 

"Apa yang kamu minta maaf?" (Mitsuha) 

Ah, saya rasa itu benar. Saya rasa di sinilah saya seharusnya merasa sedih. 

Tapi terlepas dari apa yang Count-sama pikirkan, aku memang punya teman dan aku tidak 
perlu depresi, ya! 

"... kenapa kamu tiba-tiba memasang wajah sombong itu?" (Count-sama) ... Urusai wa! 
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Bagaimanapun, entah bagaimana, masalah tentang pulau telah disetujui oleh Count-sama 
dan Iris-sama... Tentu saja, masalah tentang Beatrice-chan juga. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa mereka dengan mudah menyetujui masalah tentang 
Beatrice-chan juga. Tentu saja, itu karena Count-sama dan Iris-sama berpikiran sama 
denganku. 

[Mereka tidak ingin membiarkan Beatrice-chan pergi, mereka tidak ingin membiarkan pria 
aneh menikahinya dan membuatnya tidak bahagia!]. 

Setidaknya, jika Beatrice-chan mengambil pengantin pria, bukan dia yang tidak bahagia. 
Namun, pewaris rumah tersebut adalah putra kedua Theodore-sama. Jadi Beatrice-chan 
tidak mampu untuk mengambil pengantin pria. Dan di sanalah rencana saya masuk. 

Bozes County bukannya bermasalah dengan manajemen teritorial. Jadi mereka tidak harus 
menghadirkan Beatrice-chan untuk terhubung dengan keluarga bangsawan yang kaya raya. 
Sebaliknya, bangsawan berpangkat tinggi yang mengalami masalah karena kesulitan fiskal 
dan kekuatan fraksi yang menurun, tampaknya paling khawatir apakah mereka dapat 
mendorong lamaran pernikahan untuk membawa Bozes House. 

Banyak bangsawan ingin terhubung dengan Count Bozes, yang telah menjadi pusat industri 
pembuatan kapal dan pembentukan Angkatan Laut, dan hampir bisa dipastikan bahwa dia 
akan dipromosikan menjadi seorang Marquees. Baik itu bangsawan junior atau bangsawan 
senior ... bahkan bangsawan juga. 

Jika dia didorong oleh keluarga kerajaan, tidak peduli seberapa jauh mereka, akan sulit 
baginya untuk menolak, tidak peduli seberapa besar ayah yang menyayanginya. 

Dan di sinilah proposal saya berperan. 

Ini untuk menugaskannya menjadi tokoh kunci perusahaan yang akan menjadi pusat 
perdagangan antara Bozes Country yang berkembang pesat dan wilayah Himemiko of 
Thunder, Yamano Viscounty, dan secara efektif menjadi kunci aktivitas ekonomi di kedua 
wilayah tersebut. Selain itu, pulau ini juga berfungsi sebagai pulau artileri untuk 
menanggapi musuh dari laut. Tentu saja, sangat mungkin untuk mendapatkan banyak 
pendapatan. 

[Yah, aku tidak mungkin membiarkan putriku, yang menjaga garis hidup wilayahku, pergi 
ke tempat lain. Putri saya harus membawa pengantin pria dan menyuruhnya bekerja untuk 
wilayah Bozes saya...] 



Jadi jika dia bisa mengatakan sesuatu seperti itu, dia bisa menolak lamaran pernikahan 
untuk putrinya. Dan jika Count Bozes dipromosikan menjadi Marquees, meski lawannya 
adalah bangsawan senior, dia tidak bisa dipaksa untuk menyerahkan putrinya sebagai 
pengantin kepada keluarga lain. 

Dan kemudian dia bisa mengambil seseorang dengan prospek masa depan yang baik, 
kepribadian yang baik, ... dan seseorang yang membuat Beatrice-chan tertarik, sebagai 
pengantin pria. Meskipun saya kasihan kepada orang yang akan menjadi pengantin pria, 
bahwa dia akan tinggal di tempat di mana Count-sama dan Iris-sama dapat mencapai ... 

Mungkin, Iris-sama akan mengenakan pakaian dombanya pada awalnya juga. Fuhaha !! 

"Panggil Beatrice!" (Count-sama) 

Count-sama berteriak pada pelayan yang menunggu di balik pintu. 

Dan kami bertiga saling memandang dan mengangguk. 

"Saya lakukan! Saya benar-benar melakukannya! Saya akan menerima peran itu! " 
(Beatrice-chan) 

Dia memutuskan dalam satu kesempatan. 

Ya, tentu saja, hanya ada sedikit tempat di negara ini di mana wanita dapat berperan aktif 
dalam masyarakat, seperti Kerajaan Vanel di benua baru. Hal terbaik yang dapat mereka 
lakukan adalah menjalin hubungan satu sama lain dan mengumpulkan informasi untuk 
suami mereka di pesta sosial. 

Tidak apa-apa bagi yang suka, tapi setiap hari akan sedikit membosankan bagi yang tidak 
menyukainya. 

... Dan Beatrice-chan jelas merupakan bagian dari bagian terakhir. 

Apalagi ini adalah pekerjaan yang cukup besar, dan di atas itu, itu adalah permintaan dari 
saya. Saya tidak mengharapkan balasan lain di tempat pertama. 

Nah, salah satu kata dari Count-sama bahwa [Anda mungkin bisa menikah dengan pria 
pilihan Anda], mungkin menjadi faktor besar untuk itu. Pernikahan romantis adalah 
dambaan bagi setiap putri bangsawan. 

Dan count-sama hanya mengatakan [Mungkin], dia tidak menegaskan apapun. 

Yah, saya rasa itu wajar. Ini akan menjadi tak tertahankan jika dia membawa pria aneh. 

Dan saya sudah memikirkan desain bendera perusahaan. 



Seekor beruang yang mewakili Bozes County yang kuat dan perkasa, dan di pundaknya, 
seekor tupai kecil yang memberikan kesan [Saya akan meminjamkan kebijaksanaan saya, 
jadi lindungi saya!], Yang berarti Yamano Viscounty. 

Ya, itu sempurna! 

Dan, karena kendala bahasa, orang-orang di dunia ini tidak akan pernah mengerti arti 
dibaliknya. 

Kuma ke Risu. (Catatan: Beruang dan tupai) 

Beruang ke Risu. 

Beatrice... (Beatorisu) 

Urusai ! Jangan katakan apapun! Jangan tanya Keluarga Yamano tentang rasa penamaan 
jenius mereka! 

Ya, tentu saja, desain itu dibuat untuk anak dari panti asuhan itu, dengan nama sandi 
[Conspiracy Girl]. Dia melakukan pekerjaan dengan baik seperti biasa... 

Count-sama telah memberikan izinnya. 

Selain itu, desa nelayan dan masyarakat pesisir diperintahkan untuk melakukan evakuasi 
untuk berjaga-jaga dan kapal nelayan serta benda bergerak di dekat pantai juga dievakuasi. 
... Instruksi evakuasi juga memiliki tujuan lain, yaitu menghilangkan saksi. 

Demi keamanan, saya tidak bisa melakukan ini begitu saja dalam kegelapan di malam hari. 
Jadi ini perlu dilakukan di tengah hari. Pada malam hari, penduduk desa mungkin sulit 
dievakuasi, dan kondisi laut sulit diamati. 

Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di dekat pantai, saya memindahkan [daerah 
berbatu di samping sungai di wilayah] yang telah dikonfirmasi beberapa kali sebelumnya 
dengan menggunakan transfer berkelanjutan. 

"Datang! Mass of Rock! " (Mitsuha) 

Saya memindahkan massa batuan di permukaan laut sekitar 500 meter dari garis pantai, 
yang telah saya periksa kedalaman air dan berbagai kondisi sebelumnya. 

Dan pada saat yang sama saat muncul, saya memindahkan air laut ke bawah, dengan 
volume yang hampir sama dengan massa batuan, jauh di lepas pantai. Kemudian sejumlah 
besar air laut jatuh dan menyebar. 

Namun, karena berada di tengah lautan, saya pikir meskipun ombak naik sedikit, itu tidak 
akan berpengaruh banyak. Ini akan menjadi gangguan besar bagi ikan-ikan di air... 



Dan kemudian saya kembali ke posisi di mana massa batu jatuh tanpa putus. Tidak peduli 
seberapa banyak air laut di bawah ini tersapu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menekan 
pembentukan gelombang. Dan gelombang besar menyebar ke segala arah dari posisi jatuh. 

Ambil bagian dari gelombang dan... Transfer! 

Sekali lagi, saya pergi ke lepas pantai untuk [Membuang ombak]. 

Dan saya kembali ke lokasi musim gugur dan memastikan bahwa tidak ada gelombang 
besar yang menuju ke pantai terdekat. 

...Saya lelah... 

Tidak, saya tidak lelah menggunakan Transfer itu sendiri, tetapi saya lelah secara mental. 
Saya melakukan serangkaian [hal-hal yang saya tidak mampu untuk gagal] dalam waktu 
singkat, jadi saya lelah karenanya. 

Saya tidak secara khusus membuat massa batuan yang ditransfer menjadi indah. Saya pikir 
jika berbentuk bola, tetrahedral, atau heksahedral, akan agak tidak stabil jika menetap di 
dasar laut yang kasar. Makanya saya sengaja bikin dasarnya jadi kasar, supaya bisa [Bite] 
ke dasar laut lebih baik. 

Tapi aku masih tidak nyaman dengan itu saja... 

"Sekali lagi, transfer!" (Mitsuha) 

Pemindahan terus menerus saya ulang ulang, kali ini saya mengambil potongan massa 
batuan lain dari daerah batuan tadi, sekitar 50 meter persegi dan tebal sekitar 2 meter, dan 
memindahkannya ke atas massa batuan pertama. Dan kemudian biarkan jatuh. 

Benar, itu untuk menstabilkan massa batuan, pukul dari atas untuk mendorongnya ke 
dasar laut. 

Dogooonnn !! (SFX) 

Batuan itu pecah dengan suara keras, dan pecahan itu dipindahkan kembali ke area 
berbatu tadi. 

"Baiklah, mari kita lanjutkan ke sentuhan terakhir!" (Mitsuha) 

Saya dipindahkan ke batu mas yang telah jatuh di laut. Kemudian, bagian atas dari massa 
batuan yang menonjol di atas permukaan laut dipotong lurus dan rata, kemudian 
dipindahkan ke lokasi pembuangan. 

"Selanjutnya ..." (Mitsuha) 



Lubang lingkaran dibuat di salah satu tempat dari massa batuan datar dengan 
menggunakan transfer. Kemudian saya menyisipkan batu silinder tinggi yang sudah 
dipotong sebelumnya ke dalamnya, membuat lekukan untuk tangga di sekitarnya, dan 
menggali bagian atasnya untuk dijadikan tempat memasang senjata... 

Benar, ini baterai. Taruh senjatanya di sini dan perhatikan musuh yang mendekat. 

Untuk saat ini, saya akan memasang meriam palsu sebagai hiasan, tapi nanti kita akan 
menggunakan autocannon 35mm. 

Itu sudah cukup, karena jangkauan meriam kira-kira 3 mil, sedangkan jangkauan artileri 
kapal Benua Baru hanya sekitar satu mil. 

Dan yang terpenting, ini dapat dioperasikan oleh sejumlah kecil orang, kecepatan 
tembaknya cepat, dan mudah digunakan karena ringkas. Senjata kaliber besar 
membutuhkan banyak pekerjaan, seperti sistem amunisi, dan terlalu tidak wajar dan mahal 
untuk dibeli Wolf Fang. Pertama-tama, saya tidak berpikir itu hanya bisa dioperasikan oleh 
orang-orang di dunia ini. 

Baiklah, meriam 35mm sudah cukup. Kita tidak membutuhkan sistem artileri berteknologi 
super tinggi yang harganya ratusan juta yen untuk menembak kapal layar besar yang 
bergerak lambat, jadi jika saya meminta kapten-san untuk menemukan yang bekas, saya 
bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. tawar. 

... Sisanya adalah membuat dinding batu berlekuk untuk menembak pesawat pendarat yang 
mendekat . 

Itu tidak menutupi seluruh lingkar. Karena seluruh lingkar adalah tebing yang curam, akan 
sulit untuk mendaki dari tempat selain dermaga dan lereng serta tangga yang saya bangun. 
Jadi, saya hanya perlu dinding anti peluru yang berlapis untuk melindungi para penembak. 

Tidak indah menutupi seluruh lingkar dengan dinding pedesaan, dan kami tidak 
bermaksud membiarkan musuh mendarat di pulau ini. 

Dan berbagai konstruksi dan pekerjaan tangan lainnya dilakukan dengan menggunakan 
transfer juga. 

Dan untuk sentuhan terakhir. 

"Baiklah, sebagian besar rumah mewah dan gudang mahal yang disita dari negara musuh 
selama [perang] sebelumnya telah dibongkar untuk penggunaan material, tetapi ada 
beberapa yang tidak tersentuh, jadi mari kita gunakan itu!" (Mitsuha) 

Saya tidak tahu kapan itu akan selesai jika kita mulai dari mengangkut material hingga 
membangun bangunan dari awal, dan itu akan memakan terlalu banyak pekerjaan. Jadi 
saya memutuskan untuk menggunakan kembali rumah dan gudang yang telah disita dari 



negara yang pernah berperang dengan Yamano Viscounty saya karena mereka pernah 
mencoba untuk menculik Sabine-chan dan Colette-chan sebelumnya. 

Karena bagian basement masih menempel pada bangunan, saya harus membuat lubang 
terlebih dahulu untuk menampung bagian basement yang berada di bawah tanah. ... Tentu 
saja, melalui transfer. 

Jika kita melakukannya dengan kekuatan manusia, itu akan memakan waktu entah berapa 
lama. Lagipula itu bukan [ Aonodōmon ]... 

