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"Wha, wh-wh-wha..." (the oneesan) 

Staf kecantikan oneesan berdiri diam di sana, tertegun. 

Yup, dialah satu-satunya yang semakin bersemangat dengan bahan yang sangat bagus 
ketika dia merias wajah Colette-chan. Tidak mungkin dia bisa tetap tenang dengan tujuh 
gadis cantik di depannya. 

Dia sangat bersemangat ketika bertemu kliennya, Caelia-chan, putri dari count Sylvette, 
tapi pada saat itu, Caelia-chan sendirian, jadi sepertinya pengendalian dirinya berhasil, 
tapi... 

"Uwwoooooaah !!" (the oneesan) 

Aah, meskipun genre berbeda, orang ini mungkin sama dengan Kifujin Tenchou... 

Kali ini, tidak seperti riasan natural Colette terakhir kali, dia meminta untuk mempercantik 
dirinya. Jadi, barang kami siapkan sesuai dengan itu. 

Dan enam gadis selain Caelia-chan ada di sini untuk mengamati proses merias wajah 
sebagai hadiah dari permintaanku. Namun, ada peran lain untuk mereka, yaitu menjadi 
contoh "Tingkat riasan dan karakteristik gadis-gadis di dunia ini" yang saya minta untuk 
dievaluasi oleh satu orang. 

Jadi, saya suruh yang oneesan untuk melakukannya, dimulai dari mengecek riasannya 
dengan teliti. 

Semua orang akan menuju ke tempat pesta menggunakan gerbong Marquis Mitchell, jadi 
kita masih memiliki cukup waktu luang. 

Ah, aku tidak akan pergi ke pesta. 

Saya merasa akan ada kekacauan dengan saya, jadi tidak mungkin saya pergi ke pesta 
penting yang dapat mempengaruhi kehidupan anggota [ Society ]. 

Dan mata oneesan, yang telah mengamati riasan enam gadis lainnya, bersinar, dan dia 
berkata ... 

"... Ayo mulai!" (the oneesan) 

Baiklah, mari kita tunjukkan kekuatan penuh seorang profesional! 



Apa yang terpantul di cermin di depannya adalah penampakan bidadari. 

Kliennya, Caelia-chan, terpana melihat bayangannya sendiri. 

Enam gadis lainnya tercengang dengan karya sang dewi. 

Dan aku menafsirkan kata-kata yang diucapkan oleh dewi untuk para gadis. 

"... Dia berkata, [Karena kita masih punya waktu, akankah kita merombak riasan semua 
orang dengan ringan?], Tapi..." (Mitsuha) Dan kemudian neraka muncul. 

Entah bagaimana, akhir-akhir ini, ada begitu banyak kesempatan untuk menyaksikan 
neraka... 

Sang dewi telah kembali ke rumah. 

Saya membeli semua kosmetik yang dia bawa, jadi dia kembali hanya dengan dua tas bahu 
kosong. 

Semua gadis melihat sang dewi pergi dengan hormat 45 derajat. 

Aku menyuruh gadis-gadis itu untuk tinggal dan menunggu di kursi mereka, dan di depan 
pintu, yang jauh dari pandangan para gadis, aku menyuruh gadis itu untuk mengenakan 
penutup mata lagi. 

Tanpa mengetahui artinya, apakah itu ritual atau sandiwara, orang yang bersangkutan 
dengan rela mengambil dan mengenakan penutup mata. Dan... 

Transfer! 

Buka kunci dan buka pintunya. 

Keluar dari kamar, tutup pintunya, dan lepaskan penutup mata padanya. 

Saya membayar biaya hotel hanya untuk ini !! 

Baiklah, saya akan menagih Caelia-chan untuk biaya sebenarnya, jadi saya tidak membayar 
dengan uang saya sendiri, tetapi mentalitas darah saya yang buruk adalah ... 

"Terima kasih untuk hari ini. Jadi inilah pahala dan pembayaran untuk kosmetik. Mengenai 
pesanan tambahan, itu tergantung pada hasil pesta hari ini ... "(Mitsuha) Di pintu masuk 
hotel, oneesan tersenyum padaku, yang menyerahkan sebuah amplop berisi uang sambil 
berkata demikian. 