Bagaimanapun, begitu saja, pekerjaan teknik sipil berkembang dengan cepat dengan 
menggunakan kemampuan transfer. 
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"Selesai..." (Mitsuha) 

Di depan mata saya, atau lebih tepatnya, di bawah kaki saya, adalah sebuah pulau dengan 
diameter 200 meter, 500 meter dari pantai. 

Seluruh pulau adalah bongkahan batu raksasa, dan bentuk pulau alami di atasnya [hampir 
melingkar tapi agak menyimpang], tetapi permukaan atasnya datar secara tidak wajar. 
Dan, melonjak dari tengah pulau adalah kolom dengan detail yang tidak wajar.... Bukit? 

Tidak tidak, seperti yang diharapkan saya tidak bisa memperlakukannya seperti benda 
alami. Tidak ada pilihan lain selain menyebutnya [Menara]. Dan ada rumah mewah yang 
dibangun dengan punggung menempel pada menara. Dan tiga gudang dibangun di 
dekatnya. 

Ada tebing terjal di sekitar pulau. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 10 meter... 
Kecuali jika menggunakan tangga atau tanjakan untuk gerobak dari dermaga, mendaki ke 
puncak akan cukup menantang. 

"... Baiklah, itu sempurna!" (Mitsuha) 

Benar, kalau 500 meter lepas pantai, kecil kemungkinan akan diserang pasukan darat. 

Tidak mungkin seorang prajurit bersenjata bisa berenang 500 meter, dan jangkauan efektif 
senapan dari Benua Baru paling banyak sekitar 45 meter. 

Jika bagian dalam larasnya diukir dengan rifling, dan jika menggunakan peluru berbentuk 
kerucut, sesuatu seperti [senapan Minié] dari bumi abad pertengahan, jarak efektif bisa 
mencapai tidak kurang dari 300 meter. ... Dengan maksimum 900 meter, tapi angka-angka 
itu tidak ada artinya. 

Mereka bisa mencapai dari pantai jika menggunakan meriam, tapi jika musuh membawa 
meriam ke tempat ini dari sisi darat, artinya negara ini sudah hancur, jadi saya bisa kabur 
saja saat itu. Baik menggunakan transfer saya atau perahu pelarian yang saya rencanakan 
untuk disiapkan di sisi laut pulau. 

Mari kita potong batu untuk membuat bunker rahasia dan sembunyikan kapal penjelajah 
kecil di sana. Yang bisa berlayar sambil melakukan pertempuran tanpa henti dari sini ke 
negara tetangga. ... Aku yakin akan baik-baik saja untuk membawa sebanyak itu. Saya 
hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah artefak satu-satunya dari teknologi yang tidak 
dikenal. 



Arkeolog dari generasi selanjutnya mungkin menderita karena melihat OOPArt yang 
mereka temukan di reruntuhan Bunker! Fuhahaha! 

Tidak, saya kira kapal listrik telah dikembangkan di masa depan jika mereka mampu 
membeli teknologi untuk menggali situs arkeologi. 

Baiklah, mari kita beli kapal bekas dan ajari Beatrice cara mengoperasikannya. Untuk 
mendapatkan lisensi kapal kecil di bumi Anda harus mempelajari berbagai hal seperti 
Collision Prevention Regulation ( COLREGs ), tetapi hal seperti itu tidak diperlukan di dunia 
ini. Jika hanya untuk mempelajari cara mengoperasikannya maka itu harus mudah. Dan 
saya bisa membawanya ke bumi untuk pemeliharaan. 

Namun, terlepas dari penampilannya, rumah ini dibuat di bumi. Saya membuat lubang di 
batu agar pas dengan bagian dasarnya, dan karena itu adalah rumah tepi laut, saya pikir itu 
sudah memiliki tindakan pencegahan kerusakan garam, tetapi dibangun dengan asumsi 
bahwa itu akan terhubung ke listrik, gas dan pelayanan air sehingga kamar mandi, dapur 
dan kamar kecil tidak bisa digunakan sebagaimana adanya. Saya harus meletakkan sesuatu 
seperti menara air dan menghubungkannya dengan pipa air ke bak mandi. Aku tidak akan 
membiarkan tempat di mana Beatrice-chan tinggal tidak mandi !! 

... Tapi apa yang harus saya lakukan dengan air itu sendiri. 

Bisa apa saja selama aku di sini. Tetapi kebijakan dasar saya untuk mengembangkan 
wilayah adalah mengambil setiap tindakan pencegahan sehingga akan baik-baik saja 
bahkan jika saya perlu bersembunyi, atau jika saya pergi dari dunia ini, atau, meskipun 
kemungkinannya rendah, jika saya kehilangan kemampuan transfer saya. . Jadi tentunya 
hal-hal tentang pulau ini juga didasarkan pada kebijakan itu. 

Dibawa dengan perahu setiap saat? 

Selain di masa damai, mengandalkan transportasi air dari luar pada saat perang terlalu 
berisiko. 

Desalinasi air laut? 

Metode flash multi-tahap membutuhkan minyak dan gas, dan metode osmosis balik 
membutuhkan banyak daya untuk mengoperasikan pompa bertekanan tinggi. Sekitar 3 
KWh untuk membuat 1 ton air bersih... 

Selain itu, air laut yang tidak mengandung garam perlu disterilkan, dan perlu untuk 
menyesuaikan rasa dengan menambahkan mineral karena rasanya tidak enak... Tentu saja, 
seperti [Ada sungai bawah tanah yang mengalir di ruang bawah tanah sebuah rumah besar 
yang dibangun di atas rumah berbatu ...] Hanya ada dalam novel drama petualangan dari 
era Meiji. (Catatan: Saya tidak mendapatkan referensi) 



Anda harus menggali melalui dasar batu atau lebih dalam untuk mendapatkan air tawar 
bawah tanah. ... Mungkin, hanya akan ada air laut yang keluar meskipun aku menggali 
melalui bebatuan ini. 

Nah, terserah. Mari kita simpan untuk nanti. 

Untuk saat ini, mari kita pasang menara air buatan bumi dan biarkan air disuplai oleh 
kapal. 

Ini juga akan menciptakan pekerjaan baru dan menjadi sumber pendapatan bagi desa 
nelayan kami. 

Tentu saja, Count Boze harus membayar. Dengan ekonomi di daerah membaik karena 
pembuatan kapal dan industri angkatan laut, dia tidak perlu khawatir tentang uang. 

Tidak banyak orang yang akan tinggal di sini, dan Beatrice-chan tidak akan selalu tinggal di 
sini. Dengan begitu, Beatrice-chan akan kesepian, pertama-tama, Count Boze dan Iris-sama 
tidak akan mengizinkan hal seperti itu. 

Tentu saja, ini akan menjadi perjalanan satu hari. Dan hanya sekali setiap beberapa hari. 
Jika cuaca buruk atau laut sedang ganas, tentu saja berlalu . Ini hanya sebuah simbolis, atau 
dalam istilah sederhana, sebuah alasan, bahwa ini adalah [Sebuah pulau yang terbentang 
antara perbatasan Yamano Viscounty dan Bozes County], tidak perlu melakukan semua 
pekerjaan di sini. 

Saya akan memastikan untuk menyiapkan ruang kerja untuk Beatrice-chan di kediaman 
wilayah kami. 

Dan kemudian seret perlahan Beatrice-chan ke Yamano Viscounty. Fuhahaha !! 

Tidak baik bagiku melakukan semuanya sendirian. Mari kita buang sisanya ke Count Bozes. 

Ada banyak pilihan apakah kita akan bolak-balik dengan perahu sepanjang waktu, atau 
menghubungkan pulau ke darat dengan dermaga apung, atau lebih tepatnya jembatan 
apung, tetapi untuk saat ini, saya akan menyimpannya untuk nanti. 

Baiklah, saya rasa ini cukup untuk hari ini! 

Transfer! 

Keesokan harinya, saya membawa Randy-san ke area berbatu yang saya potong kemarin. 

Tujuannya, tentu saja, untuk menyelidiki bijih yang menjanjikan sekarang karena ada 
lubang yang dalam. Randy-san ahli dalam pengerjaan logam, jadi tentu saja dia bisa 
mengidentifikasi beberapa mineral. ... Atau lebih tepatnya, tidak ada orang lain seperti 
Randy-san di wilayah itu. 



Itu sebabnya kami memeriksanya, tapi... 

Tidak ada bijih yang berharga. 

Nah, jika Anda dapat menemukan urat bijih yang berharga dalam satu kesempatan hanya 
dengan menggali tempat secara acak, insinyur pertambangan tidak akan mendapat 
masalah. 

Jadi, mari kita tarik trik rahasianya !! 

Benar, mungkin ada sumber daya yang nilainya belum diketahui dengan tingkat teknis 
dunia ini, jadi mari kita panggil para ahli di bidang itu! 

... Jadi saya menghubungi, Mountain King -san, pelanggan tetap blog saya di Jepang, 
[Bantuan Semua Orang! Catatan Manajemen Viscounty] dan memintanya untuk datang. 
Dan itu diselesaikan hanya dalam dua balasan. 

Kali ini, karena ini adalah permintaan pekerjaan khusus, saya membayar biaya pekerjaan 
paruh waktu. Seperti yang diharapkan, saya merasa bersalah menggunakan hari-hari 
liburnya dan menyuruhnya bekerja hanya untuk diberi hadiah makan siang dan makan 
malam saja. Mengenai hadiahnya, saya pikir koin emas akan lebih menyenangkan, tetapi itu 
terlalu berbahaya. Terutama, dalam arti identitas saya sebagai blogger akan diungkap oleh 
agen dari negara lain. 

Dan hasil survei... Tidak ada apa-apa. 

Benar-benar mengecewakan! 

Yah, mau bagaimana lagi. 

Saya membayar Mountain King-san untuk pekerjaan paruh waktu dalam yen Jepang. 
25.000 yen. 

Harganya adalah... jika koin emas negara ini dikonversi ke yen melalui dolar, harganya akan 
sekitar itu. 

Setelah itu, diambil saluran air dari sungai, dan lokasi pemotongan massa batuan diubah 
menjadi kolam besar. Aliran air dari kolam kembali ke sungai juga diambil agar air tidak 
menggenang di sana dan menjadi busuk. 

Cepat atau lambat, tanaman air akan tumbuh, dan ikan akan menetap, menjadikannya 
tempat memancing yang bagus. 

Tentu saja, tujuan utamanya adalah menimba air irigasi untuk lahan pertanian. Sekalipun 
sungai menipis, persediaan sebanyak ini akan bertahan sampai batas tertentu. Karena 
itulah, dengan pemikiran itu, saya memotong sebongkah batu di dekat sungai. ... Aku 
kurang lebih selalu memikirkan semuanya sebelum melakukan sesuatu, lho! 



Dan pasir dipindahkan dari tempat tertentu untuk mengisi lokasi di mana massa batuan 
kedua dipotong. Meski kedalaman lubangnya 2 meter, saya hanya mengisi hingga 
kedalaman 1 meter. 

Jika saya mengisinya dengan pasir sampai ke atas, itu akan berhamburan karena angin atau 
sesuatu. 

... Benar, ini kelahiran kotak pasir super besar! 

Ini akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak, anjing, dan kucing untuk bermain. 

Tapi mari kita perhatikan agar tidak menjadi kotak kotoran yang besar untuk anjing dan 
kucing! 

Saya memotongnya seperti itu karena saya ingin membuat kolam pada awalnya, tetapi 
dalam hal kolam renang, hal-hal seperti kualitas air dan pengaturan suhu, pencegahan 
kecelakaan, dll. Terlalu merepotkan. Terutama pengelolaan kualitas air, karena tidak ada 
klorin di sini. 

Saya tidak ingin itu menjadi sumber penyakit, dan itu akan menjadi tak tertahankan jika 
seorang anak mengalami kecelakaan di sana. 

Jadi saya membatalkan rencana kolam renang. 

Alternatifnya adalah kotak pasir besar ini. 

Seperti yang diharapkan, tidak ada yang akan mati di daerah tanjung berpasir sedalam satu 
meter. Kolam akan lebih berisiko, karena ada kasus di mana manusia tenggelam di kolam 
sedalam 30 cm. 

Baiklah, saya rasa saya bisa menyebutnya titik berhenti di sini. Jadi mari kita periksa 
sedikit situasi di benua baru. 

Saya pikir sudah waktunya untuk pindah ... 
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"bagaimana jalannya?" (Mitsuha) 

"Ah, Mitsuha-san! Ya, Perusahaan Delaître saat ini sedang diselidiki secara intensif. ... Tapi 
sampai sekarang, masih sebagai [Korban]... "(Rephilia) 

Jawaban yang datang dari Rephilia adalah itu. Yang disebut [ Keikaku Doori ... (Seperti yang 
direncanakan)], [ Soutei no Haninai (Dalam kisaran anggapan)], tidak tidak, itu [ Yosou 
Doori (Seperti yang diharapkan)]. 

"Faktanya, dia sedang mengkonsolidasikan bukti sebagai tersangka, kan?" (Mitsuha) 

"Iya. Jika mereka serius menyelidikinya, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Mungkin 
berbeda jika dia diam-diam mencuri sendirian, tetapi ada banyak karyawannya dan 
preman yang dia pekerjakan, jadi beberapa dari mereka benar-benar akan membuka 
mulut. Di antara karyawan, pasti ada yang bersungguh-sungguh dan memiliki rasa keadilan 
yang kuat, dan ada pula yang mungkin lemah hati. Jika entah bagaimana, mereka memiliki 
pola pikir seperti [Pada tingkat ini, semua pencuri akan dihukum mati atau budak kriminal 
seumur hidup, dan kerabat mereka akan dijauhi sebagai keluarga preman. Jika itu terjadi, 
saudara perempuan saya tidak akan pernah menikah. ... Tetapi jika kita mengaku dengan 
jujur, bahwa kita diperintahkan oleh majikan kita untuk melakukannya, barangkali dosa-
dosa kita bisa sangat dikurangi], maka itu akan menjadi pukulan berat baginya.Atau jika 
preman tertangkap dalam kasus lain dan disiksa... diinterogasi, misalnya, jika 5 atau 6 kuku 
mereka terkelupas, atau jika jarum merah panas menusuk di dalam kuku mereka, tentu 
saja, mereka akan langsung berbicara "(Rephilia) (Catatan: wow, bahaya loli) 

Ya, saya rasa itu benar. 

Mungkin pedagang dalang menganggapnya sebagai [ Hanya perampokan]. 

Namun, beberapa penjaga dipukuli dan terluka. Dan karena sekitar setengah dari pelaku 
bersenjata dan setengah lainnya adalah kuli angkut, itu akan termasuk dalam tindak pidana 
kekerasan dengan percobaan pembunuhan dan perampokan terencana. 

... Atau lebih tepatnya, saya menulis itu di laporan kerusakan sehingga mereka akan 
dikenakan biaya seperti itu. 

Bobot hukuman antara hanya perampokan dan pencurian dengan percobaan pembunuhan 
sama sekali berbeda. Meskipun pada akhirnya, mereka tidak membunuh siapa pun, pada 
saat mereka melakukan [Perampokan dengan kombatan bersenjata untuk membunuh 
lawan tanpa ragu-ragu jika mereka melawan], tindak pidana tersebut telah dikonfirmasi. 



Lebih jauh, dalang salah paham bahwa [korban bukanlah Perdagangan Rephilia, tetapi 
Viscount Yamano], dan bahwa Istana Kerajaan, para penjaga, bangsawan, dan pedagang, 
semuanya pasti telah berubah menjadi musuhnya. 

Biasanya, guild perdagangan akan menghadapi campur tangan pemerintah, mengatakan 
bahwa [Ini adalah campur tangan yang tidak adil terhadap para pedagang], tetapi sekarang, 
jauh dari mengeluh, mereka tampaknya secara aktif bekerja sama dan memberikan 
informasi kepada para penjaga. 

... Ini adalah hasil bahwa setiap orang sangat menghormati dan menghargai Viscount 
Yamano, dan Rephilia Trade yang memiliki hubungan yang kuat dengan Viscount Yamano, 
lebih dari Delaître Company, yang merupakan dalang penyerangan. 

Tentu saja, dalam artian kita dianggap sebagai [Gold Vine] dan dihargai sebagai [Money 
making partner]. 

Saya kira itu sekitar dua atau tiga hari lagi sampai pertunjukan besar. 

"Baiklah, kurasa masalah ini sudah selesai dengan ini. Mari beralih ke topik berikutnya! 
Saya akan membuat toko mitra untuk Rephilia Trade di negara tetangga. Satu di setiap 
negara. Dan saya akan mengecualikan kondisi [Larangan penjualan luar negeri] di toko itu. 
Saya akan memilih pedagang muda berbakat yang, seperti Rephilia, tidak dapat 
menggantikan toko orang tua mereka. Dan biarkan mereka naik di negaranya masing-
masing sekaligus dengan menggunakan dana pembukaan yang akan saya pinjamkan 
kepada mereka dan produk-produk dari Rephilia Trade. ... Mengenai hal itu, akan baik-baik 
saja jika Rephilia memberi mereka bimbingan Anda. Lagipula kau [orang sukses yang 
pernah mengalaminya] ... "(Mitsuha) 

"Serahkan padaku! Saya pasti akan memenuhi harapan Anda! ... Dan tolong, jadikan dunia 
milikmu, Mitsuha-sama... "(Rephilia) 

Dari [Mitsuha-san] ke [Mitsuha-sama]... 

Dan aku pernah mendengar kalimat itu di suatu tempat !! 

(Catatan: Referensi Ginga Eiyuu Densetsu, dan 
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"Begitu, jadi ini teknik menipu Mitsuha" (Colette-chan) 

"Jangan mengatakannya dengan cara yang memalukan!" (Mitsuha) 

Colette-chan mengatakan sesuatu yang konyol. 

"Tidak ada kebohongan dalam apa yang kukatakan pada gadis itu sebelumnya, kan? 
Memang benar bahwa saya adalah seorang Viscount dari negara lain dan pemasok barang 
dagangan di Perdagangan Rephilia Kerajaan Vanel, dan bahwa saya ingin memiliki 
perusahaan yang dapat melakukan impor di negara lain, seperti perdagangan Rephilia, 
bukan !? " (Mitsuha) 

"Yeah, well, itu benar ..." (Colette-chan) 

Benar, aku belum berbohong. 

Desas-desus tentang merchandise dan sumber Perdagangan Rephilia telah menyebar ke 
negara tetangga. Tidak mungkin anak-anak pedagang yang membantu bisnis keluarga 
mereka tidak mengetahui rumor tersebut. 

Desas-desus tentang debut seorang gadis muda, naik dari seorang putri pedagang belaka 
menjadi seorang pendiri perusahaan terkenal, dan kesuksesan besarnya menarik perhatian 
dengan kekaguman di antara putri pedagang di negara tetangga. 

... Ya, tentu saja, mereka akan bersemangat... 

Itulah mengapa ceritanya berjalan dengan mudah. 

Penjualan ke negara lain tidak diperbolehkan bahkan di negara ini, sama seperti aturan 
bahwa barang dagangan yang dibeli dari perdagangan Rephilia tidak boleh dijual ke negara 
lain. Saya tidak bisa menghentikan orang-orang yang membeli secara eceran dan 
mengambil produk secara pribadi. 

... Benar, itulah mengapa sejumlah kecil produk Perdagangan Rephilia sudah mengalir ke 
negara lain. Oleh mereka yang membeli [Jumlah pembelian eceran yang hampir tidak dapat 
diterima]. 

Akibatnya, para bangsawan, kekayaan, dan pedagang dari negara lain sangat menyadari 
barang dagangan Perdagangan Rephilia. Oleh karena itu, bahkan di negara ini pun tidak 
perlu memulai publisitas dari awal, seperti peluncuran Rephilia Trade. Jika Anda 
mengiklankannya sebagai [produk yang dibeli dari Viscount Yamano] dan ada bukti bahwa 
saya telah menyetujuinya, itu sudah lengkap. 



Setelah merekrut, sisanya adalah lemparan ke Rephilia, yang saya katakan kepada mereka 
untuk [Dapatkan petunjuk dari Perdagangan Rephilia di Kerajaan Vanel]. 

Saya tidak punya waktu untuk mengurus semua perusahaan di banyak negara! 

Jadi serahkan pada Rephilia untuk mengurus semuanya. Itu adalah jalan yang pernah dia 
ikuti, jadi itu jauh lebih aman dan lebih terjamin daripada petunjuk yang saya berikan. Dan 
jika setiap orang dapat membangun persatuan yang kuat di sekitar Rephilia sebagai pusat 
maka semuanya baik-baik saja. 

Mengenai pengadaan, pedagang di masing-masing negara harus memesan Perdagangan 
Rephilia, dan Rephilia akan merangkum semuanya sambil memberikan berbagai saran, lalu 
dia akan menyampaikannya kepada saya. Dan saya akan mengirimkan barang secara diam-
diam. 

Tidak, jika saya meninggalkan pengiriman ke Rephilia, barang akan dialihkan melalui 
Kerajaan Vanel dan pajak tambahan akan dikenakan, dan itu adalah barang yang dijual 
dengan harga tinggi kepada bangsawan dan kekayaan, jadi ada kemungkinan besar itu 
transporter mungkin diserang di jalan, jadi mau bagaimana lagi. 

Memiliki korban manusia akan merusak reputasi Rephilia Trade dan Viscount Yamano, jadi 
itu akan jauh lebih tidak dapat diterima daripada mengalami kerugian finansial. 

Kami tidak bisa membiarkan siapa pun meremehkan pedagang wanita. Kita harus benar-
benar menghancurkan mereka yang memandang rendah mereka, tidak peduli berapa 
biayanya. 

... Tapi, yah, lebih baik mencegahnya daripada bertindak setelah itu terjadi. 

Bahkan jika saya serahkan koordinasi kepada Rephilia, [Dia telah diminta oleh Viscount 
Yamano untuk mengambil alih peran perantara], meskipun Perdagangan Rephilia 
melakukan transaksi dengan negara lain, bukan berarti kita harus khawatir tentang 
keluhan yang datang dari para bangsawan atau pedagang Kerajaan Vanel karena barang-
barangnya tidak melewati Kerajaan Vanel. 

Butuh sedikit waktu untuk bertukar antara perusahaan di masing-masing negara dan 
perdagangan Rephilia, tetapi itu tidak bisa dihindari. Saya tidak akan bisa menahan diri jika 
saya memberikan setiap dari mereka layanan serupa yang saya berikan kepada 
Perdagangan Rephilia. Bahkan dengan ini, kerangka waktu setelah Rephilia menerima 
pesanan akan sangat ketat, jadi aku tidak punya pilihan lain selain bertahan dengan 
sebanyak ini. 

Karena biasanya berbicara, ini akan menjadi pengiriman cepat yang tidak biasa, karena 
prosesnya adalah Rephilia menghubungi saya setelah dia menerima pesanan, kemudian 
saya akan menghubungi negara asal saya, meminta barang dikirim, dan membawanya 



melalui darat. Selain itu, saya akan datang langsung dari waktu ke waktu untuk memeriksa 
situasi. 

"Baiklah, ayo lanjutkan ke yang berikutnya!" (Mitsuha) 

"Aye Bu" (Colette-chan) 

"Mitsuha, teleportasi!" (Mitsuha) 

Dan setelah perusahaan perdagangan ketiga yang dijalankan oleh seorang wanita muda 
yang membuat debut cemerlang di industri perdagangan dengan berurusan dengan 
Viscount Yamano sebagai senjatanya, kasus di mana seorang gadis dengan banyak koper 
dipukul oleh seorang putri pedagang sering terjadi di banyak negara di sekitar Kerajaan 
Vanel. Itu menjadi sedikit masalah.... 

"... jadi itu sebabnya, saya ingin semua orang menjalankan perusahaan" (Mitsuha) 

"... Jangan [jadi itu sebabnya] aku..." (Kapten-san) 

Ini adalah ruang pertemuan organisasi tentara bayaran yang sudah dikenal, Wolf Fang. 
Hampir semua anggota grup berkumpul di sini. 

"Yah, saya menghasilkan uang dengan menjual minuman keras dan rempah-rempah bumi, 
sampai sekarang, itu bukan masalah besar, jadi saya berkeliling pengecer massal untuk 
membelinya ... tapi sekarang permintaan menjadi terlalu tinggi sehingga di luar pembelian 
saya. kemampuan sebagai individu. Tolong!" (Mitsuha) 

"" "" "........." "" "" 

Kapten-san dan para anggota memasang wajah tercengang mereka. 

Tidak, ada batasan bagiku untuk berkeliling di toko khusus dan membeli tas bisnis besar 
sendirian. Saya hanya ingin mensubkontrakkan tugas yang begitu sederhana... 

"Ini tidak berarti bahwa Anda akan membuka saluran penjualan dan mulai berbisnis! Anda 
hanya perlu mendirikan perusahaan kecil dan membeli berbagai barang atas nama saya, 
jadi Anda tidak perlu melakukan penjualan atau layanan klien. Hanya membeli barang yang 
saya pesan pasti akan laku. Jadi tolong! Tidak ada orang lain yang bisa saya andalkan di 
dunia ini! " (Mitsuha) 

"... Apakah tidak apa-apa mengambilnya karena itu permintaan nona?" (Anggota A) 

"Aah, kita bisa menghasilkan banyak uang berkat bantuannya, selain itu, kita bisa 
mendapatkan sebagian dari ini kan? Lagipula ini bukan pekerjaan yang berbahaya, dan 
semua orang bebas... "(Anggota B) 

Oh, para anggota memiliki pendapat yang positif! 



Tapi bagaimana dengan kapten-san...? 

"Mereka yang ingin melakukannya, angkat tangan Anda" (Kapten-san) 

Oh, semuanya angkat tangan! 

"...seperti yang dapat Anda lihat. Kami akan segera menyiapkan izin usaha, jadi siapkan 
daftar jenis dan jumlah barang yang ingin Anda beli. Juga, saya akan membuat beberapa 
penyesuaian seperti bagian kami, dll. Jadi kembalilah ke sini dalam tiga hari. Saya tidak 
tahu apa-apa tentang bidang ini sama sekali, jadi saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan 
tanpa sedikit riset "(Kapten-san) 

Seperti yang dikatakan kapten. Tidak mungkin tentara bayaran dapat segera menanggapi 
pembicaraan bisnis. Tapi aku yakin Kapten-san dan anggota Wolf Fang akan melakukan 
sesuatu. Saya mengandalkan kalian! 

(Narator's POV) 

"A, ap-apaaaatt !! Dan kamu baru saja menerimanya seperti itu !? Eeeeh !!! " (Sabine-chan) 

"A-aku minta maaf ... Aku tidak tahu sedikit pun kenapa kamu marah, tapi bagaimanapun, 
aku minta maaf ..." (Raja) 

Sabine-chan berteriak pada raja yang sedang menciutkan lehernya. 

"Pulau buatan, [ Pulau Kigan ] katamu? Dan pemilik rumah perdagangan ada seorang 
pedagang wanita muda Beatriceee? Kenapa dia memberikan posisi yang begitu enak untuk 
Beatrice-chan daripada aku !!! Aku akan bisa tinggal dengan Mitsuha sepanjang waktu jika 
berada di sebuah pulau di wilayahnya, karena bawahanlah yang akan melakukan pekerjaan 
yang sebenarnya ... Sial, aku sibuk melakukan hal-hal lain, betapa cerobohnya aku ... 
"(Sabine-chan) (Catatan: Kigan = batu berbentuk aneh) 

Sabine-chan menyesal, tapi semuanya sudah terlambat... 