Yup, aku yakin dia pasti sedang bersukacita di dalam kepalanya, yah, kurasa itu wajar, 
melihat reaksi gadis-gadis itu. 

Wanita yang percaya diri dengan kemampuannya itu keren. 



Dan dia dengan cepat menghitung uang dan memberi saya tanda terima yang telah dia 
persiapkan sebelumnya. 

Tentunya struk tersebut hanya untuk kosmetik dan alat rias. Itu tidak menyebutkan apa-
apa tentang hadiah 100.000 yen. 

... Ya, mungkin mereka melarang pekerjaan sampingan. Atau mungkin, pajak evas... batuk, 
batuk !! 

Pokoknya, selebihnya tinggal menunggu hasilnya... 

Gaun yang dibuat oleh Kifujin Tenchou. 

Teknik tata rias dari staf kecantikan oneesan '. 

Dan teknik pasti membunuh Mitchan dari Liquor Store, seri [Demi aku], yang aku 
persiapkan. 

Benar, [Demi aku, bagian 1. Pukul hati anak laki-laki itu dengan niat untuk 
mencungkilnya!]. 

... Saya tidak akan bertanggung jawab. 

Saya berdoa untuk keberuntungan Anda! 

Karena [Demi aku] hanyalah sebuah cerita tinju... tte, urusai wa ! 

Dan pindah ke rumah Mitchan lagi. Saya tidak akan pergi ke pesta, tetapi saya harus 
mendukung mereka sampai akhir. Dalam kejadian yang tidak terduga, saya tidak akan ragu 
untuk berpartisipasi sebagai tamu tak diundang. 

Kehidupan seorang gadis tergantung pada ini, jadi saya tidak bisa ceroboh, saya tidak 
peduli bahkan jika itu berarti saya akan dipermalukan atau sedikit kehilangan reputasi. 
Tidak ada yang lebih penting selain melindungi senyum seorang gadis. 

Saya sudah mengajar semua orang dengan benar. 

Tentang perilaku dan gerak tubuh yang menarik hati anak laki-laki. Tentang [Kekuatan 
wanita]. Dan masih banyak lagi. 

Dan saya sangat mengingatkan enam lainnya bahwa mereka akan mendukung protagonis 
utama, Caelia-chan, dengan semua kekuatan mereka hari ini. 

Nah, saya mengajari mereka tentang bagaimana anak laki-laki akan berpikir tentang 
seorang gadis yang akan menempatkan dirinya demi temannya dan bagaimana mereka 
akan berpikir tentang seorang gadis yang akan mendorong gadis lain menjauh sehingga dia 
bisa menonjol. Jadi seharusnya tidak masalah. 



Dan saya berkata bahwa saya akan memberi mereka poin pencapaian karena [telah 
melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk teman-teman Anda] jika itu berjalan dengan 
baik. 

Benar, [Poin pencapaian]. Jika mereka mengumpulkannya, mereka dapat menggunakan 
poin tersebut untuk mendapatkan artikel yang tidak untuk dijual, yang dapat mereka pilih 
dari katalog khusus poin, artikel yang hanya dapat diperoleh dengan poin pencapaian. 

Jika mereka menyumbangkan prestasi luar biasa, saya akan memberi mereka perhiasan 
sintetis kecil, tetapi saling membantu antar anggota semacam ini tidak akan cukup. Saya 
bisa memberi mereka beberapa barang yang berguna. 

Baiklah, mari berdoa agar ini berhasil. 

Pesta ulang tahun ke-16 putra tertua Count Sylvain. 

Karena ini pesta ulang tahun, ada juga anak di bawah umur yang belum mengadakan pesta 
debutan mereka, dan ada juga anggota dari faksi yang berbeda. Kemudian, ketika 
tampaknya para tamu hampir berkumpul, sekelompok gadis muncul. 

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

Tempat pesta menjadi sunyi. 

Tidak heran. 

Tujuh malaikat muncul di sana. 

Ada satu gadis yang luar biasa, sangat cantik di antara mereka, dikelilingi oleh enam 
lainnya. 