"Saya sibuk mengirim orang ke Yamano Viscounty untuk menyalin kamus kata-kata di 
benua baru dan hal-hal lain yang dibuat Mitsuha, serta mempelajari kata-kata dengan para 
tahanan di penjara. Saya tidak pernah menyadari bahwa Mitsuha melakukan hal seperti itu. 
Benar-benar blundeeeer !! " (Sabine-chan) 

Memang, di Yamano viscounty, ada kamus yang dibuat Mitsuha untuk awak kapal yang 
ditangkap, yang telah disalin dalam jumlah yang cukup banyak. 

Dan ada beberapa narapidana yang dikonvoi ke penjara di ibukota kerajaan. Jika Sabine-
chan berpakaian seperti orang biasa, memberi makan para tahanan beberapa makanan, 
dan mengatakan bahwa dia ingin belajar bahasa negara asal mereka, ada banyak dari 
mereka yang bersedia mengajarinya, demi kenyamanan mereka sehari-hari. di sel yang 
membosankan, dan sebagai tanda terima kasih atas makanannya. 



... Atau lebih tepatnya, ada pertempuran sengit yang gilirannya mengajari Sabine-chan 
setiap kali dia mengunjungi penjara. 

Oleh karena itu, Sabine-chan terus melanjutkan studinya tentang bahasa di Benua Baru. 

"Selanjutnya setelah Colette, aku bahkan membiarkan Beatrice-chan melewatinya, sungguh 
kesalahan, sungguh memalukan !! Saya tidak akan kalah! Saya tidak akan pernah menerima 
kekalahan! Aku tidak akan pernah menyerahkan Mitsuha, Mitsuha milikku !! " (Sabine-
chan) (Catatan: Siscon meningkat) 

Ketika raja mendengar putrinya meneriakkan itu, jauh di lubuk hatinya dia berharap 
bahwa kata-kata itu berasal dari salah satu dari dua putranya, tetapi sayangnya, raja hanya 
bisa menghela nafas ... 
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"Aku menyerahkan sisa proses pemasangan Republik Utopia kepada Count Bozes, kurasa 
tidak apa-apa membiarkannya apa adanya ..." (Mitsuha) 

Mitsuha, yang tidak tahu tentang [Rencana Akuisisi Bahasa Benua Baru] Sabine-chan, 
mengatakan hal seperti itu dengan hati-hati. 

Yang dimaksud dengan fitting-out dalam istilah galangan kapal adalah proses pemasangan 
mesin induk dan perangkat mekanik, pekerjaan konstruksi interior, dan sejenisnya 
dilakukan setelah lambung hampir selesai dan akan diluncurkan. 

Jadi Mitsuha berasumsi bahwa ketika struktur dasar pulau buatan telah selesai dan objek 
teratas (mansion dan gudang) telah ditempatkan, berarti tahap [Building and Launching] 
telah selesai sesuai dengan proses pembuatan kapal. Dan bagian terakhir dari 
[pemasangan], yaitu, pengaturan sistem pasokan air di sekitar rumah besar dan 
penyelesaian halus dari tangga batu di dermaga, dilemparkan ke Count Bozes. 

Bukan tidak masuk akal karena pulau ini dikelola bersama oleh dua wilayah, dan kepala 
perusahaannya adalah Beatrice-chan. 

Dengan kata lain, Mitsuha bertanggung jawab atas bagian-bagian yang bisa dia peroleh 
secara gratis dan menyerahkan bagian-bagian yang merepotkan dan menghabiskan uang 
kepada Count Boze. 

Dan [Utopia Republic] adalah nama pulau buatan yang dibacakan Mitsuha dalam novel di 
kamar kakaknya. 

(Catatan: Pengetahuan otaku saya tidak cukup untuk mengenali ini, petunjuk terdekat yang 
bisa saya temukan adalah buku oleh Luc Folliet, tapi tentu saja, saya belum membacanya, 
jadi saya tidak bisa memastikannya) 

Pulau fiksi yang membentang di perairan teritorial Jepang dan perairan internasional, itu 
adalah Jepang tetapi pada saat yang sama bukan Jepang, siapa pun dapat masuk tanpa 
paspor, dan mereka tidak terikat oleh hukum Jepang, itu tentu saja [Utopia yang 
mengejutkan!]. 

... Namun, nama pulau yang dibangun Mitsuha tentu saja, [ Pulau Kigan ], bukan [Republik 
Utopia]. 

"Nah, sebagai sentuhan akhir, saya rasa saya akan memasang sistem tenaga surya dan sel 
bahan bakar rumah yang ditenagai oleh gas propana, memasangnya ke radio dan mungkin 
lemari es sebagai layanan setelahnya... Dan berkonsultasi dengan Count-sama, apakah kita 



harus menghubungkan pulau ke pantai dengan jembatan kayu apung atau tidak. Baiklah, 
mari kita lanjutkan ke rencana selanjutnya! " (Mitsuha) 

"apa katamu!? Viscount Yamano baru saja mulai berdagang dengan negara lain !? " (Raja 
Vanel) 

Raja Vanel berteriak dan berdiri secara refleks. 

"Ya, Tuan, di setiap negara sekitarnya, sebuah firma perwakilan seperti Rephilia Trade 
didirikan dan secara kolektif menjual barang-barang Viscount Yamano. Awalnya, barang 
yang dibeli dari Rephilia Trade dilarang untuk dijual di luar negeri, dan tampaknya 
peraturan yang sama juga diterapkan di negara lain, termasuk negara kita sendiri, sehingga 
hanya berdampak kecil pada perdagangan internasional... "(PM Vanel) 

Raja berteriak pada Perdana Menteri yang melaporkan demikian. 

"Dasar bodoh! Ini bukan tentang sejumlah kecil minuman keras, makanan, atau rempah-
rempah yang ditangani oleh Rephilia Trade! Menurut Anda untuk apa Viscount Yamano 
bekerja sendiri !? Itu berarti bahwa survei awal dan pemantapan lapangan untuk 
melakukan perdagangan skala penuh dengan negara asalnya telah diputuskan! Tidak 
hanya minuman keras, makanan dan rempah-rempah, tetapi juga produk khasnya seperti 
perhiasan akan diperdagangkan secara nasional di masa mendatang. Itu mungkin diambil 
oleh negara lain. Kamu seharusnya lebih merasakan krisis! " (Raja Vanel) 

Bahkan jika dia mengatakan demikian, hanya salah siapa, sekarang Viscount Yamano 
menarik diri dari negara tempat dia telah membangun begitu banyak yayasan, kecuali 
berdagang dengan Rephilia Trade, dan tidak pernah muncul di pesta keluarga bangsawan 
lagi. 

Tetapi Perdana Menteri mampu menahan apa yang ingin dia katakan. 

"Bagaimanapun, kita harus membuat Viscount Yamano berpikir tentang negara kita 
sebagai mitra bisnis terbaik dan tempat yang dapat dipercaya, serta negara di mana dia 
memiliki banyak teman. Dan nanti, kita akan menunjukkan perbedaan dalam kekuatan 
nasional dan membuat negara kita negara yang paling disukai! " (Raja Vanel) 

Perdana Menteri berpikir bahwa perkataan raja mungkin merupakan tindakan terbaik 
untuk mereka. 

... Tapi itulah ceritanya [Jika Raja tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu untuk 
menyinggung Viscount Yamano]. 

(POV Mitsuha) 

"Aku datang untuk bermain!" (Mitsuha) 

Benar, sudah lama sekali sejak saya tidak melihat Mitchan Mk-II. 



Sudah cukup lama sejak itu, jadi saya kira ini saatnya bagi saya untuk datang dan 
memberikan beberapa tindak lanjut tentang masalah ini terakhir kali. 

Tentu saja, tindak lanjutnya untuk Mitchan, bukan Marquis. Jadi, saya berkunjung pada 
siang hari, ketika marquis tidak ada. Ketiga putranya sedang keluar untuk bekerja atau 
sekolah. Jadi hanya nyonya, Mitchan, dan para pelayan yang ada di rumah. 

Ya, ini bukan kebetulan, tentu saja, tapi saya memilih waktu ini dengan mengingat hal itu. 

Di suatu tempat di dunia, di dunia mana pun, ada orang-orang yang berhati riang, orang-
orang yang ingin bertukar informasi yang mereka miliki dengan uang koneksi, dan ada 
anak yatim piatu yang mengawasi gerbang sepanjang hari dengan imbalan sedikit uang. 

Anda harus membelanjakan uang Anda sebanyak yang Anda bisa. 

Makanya, saya dibimbing oleh pelayan ke dalam rumah. 

Ini sudah menjadi face pass, jadi saya dibimbing apa adanya, tanpa harus berurusan 
dengan proses yang merepotkan. 

Tentu saja, itu tidak akan mungkin jika Marquis ada, tapi situasi saat ini bukanlah sesuatu 
seperti [kepala keluarga bangsawan mengunjungi Marquis yang terhormat], melainkan 
[Seorang teman yang datang mengunjungi putrinya]. 

Yah, mungkin, dia memerintahkan para pelayan untuk tidak menolakku jika aku datang 
dan memastikan aku tidak melarikan diri. Dalam posisinya saat ini, tidak akan aneh jika dia 
memesan sebanyak itu. 

"Mitsuha!" (Mitchan MK-2) 

Ooh, ada Mitchan dengan ekspresi senang tapi sedikit bingung di wajahnya. 

Yup, mungkin dia pernah mendengar beberapa hal dari Marquis. Sekarang, Mitchan adalah 
satu-satunya yang bisa menghubungkan Marquis denganku, seutas harapan... 

Dan. 

"Untuk saat ini, saya membawa banyak shortcake!" (Mitsuha) 

"" Eeeeeeh !! " " 

Seperti yang diharapkan dari ibu dan anak, napas mereka selaras! 

Ya, tentu saja, saya tidak lupa oleh-oleh. 



Dan, kepada pelayan yang langsung menyeduh tiga cangkir teh, saya mendorong sisa tiga 
kotak yang berisi 6 buah per kotak, tidak termasuk satu kotak yang merupakan bagian 
kami. 

Benar, saya membeli total 24 buah. 

"Anda dapat berbagi ini dengan semua pelayan" (Mitsuha) 

Kali ini, saya menyiapkan bagian untuk para pelayan juga. 

Seorang putri bangsawan memberikan makanan mahal sebagai suvenir untuk para 
pelayan. 

... Apakah aman untuk mengatakan bahwa kesukaan saya dari sudut pandang mereka telah 
meningkat secara dramatis? 

Benar, pertimbangan sungguh-sungguh semacam ini mungkin bisa membantu Anda suatu 
saat nanti. 

Yah, menurut saya mereka tidak akan sampai mengkhianati majikan mereka, lebih dari 
cukup jika mereka bersedia memberikan berbagai kemudahan. Bahkan jika itu membuat 
mereka mengharapkan suvenir berikutnya. 

"" "Eh...." "" 

Pelayan itu menegang di tempatnya dengan ekspresi terkejut, dan ada Mitchan dan ibunya 
yang menatap kue-kue itu dengan mata seseorang yang akan membunuh 4 atau 5 orang 
mulai sekarang. 

... Yah, kurasa wajar kalau maid-san tidak bisa bergerak... 

"Jangan khawatir, kamu bisa menerimanya. Atau apa? Anda berencana membiarkan 
Mitchan dan nyonya makan semua ini dan membuat mereka gemuk? " (Mitsuha) 

Biku !! (SFX) 

Mitchan dan ibunya kesal karena wajah mereka berkedut setelah mendengar kata-kataku. 
Dan kemudian nyonya memiliki ekspresi pahit di wajahnya ... 

"K-kamu bisa mengambilnya ..." (Nyonya) 

Shuba! (SFX) 

Pembantu-san itu langsung meraup ketiga kotak itu. 

Sebagai pelayan Marquis, bukankah kamu sedikit tidak pantas? 



Tapi, yah, bukannya aku tidak mengerti perasaannya. Bahkan gadis-gadis Jepang tidak bisa 
menahan kekuatan sihir semacam ini, dengan tingkat permen di negara ini, dan tidak 
peduli jika mereka adalah karyawan rumah Marquis, itu bukanlah hal yang bisa dibeli oleh 
seorang pelayan ... 

Tentu saja, pelayan dari keluarga Marquis teridentifikasi dengan baik, dan kurasa mereka 
mungkin berasal dari rumah yang layak. Tidak mungkin mereka menjadi yatim piatu atau 
dijual karena hutang keluarga. Mereka adalah putri pedagang dari bangsawan rendah yang 
dikirim untuk magang disiplin dan membuat koneksi... tte, seperti yang diharapkan bukan 
itu masalahnya. 

Mereka bukan wanita istana kerajaan atau petugas eksklusif wanita ... 

Bagaimanapun, dengan memanfaatkan shortcakes sebagai fondasi untuk masa depan, dua 
shortcake dan secangkir teh ditempatkan di depan kita bertiga, dan fun chan dimulai. 

"Mitchan, apakah kamu ingin memimpin faksi?" (Mitsuha) 

"" Eeeeeh !! " " 

Mitchan pasti berpikir bahwa [Aku datang untuk bermain karena aku masih temannya 
meskipun aku berselisih dengan ayahnya]. Dan ayahnya berkata [Bergabunglah dengan 
Viscount Yamano dan tingkatkan hubungan rumah ini dengannya!] Atau sesuatu yang 
sejalan dengan itu... 

Tapi bukan Mitchan yang akan senang menerima saya dalam skema seperti itu karena [dia 
diperintahkan oleh ayahnya]. 

Mitchan adalah seorang yang berpikiran mulia, dan putri bangga dari keluarga bangsawan. 

Karena itu, dia terlihat rumit pada awalnya. ... Sampai semua pikirannya terhempas oleh 
kehadiran shortcake. 

Dan kata-kataku, yang tidak ada artinya, dilepaskan ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya 
bisa tenang, diputuskan bahwa bagiannya hanya akan menjadi dua bagian. 

... Ya, tentu saja dia akan terkejut. 



Chapter 195 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 195 195. Lahirnya faksi baru, 
[Faksi Micheline]! 

"F-fa-fa-faction?" (Mitchan) 

Tentu saja, ayahnya adalah ketua faksi, jadi dia tahu apa itu faksi. 

... Maksudku, saat pertama kali kita bertemu, dia berkata [Jika aku mengenal terlalu banyak 
gadis seusianya, faksi aneh akan terbentuk...], jadi tidak mungkin dia tidak tahu. 

Dan untuk Mitchan yang tampaknya benci terlibat dalam hal semacam itu dan berusaha 
menghindari hal seperti itu terbentuk, aku menjatuhkan bom, dengan mengatakan [Apakah 
kamu ingin memimpin faksi?]. Kurasa wajar kalau dia terkejut. 

"Ah, kamu tidak perlu khawatir. Ini bukan hanya tentang permainan [Buat Percaya] antara 
sekelompok dekat anak-anak. Saya berbicara tentang [Fraksi] nyata yang melibatkan 
hubungan kekuasaan dan kepentingan "(Mitsuha) Tepat ketika saya mencoba meyakinkan 
dan menjelaskan begitu... 

"Di bagian mana kamu bilang aku tidak perlu khawatir !!!" (Mitchan) Dia memarahi saya. 

Dan nyonya itu dipadatkan dan menjadi patung Buddha ... 

"Bisakah kamu menjelaskan dengan benar dari awal !?" (Mitchan) Mitchan berteriak 
dengan tanda merah di pipinya... 

...imut. 

"Yah, aku meminta Mitchan untuk memimpin faksi ..." (Mitsuha) "Itu persis dengan kata-
kata yang kamu ucapkan sebelumnya, bukan !?" (Mitchan) Ya, maksud saya, apa yang saya 
katakan adalah apa yang saya maksudkan meskipun ... 

"Sebenarnya, aku lelah berurusan dengan orang dewasa... Jadi aku bertanya-tanya apakah 
aku bisa melakukannya dengan santai sambil bersenang-senang dengan mereka yang 
seumuran denganku..." (Mitsuha) "Kamu seharusnya membuat faksi sendiri! Dengan 
pengaruh Anda, Anda dapat dengan mudah membuat faksi kecil jika Anda menggunakan 
perdagangan luar negeri dengan negara asal Anda sebagai umpan! " (Mitchan) Ya, itu 
mungkin benar tapi... 

"Tapi bukankah buruk jika seseorang dari negara lain membuat faksi di negara ini?" 
(Mitsuha) "U ~, kita-baiklah, memang itu ..." (Mitchan) Mitchan sepertinya setuju dengan 
penjelasan saya. 

"Selain ..." (Mitsuha) 



"Selain?" (Mitchan) 

"Membuat faksi sendirian itu merepotkan, bukan? Bukankah lebih mudah untuk 
memberikannya kepada seseorang dan hanya mengambil bagian yang enak setelah 
muncul? " (Mitsuha) "Apakah kamu baru saja... kamu baru saja mengatakannya dengan 
jujur !!!" (Mitchan) Ya, bagaimanapun juga aku adalah gadis yang terbuka. 

"Itu sebabnya, yang ingin aku buat adalah pertemuan hanya putri bangsawan senior dan 
pedagang besar, benar, itu yang disebut [ masyarakat ], dan Mitchan adalah orang yang 
akan menggabungkannya. Umpannya adalah manisan langka yang saya tawarkan. 
Berpartisipasi dalam [ SocietyPesta teh] adalah cara terbaik untuk bergaul dan bertukar 
informasi sambil menyantap makanan manis langka yang eksotis. Dan khusus untuk 
anggota, Anda berhak membeli aksesori yang didesain secara inovatif dan sejenisnya 
dengan harga diskon. Selanjutnya anda juga mendapatkan keistimewaan untuk membeli 
obat cuci rambut, obat body wash, parfum, spirit dan berbagai oleh-oleh lainnya untuk 
keluarga anda... tentu dilarang untuk dijual kembali. Yang bisa dibeli hanya sejumlah kecil 
saja untuk digunakan keluarga. Dan jika Anda telah memberikan kontribusi besar untuk [ 
Society ], saya bisa menawarkan Anda gaun yang dibuat dengan teknologi negara kita dan 
banyak lagi... "(Mitsuha) "Apa !! Dengan begitu, akan ada banjir pelamar, itu akan menjadi 
kekacauan !! Itu akan dibanjiri oleh putri Bangsawan dan Pedagang dari seluruh negeri !! 
Itu akan di luar kendali !! " (Mitchan) Ya, mungkin akan menjadi seperti itu. 

Tidak masalah jika anak perempuan itu sendiri ingin bergabung dengan kemauannya 
sendiri, tetapi akan ada juga yang diinstruksikan oleh orang tua yang telah belajar tentang 
keberadaan [ Society ], dan mereka mungkin tidak memiliki hak untuk menolak. 

Tapi... 

"Para anggota akan dipilih dengan cermat, dan kami akan pergi dengan beberapa elit. [ 
Masyarakat ] adalah pertemuan yang luar biasa hanya dari orang-orang terpilih, elit sejati, 
orang-orang yang akan membantu saya dan orang-orang yang ingin menghasilkan uang! " 
(Mitsuha) "Kenapa kamu dengan mudah membocorkan niat sebenarnya seperti itu! Kamu 
harus lebih memikirkan [ Wajah ] atau [ menutupi ] !!! " (Mitchan) Mitchan, tenggorokanmu 
akan sakit jika terus berteriak seperti itu, tahu? 

"Dan salah siapa itu !!!?" (Mitchan) 

Ah, apa suaraku keluar? 

"... Micheline, kamu harus menerimanya" (ibu Mitchan) "Eh ..." (Mitchan) 

Bentuk samping, ibu Mitchan ini berbicara dengan sangat baik senyum. 

Ya tentu saja. 



Tidak peduli seberapa kuat chauvinisme laki-laki di dunia ini, tidak ada orang tua yang 
tidak mencintai putrinya. ... Terutama, jika menyangkut anak perempuan yang memiliki 
akses untuk membeli minuman keras, sampo, sabun, parfum, dll. Yang mahal dari negara 
asing.... 

Dan cepat atau lambat, putri bangsawan senior akan menjadi pengantin. Mereka akan 
dinikahkan dengan ahli waris bangsawan atau saudagar besar negeri ini atau luar negeri. 
Dan sebagian kecil dari mereka akan menjadi pengantin bagi keluarga kerajaan ... 

Terlepas dari faksi mana yang menjadi kepala keluarga, [ Masyarakat ] adalah taman bunga 
lili gadis-gadis elit yang terikat bersama dalam kesatuan yang kuat. Bayangkan, seberapa 
besar pengaruh pemimpinnya terhadap negara ini dan negara-negara tetangga sekarang, 
dan 10 atau 20 tahun kemudian... 

Tidak mungkin para bangsawan senior melewatkan kesempatan seperti itu. Itu sebabnya 
ibu Mitchan berkata begitu ... 

"Aah, taman bunga lili khusus untuk perempuan, [ Society ]! Mitsuha-san, kenapa kamu 
tidak muncul 25 tahun sebelumnya! " (Ibu Mitchan) ... Jangan tanya saya... 

Pokoknya, begitu saja, rencana [ Society ] telah dipicu... terlepas dari kemauan Mitchan. 

Ya, putri bangsawan tidak bisa melawan niat orang tuanya. Jika itu menjadi masalah 
penting tentang masa depan rumah ... 

Semoga beruntung, Mitchan! Jangan lihat aku dengan mata ikan mati seperti itu... 

"Kalau begitu aku serahkan sisanya padamu! Pemilihan anggota dan kebijakan aktivitas, 
saya serahkan pada mereka semua untuk diputuskan oleh Mitchan. Beberapa hari sebelum 
pertemuan, tidak, pesta teh, jika Anda memberi tahu saya lokasi, jumlah orang, dan jumlah 
barang yang Anda inginkan, saya akan mengirimkan barang dan manisannya. Aku akan 
memberimu daun teh yang baik sebelumnya, jadi biarkan pelayan mempraktikkan cara 
membuatnya dengan benar. Oh, dan tolong ambil ini. Baiklah, adios! " (Mitsuha) Aku 
mengeluarkan cokelat almond dan kacang kopi dari tasku dan membantingnya ke atas 
meja, dan lari !! 

"Eh, apa ini... tte, Tunggu! Jangan kabur! Seseorang, tangkap dia! " (Mitchan) Tidak, tidak, 
tidak masalah biarpun itu adalah instruksi dari putri majikan mereka, tidak mungkin 
pelayan setingkat ini berani melawan bangsawan dari negara lain! Jadi saya melarikan diri 
dengan selamat. Sisanya akan dibujuk oleh ibumu. 

Dalam keadaan itu, ibu Mitchan tampaknya mendorong khayalannya dengan sebaik-
baiknya di [ Society ]... 

Mitchan, semoga beruntung bersamamu ... 

Namun, kali ini aku juga tidak bisa memperkenalkan Colette-chan pada Mitchan ... 



Yah, ada yang harus kulakukan kali ini, mau bagaimana lagi. 

= 

"... jadi, kamu membujukku ke dalam perangkapmu lalu lari, dan keesokan harinya kamu 
datang lagi ..." (Mitchan) "Yah, umm, ada sesuatu yang aku lupa ..." (Mitsuha) [Ehehe], 
seperti itu aku mencoba mengabaikannya dengan spesialisasi Jepang, [Tawa samar]. 

"... haaah, baiklah sudah ... Dengan ibu saya dalam keadaan itu, dan ayah saya yang 
mendengar cerita itu sangat bersemangat dan menempel pada saya, saya tidak bisa 
melakukan apa-apa lagi pada saat ini ..." (Mitchan) Baiklah, Mitchan jatuh ke dalam 
perangkap! 

Seperti yang direncanakan... 

"Kalau begitu, untuk sekarang, balik ke sini dan tersenyumlah!" (Mitsuha) "A-apa hal yang 
mencurigakan di tanganmu itu ..." (Mitchan) "Jangan pedulikan itu! Di sini, lihat wajahku, 
tersenyum, dan... "(Mitsuha) Jepret! 

"Yang lainnya!" (Mitsuha) 

Jepret! Jepret! 

Baiklah, saya rasa ini cukup untuk hari ini! 



Chapter 196 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 196 196. Masyarakat 1 

"Selamat datang di 0 th pesta teh dari kami [ Masyarakat ] hari ini!" (Mitsuha) Meskipun dia 
membencinya, Mitchan masih bertindak sebagai simpanan. Seperti yang diharapkan dari 
putri seorang bangsawan senior ... 

Adapun mengapa ini adalah yang ke-nol dan bukan yang pertama adalah karena ini belum 
pesta teh resmi [ Masyarakat ]. 

Kali ini hanya uji coba. Mitchan berbicara dengan beberapa kandidat yang dipilih dengan 
cermat, terlepas dari apakah mereka akan bergabung atau tidak, dan mengundang mereka 
ke pesta teh dengan penjelasan singkat tentang tujuan pertemuan dan berkata [Mengapa 
Anda tidak datang untuk bergaul untuk saat ini?]. Jadi itu sebabnya ini adalah 0 th . 

Tempat itu berada di aula kecil rumah Mitchan. 

Di antara orang-orang yang pernah ditemui Mitchan, beberapa dari mereka tampaknya 
telah menolak atau menolak undangan karena berbagai alasan seperti [Karena rumah 
mereka milik faksi yang berbeda] atau [Karena mereka tidak menyukai gagasan bahwa 
mereka akan bertindak di bawah Mitchan]. 

Ya, saya rasa ada itu juga. 

Meskipun Mitchan adalah putri seorang marquis, ada marquise lain, margrave, adipati, dll, 
bahkan di antara para bangsawan, beberapa dari mereka tampaknya memiliki tingkat 
pengaruh yang sama dengan marquise, jadi hanya karena seseorang mengangkat tangan 
mereka, itu tidak berarti bahwa setiap orang akan senang melakukannya. 

Nah, kalau saya sudah menjelaskan secara detail dari awal, mungkin lebih banyak orang 
yang berpartisipasi. 

Tapi Mitchan mengundang mereka dengan [hanya menjelaskan tujuannya]. ... Benar, dia 
tidak menjelaskan banyak tentang layanan dari Viscount Yamano... 

Karena Mitchan berkata [Aku tidak butuh siapapun yang hanya terpikat oleh umpan].... 

Tidak mungkin dia bisa secara terang-terangan mengatakan bahwa faksi orang tua tidak 
relevan, dan dia harus mengundang mereka yang status keluarganya melebihi miliknya ke 
tingkat tertentu, jadi dia dengan sengaja tidak menyebut namaku sebagai tipuan untuk 
memilih [Itu siapa yang akan berpartisipasi bahkan tanpa umpan]. 

Ya, saya rasa itu benar. Ada pepatah bahwa [yang paling menakutkan bukanlah musuh 
yang kompeten, tapi sekutu yang bodoh]. Menarik orang yang tidak kompeten dan musuh 
adalah satu hal yang mutlak harus kita hindari. 



Di antara mereka yang berkumpul hari ini, mereka yang mengatakan bahwa mereka ingin 
bergabung dengan [ Society ] akan menjadi anggota pendiri. Dan anggota pendiri akan 
diperlakukan lebih baik daripada mereka yang bergabung nanti. 

Itu wajar. 