Pada usia mereka, kecil kemungkinan mereka belum pernah ke pesta ulang tahun keluarga 
lain. Namun, semua orang dewasa tidak dapat mengenali gadis-gadis itu dengan jelas, 
meskipun mereka merasa telah bertemu gadis-gadis itu di suatu tempat. Tidak mungkin 
seseorang akan lupa begitu mereka melihat gadis-gadis ini... 

(... dari rumah mana para wanita muda ini berasal?) 

(Mengapa ada tujuh gadis cantik berkumpul di sini?) 

Orang-orang saling berbisik, bertanya-tanya tentang identitas gadis-gadis itu. 

Para pria memandangi gadis-gadis itu, terutama, pada putri Count Sylvette, Caelia de 
Sylvette, tentu saja, termasuk bocah lelaki yang menjadi target penangkapan hari itu. Dan 
enam gadis yang datang ke sini untuk membantu Caelia berpikir. 

... Sepertinya kita tidak perlu melakukan apapun lagi. 



Tetapi mereka juga mengantisipasi bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa, poin 
pencapaian mereka mungkin akan terpengaruh, bahkan jika hasilnya berhasil. 

Jadi keenam gadis itu memutuskan untuk melaksanakan rencananya seperti yang 
dijadwalkan... 
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"Saya! Caelia-sama, bahkan hal seperti itu... Aku pernah mendengar rumor bahwa kamu 
membantu anak rakyat jelata yang bermasalah, tapi aku melihat kamu melakukan banyak 
hal lain juga. Betapa lembutnya... "(?) Di belakang target penangkapan hari ini, putra tertua 
Count Sylvain, tiga wanita muda, berbicara dalam posisi dan volume yang telah dihitung 
untuk mencapai telinganya dengan benar. Isinya, tentu saja, adalah pujian untuk putri 
Count Sylvette, Caelia de Sylvette. 

Dan tiga lainnya melakukan hal yang sama di sekitar Count Sylvain dan istrinya sebagai 
pasukan terpisah. 

Benar, mereka sedang menyebarkan informasi tipuan. 

Namun, episode -- episode semacam itu sebenarnya telah terjadi sehingga kisah-kisah 
tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kebohongan. Ada beberapa persiapan, seperti 
mengatur adegan atau mengatur situasi atau menyewa tenaga, tetapi cerita itu benar, jadi 
tidak ada masalah. 

"Tidak hanya cantik, tapi dia juga seorang wanita muda yang lembut, bijaksana, dan 
berbudi luhur, tapi ada juga sisi nakal dan gegabah dari dirinya, orang tidak akan pernah 
bosan melihatnya.... Tidak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan "(?) "Tapi semua orang 
menyukai wanita seperti itu. Yang lain akan mencoba untuk menunjukkan hanya sisi baik 
mereka di depan pria, tetapi untuk berpikir bahwa dia disukai oleh para wanita juga, 
betapa hebatnya ... "(?) Benar, sangat jarang seorang wanita dipuji oleh wanita lain dalam 
acara di mana mereka akan bersaing satu sama lain seperti pesta ulang tahun. Meskipun 
begitu, dipuji oleh banyak wanita cantik menunjukkan betapa semua orang menyukai 
wanita itu dan betapa terpuji dia. 

... Dan dia imut seperti bidadari... 

Enam pendukung itu sendiri merias wajah mereka sendiri dengan bantuan para pelayan, 
tetapi salah satu staf kecantikan memperbaiki karya mereka, membawa mereka ke tingkat 
yang lebih tinggi. Namun, orang yang mengetahui keadaan sampai batas tertentu 
menghitung pekerjaannya sehingga Caelia-chan akan tetap menjadi yang paling menonjol. 

Anak laki-laki yang menjadi target penangkapan hari ini bergegas ke pahlawan wanita, 
Caelia, sebelum pria lain mulai berbicara dengannya. 

"... Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Dengan segala cara, biarkan aku 
menjadi pasangan dansa pertamamu malam ini... "(boi) Setelah itu, sekelompok anak laki-
laki yang menawarkan untuk menari mendatangi enam gadis lainnya satu demi satu. 



( ( ( ( ( (...kami menang...) ) ) ) ) ) 

Poin pencapaian dan hadiah diperoleh! Dan para pria juga ... 