Tidak akan ada perlakuan yang sama antara mereka yang berpartisipasi di awal sesuatu 
yang tidak terduga dan mereka yang ingin bergabung setelah memastikan keberhasilannya. 
Dan bagi yang ingin bergabung nanti, rintangannya akan cukup tinggi. Bagaimanapun, 
mereka tidak dapat diterima kecuali semua anggota dengan suara bulat setuju melalui 
pemungutan suara rahasia. Mereka yang suka menindas seseorang dengan menggunakan 
naungan status keluarganya jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. 

Jadi hari ini adalah upacara penyambutan bagi para anggota. 

Saya harus terlibat agar saya dapat memanfaatkan pertemuan ini. Jadi, hari ini aku juga 
akan mengajak Colette-chan bersamaku. Aku akan membawa Colette-chan kesana kemari 
mulai sekarang, jadi lebih baik semua orang mengingatnya sehingga mereka bisa 
membantu kita saat kita punya masalah. 

Ya, [ Masyarakat ] memiliki rasa persatuan yang kuat... seharusnya begitu. 

"Baiklah, sekarang Viscount Mitsuha von Yamano, Wakil Presiden, akan menjelaskan detail 
dari [ Society ] ini." (Mitchan) Eh? Wakil Presiden? 

WHO? Saya? 

Saya belum pernah mendengar tentang ini !! 

... Tte, mulut Mitchan terdistorsi. Dia tertawa, tidak, dia [Sneering] !!! 

Sial, jadi ini pembalasannya !! 

Tapi, yah, saya rasa itu tidak bisa membantu. Pastinya aku yang menjebaknya lebih dulu. 

Lagipula, menyediakan persediaan adalah pekerjaanku. 

Baiklah, mari kita mulai dari menjelaskan manfaat yang mereka dapat dari [ Society ]... 

Persekutuan dan berbagi informasi. 

Saling membantu. 

Perlakukan semua orang sebagai saudara Anda sendiri. 

Musuh seseorang adalah musuh semua orang. 

Permen dan minuman itu enak. 



Anggota dapat secara istimewa membeli barang impor dari Yamano Viscount House 
dengan harga diskon, selama barang tersebut akan digunakan oleh mereka sendiri dan 
keluarga mereka. Mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan pada [ Society ] 
akan mendapatkan hadiah berupa gaun, perhiasan, dan banyak lagi yang bahkan tidak 
dimiliki seorang Putri. Kecuali untuk barang yang dibeli secara pribadi, semua biaya 
keanggotaan gratis, termasuk makanan dan minuman. 

Boom, Bagaimana dengan itu !? 

"" "" "" ............... "" "" "" 

Para wanita, yang hanya mendengar tentang dua item pertama dalam penjelasan 
sebelumnya dari Mitchan, diperkuat. 

Baiklah, sekarang adalah kesempatan untuk... 

"Teh dan manisan!" (Mitsuha) 

Atas isyaratku, para pelayan yang sedang menunggu segera pindah dan mulai membawa 
teh dan kue, toffee, kue buah, keripik kentang, es krim, dan lainnya ke setiap meja. 

Tentu saja, semuanya dibeli di Jepang. 

Sebenarnya, saya harus menebus uang bekas dari luar negeri setiap kali membeli sesuatu 
dari Jepang, yang merepotkan dan padat pajak. Selain produk industri, permen memiliki 
berbagai kebiasaan di luar Jepang... 

Ya, ada kemungkinan manisan dari luar negeri mungkin cocok untuk orang-orang di sini, 
tapi seperti yang diharapkan lebih baik menyajikan manisan Jepang yang saya kenal. 

Untuk minuman, pada awalnya kami menyajikan teh yang sudah tidak asing lagi bagi 
semua orang, namun kami akan menyajikan kakao, jus buah 100%, minuman berkarbonasi 
dan masih banyak lagi. ... Ngomong-ngomong 100% jus buah, itu 5 kali jus buah pekat yang 
diencerkan 5 kali, jadi 100% jus buah. 

Tidak, perhitungannya benar! ... Dipertanyakan. 

Tapi entah kenapa itu tidak masuk akal! 

Tidak, saya tahu perbedaan antara jus langsung dan jus pekat. Jus pekat nyaman dan 
murah dalam hal biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan umur simpannya. 
Perhitungannya cocok karena Anda hanya perlu menguapkan atau menambahkan air. 

Nah, karena aromanya hilang karena prosesnya, mereka memasukkan berbagai zat 
tambahan seperti pewangi, penguat, zat asam, dll.... 

Tidak, saya tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Bagus asalkan murah! 



Jadi itulah mengapa... 

"Semuanya, ini adalah produk negara saya... tte, tidak ada yang mendengarkan saya !!" 
(Mitsuha) Setiap orang bersaing satu sama lain... tidak, tidak sepenuhnya. Mereka bersaing 
satu sama lain untuk makan paling manis. ... apakah kalian benar-benar putri bangsawan 
senior ... 

Setelah beberapa saat, tempat itu akhirnya menjadi tenang. 

Seperti yang diharapkan, para wanita sepertinya telah menyadari bahwa itu tidak pantas 
dari mereka, mereka sepertinya melihat ke bawah dengan sedikit tersipu dan 
merenungkan diri mereka sendiri. ... Yah, itu bagus, karena saya bisa memastikan kekuatan 
industri permen Jepang. 

Dan langkah selanjutnya... 

Aku perlahan-lahan mengeluarkan sesuatu dari tasku, dan... 

"Sebenarnya, aku membuat sesuatu seperti ini..." (Mitsuha) 

Apa yang saya tunjukkan kepada semua orang adalah tiga foto berbingkai. 

Foto-foto Mitchan yang diambil dengan kamera digital tempo hari telah selesai, dengan 
menyiasatinya dengan koreksi warna, background, sinar, dan berbagai pemrosesan 
periferal lainnya tanpa melakukan modifikasi yang tidak wajar pada wajahnya, ia terlihat 
seperti bidadari. Koreksi warna wajah bukanlah scam, karena bisa dilakukan dengan 
riasan. 

Dan tidak hanya ekspresi tsun , ada juga ekspresinya yang sedikit tanpa henti, dan ekspresi 
segar, dengan tiga bagian bersama-sama, ada seorang gadis yang sangat menarik. 

"A, ap-ap !!" (Mitchan) 

Entah dia ingin memprotes dua bagian yang tidak merupakan ekspresi jelasnya, atau 
bahwa dia terkesan dengan pembuatan fotonya sendiri, Mitchan memerah dan tidak 
mengatakan apa-apa. Umu, lucunya... 

"Dan, seperti ini, Anda bisa memotret sosok Anda sendiri. Tentu saja, Anda akan dikenakan 
biaya, dan hanya jika Anda adalah anggota [ Society ]. Oh, tolong bawa pulang ini supaya 
kamu bisa dengan mudah menjelaskannya pada keluargamu "(Mitsuha) Saya memberi 
mereka foto-foto Mitchan, dalam set 3 potong ukuran L (89mm x 127mm) sebagai sampel. 
Tidak mungkin ayah mereka yang melihat hal ini tidak akan memesan foto anak 
perempuannya agar bisa digunakan untuk lamaran pernikahan mereka. 

Jika mereka memesan lebih dari satu, maka saya tinggal mencetaknya, jadi itu akan 
menjadi keuntungan bagi saya. Nah, pemrosesan gambar dialihdayakan ke profesional, jadi 
ini membutuhkan biaya, tentu saja. 



Dan sebelum Mitchan sadar kembali dan mulai membuat keluhan, aku melancarkan 
serangan berikutnya ... 
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Aku memanggil Colette-chan untuk datang ke sisiku. Dan... 

"Ini adikku, Colette. Tolong rukun dengannya "(Mitsuha) 

"Nama saya Colette, tolong jaga saya!" (Colette-chan) 

"" "" "" ............ "" "" "" 

Tidak ada balasan untuk salam riang Colette-chan. 

Bukannya dia diabaikan. Hanya saja mata semua orang begitu terfokus pada Colett-chan, 
mereka hanya terdiam. 

... Gadis super cantik. 

Sampai saat ini, banyak orang yang mengalihkan pandangannya, melirik ke arah Colette-
chan. Namun, jika Anda melihat langsung dari depan seperti ini... 

Tentu saja, Colette-chan lincah dan imut, tapi itu semua tentangnya [Kelucuan sebagai 
seorang anak], dia bukanlah karya malaikat seperti peternak papan atas yang bisa 
membuat putri bangsawan senior terpikat olehnya. 

Jadi, bagaimana ini bisa terjadi ... 

Benar, tentu saja, ini riasan. 

Di Jepang, di lantai pertama sebuah department store, saya membayar seorang profesional 
untuk merias wajahnya secara alami. Saya tidak menyisihkan uang, jadi bahannya bagus, 
dan staf kecantikan sangat senang dengan semangat yang tinggi. Hasilnya, malaikat 
duniawi telah diciptakan. 

Mari kita sembah wajah Colette-chan dengan hati-hati... 

"Sini!" (Mitsuha) 

Colette-chan menggosok wajahnya dengan handuk basah yang kuberikan padanya. Handuk 
katun dengan bahan pembersih tipe air. Dan hasilnya... 

"" "" "" Eh ......... "" "" "" 

Ada seorang gadis biasa yang manis tapi tidak terlalu aneh. Gadis-gadis yang melihat 
transformasi itu memasang ekspresi heran. 



"Jika Anda bergabung dengan [ Society ] ini, Anda akan mendapatkan akses ke semua 
kosmetik dan teknologi makeup ini ..." (Mitsuha) 

Ya, saya tidak memiliki teknik untuk meniru apa yang mereka lakukan pada Colette-chan, 
tapi bukan berarti saya tidak tahu cara merias wajah sama sekali. Saya hanya 
melakukannya sekali. 

Karena keluarga saya tinggal di pedesaan, seorang pedagang memberi kami kursus singkat 
gratis di sekolah menengah sebelum lulus. 

Kursusnya sekitar satu setengah jam, tetapi dibagi menjadi kelompok laki-laki dan 
kelompok perempuan. Anak laki-laki diberikan kursus jas dan tata krama. Dan untuk para 
gadis, kami diberi kursus tata rias. 

Tentu saja gratis, tapi bukan volunteer event mereka lakukan untuk mendapatkan 
customer di kemudian hari. 

Jika Anda menggunakan kosmetik untuk pertama kalinya dan mempelajari cara merias 
wajah dengannya, kemungkinan besar Anda akan membeli dari produsen yang sama di lain 
waktu. 

Memang banyak lulusan yang berangkat ke kota, namun ada juga yang tetap di daerah atau 
pulang setelah lulus perguruan tinggi di kota, sehingga acara semacam itu murah dan 
efektif sebagai investasi untuk masa depan. 

Ada juga kelompok pencari kerja, sehingga sekolah sangat ramah karena bermanfaat bagi 
siswa. Dan itu gratis. Ini adalah hubungan win-win karena itu juga sangat membantu siswa. 

Jadi itulah mengapa saya tahu dasar-dasarnya. Saya sebenarnya melakukannya hanya 
sekali. 

Nah, dalam persiapan untuk ini, saya mencari beberapa buku dan artikel di internet, 
mencetak gambar sampel lengkap, dan sekarang saya menunjukkan sampel yang 
sebenarnya dan membuktikannya, jadi tidak ada yang meragukan efeknya. 

Setelah itu, mari kita cari tutorial sederhana dan contoh foto dan minta mereka belajar 
sendiri. 

Nah, bagaimana efek demonstrasi ... 

... Itu berlebihan. Ini telah menjadi kekacauan neraka ... 

Dan kemudian saya mengkonfirmasi niat mereka apakah mereka akan bergabung dengan [ 
Society ] atau tidak ... 

Ya, Anda tidak perlu menanyakan hasilnya. 



Dan terakhir, saya meminta untuk mengukur ukuran jari dari anggota yang ingin 
bergabung... dengan kata lain, semuanya. 

Saya tidak menjelaskan apa-apa, tetapi tidak ada orang yang tidak tahu untuk apa itu. 

... Benar, untuk membuat cincin. 

Simbol untuk menunjukkan persatuan dan kebanggaan persekutuan kita, seperti cincin 
klub atau cincin perguruan tinggi . 

Dan setiap orang yang memakainya adalah teman dan rekan untuk saling membantu. 

Hal seperti ini tidak terlalu populer di Jepang, jadi saya akan memesan dari vendor 
Amerika. 

Tidak seperti cincin biasa, cincin ini akan diukir dengan banyak karakter berbeda, dan saya 
ingin memesan banyak, jadi jika saya memesannya dari toko yang tidak terbiasa dan tidak 
tahu-bagaimana, biayanya akan mahal. Kalau hanya teknologi manufaktur, yang di Jepang 
sudah cukup... 

Nah, alasan utama saya tidak akan memesannya di jepang adalah karena jika saya 
mengeluarkan uang di jepang, saya harus mengirimkan uang bekas dari luar negeri untuk 
mengisinya kembali, dan untuk itu saya harus menjual karya seni, yang artinya pajak yang 
sangat besar. Jadi, saya telah memutuskan untuk memesan di luar negeri. 

Namun, karena karakter yang akan diukir itu khusus, mereka mungkin diperlakukan 
sebagai pola daripada karakter, yang bisa jadi sangat mahal. ...Sial! 

Dan begitu saja, pesta teh ke-0 telah berakhir. 

Semua peserta mendapat permen, sampo dan bilas botol mini travel, botol brendi 300ml, 
dan kosmetik untuk latihan. Sekarang mereka dapat berlatih sendiri dan memesan jika 
mereka suka. 

Termasuk cincin klub, itu sangat merugikan saya, tapi itu bukan masalah, karena saya 
mendapatkan cukup uang dari perdagangan Rephilia. 

Kalau begitu, bubar! 

"Mitsuha, lebih dari separuh putri yang bergabung dengan [Society] datang kepadaku 
sambil menangis ..." (Mitchan) 

"Eeeh! Bukan mereka yang menolak pada tahap undangan, tapi siapa yang sudah 
bergabung? J-kenapa ... "(Mitsuha) 

Sudah tiga hari sejak itu, dan tepat ketika aku datang ke rumah Mitchan, dia 
memberitahuku hal yang konyol. 



Apa yang sebenarnya terjadi... 

"Kosmetik yang mereka bawa kembali untuk berlatih diambil oleh ibu atau kakak 
perempuan mereka dan belum dikembalikan ..." (Mitchan) 

Ah... 

"Aku akan segera menyiapkan penggantinya ..." (Mitsuha) 

Saya kira saya tidak bisa membantu. Itu yang disebut [Tidak ada adik perempuan yang 
lebih baik dari kakak perempuan!] Atau [Tidak ada anak perempuan yang lebih baik dari 
ibunya!]. 

"Juga, potret... yang kamu sebut [Foto], semua orang telah memesannya. Meskipun Anda 
belum mengatakan harganya... Saya rasa mereka baik-baik saja tidak peduli berapa harga 
yang diminta. Berapa Anda akan menagih mereka? " (Mitchan) 

Ah, seperti yang diharapkan. 

Dan saya pikir tidak ada kata [Potret] di benua lama, jadi saya bilang [Foto], tapi 
seharusnya saya bilang [Potret] saja... 

"Dan ada banyak rumor yang meledak tentang [Society], jadi ada banyak sekali aplikasi 
keanggotaan!" (Mitchan) 

Ya, tentu saja... 

"Dan di antara mereka, ada nama Yang Mulia Putri ..." (Mitchan) 

"Lulus!" (Mitsuha) 

"Saya pikir begitu ..." (Mitchan) 

Mitchan tampaknya telah meramalkan bahwa saya akan menolak Putri untuk bergabung. 

Jelas sekali. Kehadiran Putri tidak dapat disangkal atau ditolak, dengan cara itu Putri, atau 
lebih tepatnya, Raja dapat menggunakan [ Masyarakat ] untuk kepentingannya. Itu sangat 
buruk. 

Namun, untuk mengantisipasi hal seperti itu, saya membuat aturan praktis. Yaitu [Kecuali 
semua anggota dengan suara bulat setuju, tidak ada yang dapat bergabung]... 

Orang yang tidak setuju tidak akan diketahui, tapi selama tidak semua setuju, maka itu 
terlalu buruk . 

Tindakan untuk menghadapi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka adalah 
sempurna. 



Dan jika pihak lain menggunakan tindakan keras, saya akan pergi, Mitchan mengundurkan 
diri dan pensiun, dan kemudian mengatur pertemuan sosial lainnya. Di bawah nama 
organisasi baru seperti [] atau []. 

Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan tetap berada dalam organisasi di 
mana semua pahala menghilang dan menjadi tempat untuk mendorong kekuasaan. 

Dan bagaimana jika ada organisasi baru yang mewarisi banyak manfaat seperti yang lama? 

Ya, organisasi bernama [ Society ] tidak akan mungkin berjalan tanpa kehadiran Viscount 
Yamano, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kata lain, mengambil alih [ Society ] 
hampir tidak mungkin. 

Mitchan juga mengecualikan mereka yang cenderung mencoba untuk mengambil kendali 
[Society] dan menyingkirkan mereka yang mampu melakukannya sejak undangan awal. 
Dan mereka yang usianya terlalu jauh dari kita. Tentu saja, aku banyak memikirkannya. 

... Yah, tidak peduli siapa yang merencanakan apa, saat aku pergi, semuanya akan berakhir. 

"Lain kali, di 1 st pesta teh, kami akan melakukan pemungutan suara rahasia. ... Yah, saya 
sudah tahu hasilnya karena dua suara akan negatif. " (Mitsuha) 

Mitchan sedikit mengangkat sudut mulutnya. 

Ya, dia menyadari segalanya. Seperti yang diharapkan dari putri seorang bangsawan 
senior. 

"Ngomong-ngomong, cepatlah pengiriman kosmetiknya. Jika tidak, jika ada perbedaan 
besar antara anggota di pesta teh berikutnya, itu akan sangat buruk ... "(Mitchan) 

Persis seperti yang dikatakan Mitchan. Untuk seorang putri bangsawan, ini akan menjadi 
masalah yang cukup besar. Jika semuanya berjalan buruk, itu mungkin benar-benar hujan 
darah. 

"Aye-aye, Bu!" (Mitsuha) 



Chapter 198 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 198 198. Masyarakat 3 

Hari ini adalah pesta teh [ Masyarakat ] yang pertama . 

Kosmetik telah berhasil didistribusikan, dan semua orang tampaknya berlatih riasan untuk 
sementara waktu. 

Meskipun ada beberapa perbedaan dalam keterampilan mereka, mereka semua tampaknya 
bekerja dengan pembantu atau belajar dengan seluruh keluarga. Mereka menolak untuk 
menyerah bahkan setelah melihat bagaimana wajah mereka saat memakai riasan setebal 
geisha. 

Wanita menakutkan jika mereka serius. 

Kemudian, setelah salam dari Mitchan yang merupakan presiden, saya membagikan cincin 
klub yang baru saja selesai. 

The batu pusat dari cincin emas putih adalah ruby terbaik. 

Kepala cincin diukir dengan [Society], tanggal bergabung di panel samping, dan nama 
lengkap dari masing-masing anggota di bagian dalam cincin. 

Mereka yang memakai cincin ini adalah saudara perempuan dan rekan. Mereka tidak akan 
pernah mengkhianati satu sama lain. 

Mau bagaimana lagi Jika ada konflik di antara orang tua mereka, meski begitu, pertemanan 
mereka tetap langgeng dan abadi. 

Yup, dengan semangat yang seperti itu akan mengikat semua orang dalam game rukun ini. 

Dan karena saya [orang di sisi administrator], saya tidak terikat oleh aturan dalam game. 
Fuhahahaha !! 

... Betapa jahatnya! 

Tidak, apa yang saya coba dapatkan dengan membalas diri saya sendiri? 

Ah, emas putih itu paduan emas dan logam putih seperti paladium yang memang agak 
putih tapi beda dengan platinum. Sekitar 75% emas dan 25% paladium. 

Warna putih memberikan kesan tenang dan tidak mencolok, dan emas murni lembut dan 
mudah berubah bentuk dan luntur. Selain itu, emas putih lebih murah. 

Cincin ini bukanlah hadiah gratis. Itu barang pinjaman. 



Ini adalah bukti keanggotaan [Society], dan mereka harus dikembalikan ketika anggota 
pergi. 

Sejak tanggal anggota bergabung dan nama mereka terukir, mereka tidak dapat digunakan 
kembali. Masing-masing cincin ini dibuat hanya untuk satu gadis dan akan dibatalkan saat 
mereka meninggalkan pergaulan. Cincin ini hanya dapat melayani satu anggota. 

Gadis-gadis yang baru saja menerima cincin klub menatap cincin mereka masing-masing. 

Nah, bagian tengah batu rubi, tentu saja, adalah rubi sintetis, tetapi rubi sintetis bukanlah 
palsu. Ini memiliki komposisi dan struktur yang sama dengan yang alami, itu adalah ruby 
asli. ... Itu hanya diciptakan oleh manusia alih-alih kekuatan alam. 

Jadi, bahkan jika itu membanggakan kemurnian yang luar biasa, itu diperlakukan sebagai 
[Permata Indah], bukan sebagai [Komposit yang harganya hampir tidak ada]. ... Di dunia ini, 
itu. 

Itu bukanlah sesuatu yang mereka warisi dari ibunya seperti pusaka yang telah turun-
temurun. Dan itu bukanlah sesuatu yang dibeli oleh orang tua mereka untuk mereka. 

Mereka terus menatap permata merah menawan di cincin tempat nama mereka terukir 
dan dibuat khusus untuk diri mereka sendiri... 

Setelah itu waktunya ngobrol sambil makan manisan. 

Karena ini adalah [pesta teh], kami mengobrol serius dan lucu sambil makan permen, 
minum, dan bersenang-senang. Kami tidak melakukannya seperti pertemuan yang sangat 
tidak fleksibel. 

Dan sudah waktunya untuk ujian pelamar keanggotaan. 

Sebuah nomor diberikan untuk setiap pelamar dalam daftar dan meminta setiap anggota 
untuk menuliskan nomor [Mereka yang tidak ingin mereka ikuti] pada kertas yang 
tersedia. Tentu saja, mereka bisa menulis angka apapun. Dan mereka yang nomornya tidak 
ditulis oleh siapa pun akan memenuhi syarat. 

Dan kemudian letakkan kertas di kotak suara secara anonim dan hitung hasilnya di depan 
semua orang dengan adil. 

Dan bacakan angka-angka yang tertulis satu per satu. Yang nomornya dibacakan akan 
diberi tanda silang di sebelah namanya pada daftar pelamar. 

Dan... 

Setiap orang tampaknya telah mencoba untuk melenyapkan mereka yang kemungkinan 
akan mencoba untuk mengambil kendali [ Society ]. Makanya, mereka yang berkepribadian 



keras, yang jauh lebih tua dari anggota saat ini, yang bermasalah secara politik, dan 
sebagainya, sudah mendapatkan [ Nominasi ] dari semua orang. 

Tentu saja, saya melakukan banyak riset sebelumnya, jadi saya dan Mitchan juga 
menuliskan jumlah pelamar yang bermasalah, jadi aman. 

Dan... 

"Tampaknya satu-satunya yang diterima hanyalah anak perempuan dari keluarga 
bangsawan, Farenia de Garbarek saja" (Mitchan) 

Mitchan menyatakannya pada semua orang. 

Putri pertama, putri kedua, dan putri ketiga yang ingin bergabung tidak diterima. Sangat 
buruk!! 

Farenia-chan sepertinya adalah gadis yang imut, polos, dan penurut yang bisa 
membangkitkan keinginan semua orang untuk melindunginya. Dia yang disebut [Adik dari 
semua orang]. 

... Aku tidak membutuhkannya karena aku memiliki Colette-chan, Sabine-chan, dan semua 
Korps Pembantu Gadis Yamano! 

Ngomong-ngomong, surat suara itu seharusnya anonim, tapi sebenarnya bisa dengan 
mudah dikenali dari gaya tulisan tangannya. 

...tentu saja! Tidak ada yang percaya bahwa [Tidak ada yang tahu siapa yang menulis apa di 
kuesioner di sekolah atau perusahaan], dan menulis dengan jujur... tidak, tidak apa-apa! 

Bagaimanapun, saya tidak sebodoh itu untuk melewatkan kesempatan untuk mempelajari 
informasi mentah seperti hubungan pribadi dan hubungan antar rumah. Karena ada juga 
trik lain selain tulisan tangan, saya akan membuat diagram korelasi hubungan 
antarmanusia nanti. 

Kemudian sesi foto menggunakan kamera digital. 

Semua orang tidak hanya membuat ekspresi formal, tetapi mereka juga membuat ekspresi 
bebas seperti ekspresi lucu, dll. Melihat contoh potret Mitchan, mereka menyadari bahwa 
lebih efektif menyerang dengan berbagai ekspresi, bukan hanya ekspresi formal. ... Umu, 
seperti yang diharapkan. 

Alih-alih menjelaskan cara kerja kamera, saya menipu mereka dengan mengatakan [Saya 
benar-benar ingat penampilan Anda melalui lubang alat ini, dan saya akan 
menginstruksikan pelukis nanti]. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghasilkan banyak 
uang dengan menjual [potret] ini jika mereka tahu bahwa itu bisa diselesaikan dalam 
sekejap. 



Ya, tentu saja, ini membutuhkan biaya, karena saya akan secara resmi meminta para 
profesional untuk memprosesnya. Sekalipun hanya membutuhkan satu hari untuk 
membuatnya, butuh beberapa dekade dan banyak uang untuk mengembangkan tekniknya. 
Jadi, mereka harus membayarnya. 

Anda dapat mencoba segala macam tindakan penghematan biaya, tetapi jika Anda ingin 
mendapatkan hasil yang baik, Anda tidak boleh melakukan tawar-menawar. 

Tidak membayar untuk teknik itu berarti tidak menghormatinya. Tidak ada yang mau 
berusaha tulus untuk klien seperti itu. 

Bagaimanapun, itu sebabnya saya menipu mereka sesuai keinginan saya. 

Mereka dapat memesan jumlah salinan sesuai keinginan mereka, tetapi tentu saja, baik 
gambar yang sama maupun yang berbeda, mereka akan dikenakan biaya untuk setiap 
salinan. Saya dapat menghemat biaya pengeditan jika mereka memesan salinan dari 
gambar yang sama, tetapi tentu saja, setiap orang memesan yang berbeda. ...Sial! 

Tapi yah, tidak ada keraguan bahwa ini menguntungkan, jadi tidak ada masalah. Bahkan 
ada beberapa dari mereka yang memesan 5 hingga 6 buah untuk dirinya sendiri. 

Dan kemudian saya menerima pesanan lain dari semua orang. 

Ya, mereka diminta untuk memesan minuman keras dan makanan ringan berkualitas tinggi 
oleh ayah, sampo, kosmetik, permen, dan lainnya oleh ibu dan saudara perempuan mereka. 
Dan tentu saja, berbagai item untuk diri mereka sendiri. 

Tentu saja, saya juga mengirimkan barang-barang yang mereka minta dari pertemuan 
terakhir. 

Awalnya semua orang tidak tahu produk apa yang tersedia, jadi terakhir kali mereka hanya 
memesan kosmetik dan sejenisnya, namun kali ini, mereka memiliki daftar berbagai item 
yang diminta oleh orang tua mereka berdasarkan lineup produknya. ditangani oleh 
Rephilia Trade yang mereka periksa sendiri, dan bahkan melebihi batas pembelian 
individu. 

... Ya, tentu saja, ada batasannya. Kalau tidak, saya tidak tahan jika mereka terus memesan 
tanpa batas. 