Berpikir demikian, enam gadis dan putri bangsawan, Caelia de Sylvette, tersenyum lebar. 

Dan sejumlah besar putri bangsawan dan ibu mereka, yang mengenal ketujuh gadis itu 
dengan baik, terpana oleh transformasi mereka karena meskipun mereka cantik, mereka 
seharusnya termasuk dalam kategori [cantik pada umumnya]. 

Semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada ketujuh gadis itu. 

Secara bertahap, semua orang menyadari tentang kesamaan yang dimiliki ketujuh gadis itu 
... 

(((((( Masyarakat ...))))))) 

Gadis-gadis yang menolak undangan itu dengan lemah tenggelam ke lantai. 

Gadis-gadis yang dipaksa turun oleh ayahnya karena rumahnya milik golongan yang 
berbeda menangis. 

Gadis-gadis yang menolak bergabung menusuk garpu di tangan mereka ke piring. 

... Meskipun beberapa ayah terburu-buru untuk menjaga putri mereka, kebanyakan orang 
bahkan tidak melihat gadis-gadis itu dan tetap mengawasi tujuh malaikat di tengah tempat 
pesta. 

Dan tidak hanya gadis-gadis itu, tetapi ibu mereka, yang telah mendengar desas-desus 
tentang Perkumpulan, juga bergerak-gerak di wajah mereka. 

Ketujuh gadis itu, dan yang lainnya yang telah bergabung dengan [ Perkumpulan ], serta 
semua wanita di rumah mereka yang akan mendapat manfaat darinya, memiliki cara untuk 
menjadikan diri mereka secantik gadis itu. 

Tetapi wanita lain tidak akan bisa mendapatkannya. 

... Itu adalah Neraka. 

Tidak diragukan lagi bahwa Neraka sendiri telah muncul di dunia ini. 

(POV Mitsuha) 

[Musuh telah dihancurkan sepenuhnya! Serangan sekunder tidak diperlukan] 

Baiklah, kami mendapat pesan! 



... Ya, sebagai tindakan pencegahan, saya menyuruh para pendukung untuk memberi tahu 
saya jika terjadi sesuatu dengan memberi catatan kepada pelayan yang menunggu di dekat 
toilet. Agar saya bisa memberi mereka instruksi jika ada ketidaksesuaian dalam rencana 
karena kecelakaan tak terduga ... 

Tapi sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

... Betapa luar biasa, pasukanku !! 

Mari kita lanjutkan dengan santai selama sisa pesta! 

Nah, untuk berjaga-jaga, aku mengikuti gadis-gadis itu ke pesta. .... Aku menunggu di luar di 
gerbong. 

Karena gerbong itu penuh dengan sembilan orang di dalamnya, kami datang dengan 
pengawal di belakangnya di gerbong lain. 

Karena kami membawa tujuh putri dari rumah lain, akan sangat buruk jika terjadi sesuatu. 
Jadi, tentu saja, kami harus membawa pengawal. 

Tentu saja, Mitchan tidak termasuk pendukung Caelia-chan. 

Tidaklah masuk akal jika memiliki putri Marquis untuk secara langsung mendukung putri 
seorang Pangeran. Selain itu, akan buruk jika target penangkapan ditarik ke arah Mitchan 
sebagai gantinya. 

Mitchan sangat imut, dan ada perbedaan besar dalam hal status antara Marquis dan Count... 

Ah, tentu saja, bersama dengan gadis-gadis lain, Mitchan juga mengamati gadis yang sedang 
merias Caelia-chan, dia juga merias wajahnya. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus berakting sendiri selain dari gadis-gadis lain 
di tempat pesta. 

Dan karena saya bosan menunggu sendirian, mari kita ngobrol dengan para pengawal yang 
sedang menunggu di gerbong lain. 

Tampaknya para pengawal juga bisa masuk ke dalam mansion dan memiliki beberapa 
makanan ringan di ruangan terpisah, tetapi karena ini adalah pesta ulang tahun, terlalu 
banyak tamu. Selain itu, beberapa penjaga memiliki kebijakan ketat seperti mereka tidak 
boleh makan atau minum saat mengawal atau bahwa mereka tidak boleh meninggalkan 
gerbong agar tidak dirusak ... 

Yah, bagaimanapun, semua pengawal kita sedang menunggu di gerbong. 

Itu sebabnya ketika saya naik kereta pengawal... mereka terkejut. 



Yah, tentu saja, jika mereka mengira semua gadis akan pergi ke tempat pesta, mereka akan 
terkejut jika hanya satu yang tersisa dan naik kereta mereka sebagai gantinya. 

Tapi saya tidak memakai gaun pesta, bukan? Mereka seharusnya sudah menebak sebanyak 
itu... 

Yah, pada awalnya, mereka menggunakan kata-kata kehormatan yang kaku, tetapi mereka 
dengan cepat menjadi akrab, dan cara mereka memanggilku berubah dari [wanita] menjadi 
[nona]. 

... Ya, selalu demikian. 

Dan aku mendengar kesulitan Mitchan dari para penjaga. 

Tentu saja, ini bukan cerita yang dialami Mitchan, tapi kisah yang [Mitchan berikan 
kesulitan] sebagai gantinya. Yah, kurasa itu wajar. 

Pesta akhirnya berakhir, dan Caelia-chan dan para pendukungnya menunggu kereta di 
pintu masuk dengan senyum lebar di wajah mereka. 

... Begitu, jadi ini kemenangan bagi pasukanku. 

Mitchan tampak sedikit kesal karena kekuatan yang luar biasa. 

Nah, Mitchan selalu menjadi sasaran anak laki-laki di sana-sini. Jika semakin parah karena 
riasan, saya kira itu akan menjadi tak tertahankan. 

Tapi itu juga akan menjadi tak tertahankan baginya jika anggota lain terus meningkatkan 
keterampilan rias wajah mereka dan menjadi lebih cantik, tetapi hanya dirinya sendiri 
yang belum berkembang. 

Apa yang kamu kerjakan? Fuhahahaha !! 

Tiga hari setelah pesta. 

Saya memesan kosmetik dalam jumlah besar dari staf kecantikan oneesan. 

Si oneesan memiliki senyum yang menenangkan. 

Dan pada saat itu, si oneesan bertanya padaku. 

"Mengatakan. Apa nama ruangan itu? Rangkaian? Ataukah Presidential Suite? " (the 
oneesan) Ah ~. Kurasa dia berencana untuk tinggal dengan pacarnya pada hari Natal atau 
Ulang Tahun atau sesuatu seperti itu... 

"Ah ~, ruangan itu spesial, jadi tamu biasa tidak akan bisa tinggal di sana. Kecuali jika Anda 
adalah anggota... "(Mitsuha) Ya, memang ada hal seperti itu di dunia ini. Mereka akan 



menampilkannya di pamflet untuk menunjukkan status hotel, tetapi ketika orang biasa 
mencoba membuat reservasi, mereka selalu dengan dingin menolak dengan mengatakan 
[Ini sudah penuh dipesan pada hari itu]. 

Sebenarnya memang kosong, tapi hanya selebritas dan kelompok orang tertentu yang 
boleh tinggal di sana. 

Tentu saja, saya sedang membicarakan hotel Jepang di masa sekarang. Bahkan hari ini, hal 
seperti itu masih normal. 

Nah, hal-hal seperti sistem keanggotaan atau menolak non-tetap itu normal. 

"Eh..." (yang satu itu) 

Menanggapi jawabanku, oneesan terlihat kecewa. 

Maaf! 

Tapi ada hotel dengan kamar seperti itu di Jepang, tapi harganya 300.000 atau 400.000 
untuk satu malam. Saya pikir lebih baik makan 20 hidangan lengkap dengan uang itu. 

Yah, saya yakin dia akan senang dengan komisinya dari penjualan kosmetik ... 
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Hasil operasi penyelamatan putri Pangeran, Caelia de Sylvette, dilaporkan pada pesta teh [ 
Society ] berikutnya . Dan sebagai hasil dari pertarungan tersebut, Caelia-chan berhasil 
melakukan kontak dengan mangsanya... Maksudku, dengan target tangkap. Pujian dan poin 
pencapaian untuk enam anggota yang membantunya diumumkan. 