Dan, sembari kembali menikmati manisan dan minuman, kali ini gosip tentang minat cinta 
atau dunia bangsawan, diskusi tentang trending lakon, artis favorit, novel cinta, dan lain 
sebagainya terungkap silih berganti. 

Gadis-gadis, yang sepertinya tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari dimana mereka 
bisa membicarakan cerita seperti itu dengan seseorang, sangat bersemangat sehingga 
menjadi sangat meresahkan ... 



Hmm, bukankah mungkin menjual buku dari Bumi dengan menerjemahkan yang populer 
seperti buku OO atau seri XX, ke dalam bahasa dunia ini? Tentu saja dengan harga yang 
mulia ... 

Tetapi tampaknya sulit untuk menulis satu per satu dengan tangan. 

Berpikir tentang masa depan, mungkin lebih baik membuat font khusus di komputer 
pribadi saya, menetapkan huruf ke keyboard, dan membuatnya untuk bahasa negara ini. 
Saya juga bisa membuatnya untuk bahasa benua lama. 

Baiklah, ini akan ditunda. Saya akan memikirkannya ketika saya memiliki waktu luang. 
Saya juga dapat meminta seseorang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya. 

Saya tidak harus melakukan semuanya sendiri. Menurutmu untuk apa aku menghasilkan 
uang. 

Bahkan jika tidak mungkin bagi seorang amatir, Anda dapat membayar dan 
menyerahkannya kepada seorang profesional. Oleh karena itu, ada profesional yang 
memiliki keahlian khusus tersebut. 

Mochi ada di toko mochi, dan teman momo adalah Mocha. 

(Catatan: Bagian pertama adalah idiom, Mochi wa mochi-ya = seseorang harus pergi ke 
spesialis untuk hasil terbaik . Dan bagian terakhir adalah referensi Magical Princess Minky 
Momo , di mana Mocha adalah teman monyet Momo. Jika Anda menulis Mochi-ya di 
hiragana akan menjadi (も ち や) dan Mocha ditulis dalam katakana seperti ini (モ チ ャ), 

keduanya hampir terlihat sama di atas kertas. Singkat cerita, ini permainan kata, kurasa) 

Dan begitu saja, pesta teh [Society] yang pertama berakhir dengan sukses besar... 

"... Jadi, Mitsuha. Surat-surat datang satu demi satu dari Istana Kerajaan. Mengatakan 
[Mengapa Anda tidak membiarkan para putri bergabung], [Ini penghujatan!], [Kami 
menduga bahwa ini adalah pemberontakan terhadap Keluarga Kerajaan], dan seterusnya. 
Isinya menjadi semakin berbahaya karena mereka mengirim lebih banyak surat ... 
"(Mitchan) 

"Ahaha ..." (Mitsuha) 

Jangan tanya saya... 

Atau sebaiknya... 

"Hanya karena mereka tidak bisa bergabung dengan kelompok bermain anak-anak, mereka 
memperlakukan kita sebagai pemberontak !!?" (Mitsuha) 
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"Dan tentu saja, ada permintaan kuat dari banyak bangsawan berpengaruh dan pedagang 
besar agar putri mereka diterima" (Mitchan) "Ya, tapi yang paling kuat di antara mereka 
telah menolak atau mengabaikan atau secara terang-terangan menolak undangan awal. 
Jadi, tentu saja ... "(Mitsuha) " "Ditolak!" "(Mitsuha & Mitchan) 

Umu-umu. 

Eh? Gadis-gadis yang menolak undangan awal berguling-guling, membuat ulah? 

Mengapa saya harus peduli? 

Mereka menolak atas kebijaksanaan mereka setelah mempertimbangkan semua informasi 
yang mereka miliki saat itu, bukan? 

Kemudian, bahkan jika mereka sekarang merenungkan diri mereka sendiri yang 
seharusnya mengumpulkan lebih banyak informasi atau bahwa mereka seharusnya lebih 
mempertimbangkan, saya pikir mereka tidak perlu menyesalinya. 

Ya, Gamba! Angkat ekormu! 

(Catatan: ini adalah referensi dari Gamba no Bouken . Dan [shippo wo tatero! (Angkat ekor 
Anda!)] Adalah karakter utama, slogannya Gamba) "Dan salah satu anggota, putri Count 
Sylvette, telah meminta bantuan. Isinya adalah, [Ada seseorang yang pasti ingin aku dekati. 
Saya ingin melakukan sesuatu di pesta ulang tahunnya. Saya dengan rendah hati meminta 
bantuan Anda!]... "(Mitchan) Mitchan memiliki sikap yang agak dingin. Dia pasti berpikir 
bahwa Anda harus menghadapi hal semacam itu dengan kekuatan Anda sendiri. 

... Dan bagi saya, tentu saja... 

"Baiklah, kesempatan besar untuk memamerkan kekuatan [Society] dan produk kita 
kepada dunia telah datang !!!" (Mitsuha) "... Eh?" (Mitchan) 

Meninggalkan Mitchan yang tercengang sendirian, mari kita persiapkan semuanya 
sekaligus ... 

Tapi sebelum itu... 

"Tolong segera hubungi dia. Katakan padanya untuk menyediakan ruang selama beberapa 
hari untuk mengukur pakaiannya dan untuk pertemuan strategis ... "(Mitsuha) Eeeeeh? 
(Mitchan) 



"Kita! Kitakitakitakitakitaaaa ~~! " (Tenchou-san) (Catatan: Kita = Datang) Setelah lama 
absen, Kifujin Tenchou telah kembali! 

Ya, kalau soal pesanan gaun yang mendesak, dia satu-satunya. 

Bagaimanapun, dia akan meninggalkan sisa pekerjaannya dan begadang semalaman hanya 
untuk menyelesaikan gaun itu secepat mungkin. 

Kali ini, kita punya banyak waktu luang, jadi tidak apa-apa melakukannya tanpa 
membebani dia terlalu banyak. 

Dan konsep gaunnya kali ini adalah [Seragam tempur untuk wanita bangsawan asing untuk 
menantang anak laki-laki yang benar-benar ingin dia kalahkan]. 

"Serahkan padaku!! Tolong serahkan padaku !! " (Tenchou-san) 

Harap perhatikan mimisan Anda... 

Dan selanjutnya adalah... 

"... Eh?" (ahli kecantikan-san) 

Ada seorang wanita berusia 27 -- 28 tahun yang menatapku, tercengang. 

Ya, dia adalah anggota staf kecantikan di toko kosmetik department store yang terakhir kali 
merias Colette-chan. 

Aku berterima kasih padanya atas riasan Colette-chan dan diam-diam menyerahkan 
sebuah amplop. 

Anda mungkin mengira itu uang tunai, tetapi itu hanya selembar kertas, hanya pesan. 

[Saya ingin meminta pekerjaan makeup secara pribadi. Tempat itu adalah kamar hotel 
mewah di kota ini, dan pihak lainnya adalah seorang gadis asing sendirian. Semua kosmetik 
yang diperlukan disediakan, dan jika reputasinya menyebar setelahnya, ada kemungkinan 
permintaan massal terus menerus. Musuhnya adalah seorang anak bangsawan berusia 16 
tahun dan peserta party lainnya. Hadiahnya 100.000 yen]. 

Sepuluh menit setelah department store tutup, dia menghubungi nomor telepon saya. 

Yah, tentu saja, dia akan... 

Lalu, sama seperti saat saya membawa Adelaide-chan, saya membawa klien ke Kifujin 
Tenchou untuk melakukan pengukuran dan menangkap gambar, dan di saat yang sama, 
saya juga bertemu dengan staf kecantikan oneesan. 



Ya, saya sedikit khawatir dengan penampilan sebenarnya, kualitas kulit, dan berbagai 
faktor lainnya jika kami langsung melompat di hari-H tanpa latihan. Ini juga akan terkait 
dengan kosmetik dan persiapan alat. 

Oleh karena itu, kami mengatur jadwal sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan. 
Kifujin Tenchou adalah wiraswasta, jadi kapan saja tidak masalah baginya. 

Klien telah memeriksakan kulitnya dengan semacam alat pengukur, tetapi dia hanya 
menahannya dengan bermartabat tanpa merasa takut. 

Apakah itu karena harga dirinya sebagai gadis bangsawan, atau karena dia ingin 
mempersiapkan segala sesuatu yang dia bisa sebelum menghadapi pertempuran yang 
seharusnya tidak pernah dia kalah ... 

Di pesta teh [masyarakat], saya juga meminta semua orang untuk bekerja sama. 

Sebagai imbalan, mereka bisa mengamati secara detail saat ahli kosmetik tersebut merias 
wajah klien. 

... Tentu saja, mereka semua menggigit umpan. 

Yah, tentu saja, saya hanya bertanya kepada mereka yang diundang ke pesta itu. 

Baiklah, ini menjadi menarik! 

"... tolong lewat sini" (Mitsuha) 

Saya membimbing oneesan staf kecantikan ke sebuah kamar di hotel mewah terbaik di 
kota ini. 

Yah, karena ini hanya kota pedesaan kecil, meskipun saya katakan [hotel mewah], itu hanya 
yang terkenal. 

Tapi, yah, ini adalah hotel terbaik di kota, jadi ini bukan tempat yang mencurigakan. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya repot-repot memanggilnya ke hotel yang mahal... 

"Maaf, bolehkah saya menutup mata Anda sebentar?" (Mitsuha) 

"Eh?" (Beautician oneesan) 

Ya, jika seseorang mengatakan itu sebelum Anda memasuki kamar di hotel murah, Anda 
akan berhati-hati. 

... Tidak, tentu saja, dia akan berhati-hati bahkan di hotel ini. 

"......" (Beautician oneesan) 



Lihat? dia berjaga ... 

Kupikir karena aku bukan laki-laki, hanya perempuan yang tidak berdaya, dan Colette-chan 
juga ada di sini, dia akan kurang berhati-hati, tapi ternyata, pikiranku terlalu optimis. 

Yah, saya rasa wajar bagi seorang wanita untuk merasakan krisis jika seseorang ingin 
menutup matanya sebelum membawanya ke ruangan yang tidak dia kenal karena dia tidak 
tahu siapa yang menunggu di dalam. 

Namun para preman tidak perlu menunggu di tempat di mana mereka bisa langsung 
terlihat tepat setelah pintu dibuka. Jika Anda benar-benar ingin menipu seseorang, Anda 
harus meninggalkan orang yang mencurigakan itu menunggu di kamar mandi, 
mengundang target Anda ke dalam ruangan, dan memblokir jalan keluar. 

Jadi tidak perlu menutup matanya di depan kamar jika saya ingin menipu dia. 

Juga, dari percakapan saat kami bertemu di toko Kifujin Tenchou, dia seharusnya tahu 
bahwa aku adalah teman lama Kifujin Tenchou. Itu sebabnya dia seharusnya tahu bahwa 
aku bukan orang yang mencurigakan, tapi... 

"... Saya mengerti" (beautician oneesan) 

Sepertinya dia tahu apa yang saya pikirkan, jadi dia mengambil penutup mata yang saya 
berikan. 

Kemudian, Colette-chan mencengkeram tangan oneesan yang memakai masker mata, dan 
aku membuka pintu dengan kuncinya, dan kami bertiga masuk ke kamar. 

Tutup pintunya, kaitkan rantai bersama dengan kunci otomatisnya, lalu pindahkan! 

Dan kami muncul di ruang tamu di rumah Mitchan. Karena ruangannya besar, pintunya 
tidak bisa dilihat dari dalam. 

Ya, ruang tamu keluarga Marquis tidak bisa diremehkan. 

Tidak dapat dibandingkan dengan ruang resepsi rumah dimana ayah seorang pekerja 
kantoran Jepang dengan putus asa mengambil pinjaman untuk membangunnya. 

Dan saat aku melepas penutup mata dari oneesan... 

"Fueeeee !!!" (the oneesan) 

Dia mengeluarkan suara tercengang. 

"Luar biasa! Saya pikir ini adalah hotel pedesaan, tetapi untuk berpikir bahwa kamarnya 
sebesar ini dan mewah! Mungkin bagus untuk datang dan tinggal di sini untuk memanjakan 
diri saya dalam kemewahan setahun sekali! " (the oneesan) Aah, maaf. Mungkin kamar 



suite yang saya lihat di brosur bahkan tidak akan mendekati kamar ini. Kecuali Anda pergi 
ke hotel kelas atas di kota besar, Anda tidak akan dapat menemukan kamar seperti ini. 

Dulu, saya mendengar dari seorang teman dari keluarga kaya, berdasarkan ceritanya, 
ketika dia tinggal di suite lantai atas Hotel Aura di kota pelabuhan tertentu, biayanya 
ratusan ribu yen untuk bermalam tanpa makan. 

Nah, kesampingkan itu... 

"Silakan lewat sini" (Mitsuha) 

"Ah iya!" (the oneesan) 

Si oneesan buru-buru mengikuti Colette-chan dan aku yang terus berjalan. Tas bahu berat 
yang tergantung di kedua bahunya membuat suara berisik. 

Ya, tas pundaknya penuh dengan kosmetik dan alat rias. 

Semuanya baru, dan saya akan membeli semuanya setelah kami menggunakannya. Dengan 
kata lain, saat ini, oneesan tidak hanya menghasilkan pendapatan yang luar biasa, tetapi 
juga memberikan kontribusi kinerja penjualan yang sangat baik untuk toko tempatnya 
bekerja. Apalagi jika ini bisa dilanjutkan di masa depan... 

Tentu saja, kali ini dia akan tertarik pada tawaran saya. 

Dan kami berjalan beberapa meter ke posisi di mana kami dapat melihat bagian dalam 
ruangan, dan di sana, kami dapat melihat... 

Munculnya tujuh gadis bangsawan berdandan duduk mengelilingi meja. 
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