Juga, untuk memperingati operasi pertama dan kemenangan pertama [Society], 
diumumkan bahwa setiap orang akan mendapatkan akses ke kosmetik dan peralatan 
makeup terbaru. 

Ya, mereka yang menyaksikan peningkatan riasan.... Tidak, [Evolusi] dari delapan orang, 
termasuk Mitchan, yang telah membeli kosmetik baru sebelumnya, bergegas ke delapan 
orang setelah mereka menyadari alasannya dan segera mulai menanyai mereka ... 

Delapan orang tersebut telah meningkatkan keterampilan mereka beberapa kali lebih 
tinggi daripada teknik buruk yang saya ajarkan kepada mereka setelah mereka 
mempelajari pengetahuan yang baru mereka peroleh dengan seluruh keluarga. 

Mau bagaimana lagi, kan !? Aku hanya menjalani satu setengah jam pelatihan dengan 
semua gadis di tahun yang sama sebelum lulus SMA! Selain itu, saya hanya berkesempatan 
untuk melihat Colette-chan dan Caelia-chan merias wajah mereka. ...Sial! 

Yah, bagaimanapun, itulah mengapa aku menerima perintah dari semua orang. Saya yakin 
staf kecantikan oneesan akan sangat senang ... 

Kedelapan gadis itu akan mengajari semua orang tentang teknik riasan. 

Biasanya, mereka akan menjadi saingan yang bersaing untuk menikah dengan keluarga 
kaya, tapi sekarang mereka semua bersatu sebagai anggota [Society] untuk melawan anak 
perempuan lainnya. Sekarang, karena masalah kali ini, semua orang seharusnya tahu 
bahwa mereka lebih diuntungkan daripada yang lain. Umu-umu. 

Dan selanjutnya adalah menyerahkan [Potret] yang sebelumnya diminta kepada semua 
orang. Tentu saja potretnya dibingkai, jadi akan cukup berat bagi yang pesan banyak, tapi 
tidak masalah karena tidak ada orang yang berjalan sendirian disini. Saya yakin semua 
orang datang ke sini dengan kereta bersama pengawal. 

Semua orang bergembira saat melihat potret mereka. 

Dibandingkan dengan lukisan ekspresi primitif yang mereka miliki di rumah, mereka 
terlihat lebih natural, menawan, dan hidup dalam potret tersebut. Ini bukan seolah-olah 
potret dimodifikasi secara aneh, ini adalah penampilan mereka sendiri, tetapi dengan 



teknik pemrosesan yang sangat baik, mereka terlihat seperti malaikat dalam potret 
tersebut. 

Dan mereka yang sebelumnya pernah melihat riasan Colette-chan dan Caelia-chan 
sepertinya sudah yakin, bahwa mereka bisa menjadi sosok yang sama dalam potret 
tersebut jika menguasai teknologi makeup. 

Sosok mereka dalam potret-potret itu adalah wujud mereka yang sebenarnya, dan wujud 
mereka yang sekarang hanyalah wujud sementara. 

Ya, perempuan pasti percaya diri! 

"... Mitsuha-san, Istana Kerajaan, dan bangsawan lainnya menekan saya untuk [Menjual 
kosmetik] ..." (Rephilia) 

Ketika saya pergi mengunjungi Perdagangan Rephilia, Rephilia mengatakan itu dengan 
semangat rendah. 

Ya, saya tidak menjual kosmetik di Perdagangan Rephilia. Saya tidak memiliki banyak 
saluran untuk membelinya, dan jika kosmetik tidak cocok untuk kulit, itu tergantung pada 
konstitusi dan kondisi fisik pengguna, mungkin berdampak buruk bagi mereka. 

Akan sangat mengerikan jika wanita bangsawan mengalami masalah dengan kulit mereka 
karena kosmetik. Saya takut jika itu menjadi situasi di mana saya tidak dapat memberi 
mereka semacam tindak lanjut atau panduan terperinci. 

Jadi saya tidak akan menjual apapun yang membutuhkan perhatian seperti itu. 

"Permintaan dan tuntutan dari Ratu, Putri, dan wanita bangsawan benar-benar di luar 
batas sehingga mereka hampir, tidak, mereka benar-benar mengancam ..." (Rephilia) 

Repilia menangis dengan mata berkaca-kaca. 

Hmmm, tapi untuk mengamankan pengaruh dan keunggulan, serta keamanan [Society], 
diperlukan monopoli kosmetik. 

Tapi, jika sekelompok wanita memonopoli [Metode menjadi cantik], yang efeknya telah 
terbukti, darah bisa jadi benar-benar hujan jika tidak lancar ... 

Ini mungkin agak merepotkan... 

Jadi, saya pergi dan mendiskusikannya dengan semua orang di [Society]. 

Ya, akan lebih baik jika bertanya pada penduduk setempat di dunia ini! 

Dan pendapat semua orang adalah... 



"Bagaimana kalau menjual sesuatu yang beberapa peringkat lebih rendah dari kita atau 
sesuatu yang mendasar? Dan kemudian, biarkan mereka memikirkan semuanya sendiri 
tanpa kita mengajari mereka hal-hal teknis.... Jadi, mereka yang antusias mempelajarinya 
dan memiliki akal sehat akan dapat mencapai beberapa hasil. Dengan begitu, orang lain 
tidak akan bisa mengeluh karena ada beberapa contohnya "(?) 

Ya, saya rasa itu bisa menjadi titik temu. Seperti yang diharapkan dari putri bangsawan 
senior, mereka berpikir dengan baik. 

Mereka sebenarnya ingin menjaga kosmetik agar eksklusif untuk dirinya sendiri. Namun, 
seperti yang diharapkan, mereka mungkin tahu perbedaan dalam kekuatan dan pengaruh 
dan bahwa pihak lain tidak akan tinggal diam. 

... Yah, saya rasa itu wajar jika Anda berada di posisi pihak lain. Jika berjalan buruk, mereka 
mungkin mempekerjakan seseorang untuk mencuri, menyuap pembantu, atau mengancam 
akan mengambil anggota keluarga Anda sebagai sandera... 

Dan jika ada sedikit perbedaan dalam kualitas kosmetik, selebihnya adalah menjauhkan 
yang lain dengan perbedaan besar dalam keterampilan teknis. Mereka hanya bisa 
mengatakan itu karena kepercayaan diri mereka yang kuat. Itu adalah tanda keimanan dan 
kepercayaan yang hanya bisa Anda terima karena Anda percaya pada kekuatan Anda 
sendiri dan persatuan teman-teman Anda. 

Baiklah, [Society] tidak terkalahkan! Fuhahahaha !!! 

... Kemudian, mari kita cari jenis yang ramah kulit sebanyak mungkin, pastikan untuk 
menuliskan poin penting dalam manual, dan jelaskan bahwa mereka mungkin 
menggunakannya dengan risiko mereka sendiri. Selain itu, jangan menambah jumlah item 
terlalu banyak dan fokus pada produk dari jenis yang sama. 

Dan jika kami menerima satu keluhan saja, saya kira saya dapat mengatakan [Saya sudah 
berhenti menjual kosmetik karena ada keluhan tentang produk]. Tapi itu tidak seperti saya 
ingin menjualnya sampai saya mendapat keluhan. 

... Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada pengadu setelah itu. 

...tunggu sebentar. 

Bukankah itu sedikit buruk? 

Tidak apa-apa menjual barang murah. Bagian itu baik-baik saja. 

Tetapi apakah tidak apa-apa jika mereka menjadikannya sebagai fait achievement bahwa 
selama mereka terus mengancam Perdagangan Rephilia, mereka akan melakukan apa pun 
yang mereka perintahkan? 



Apakah tidak apa-apa jika, di masa depan, mereka berpikir bahwa jika mereka mengancam 
kita, kita akan mendengarkan apa pun yang mereka katakan? 

Tentu saja, itu buruk... 

Baiklah, mari kita pikirkan sejenak. 

"Eh..." (?) 

Ada seorang paman berusia sekitar 40 tahun, dengan mata terbuka lebar dan mulut 
setengah terbuka. 

Ini adalah toko pakaian laki-laki kecil di distrik rakyat jelata di ibukota Kerajaan. 

Ini bukanlah toko khusus kosmetik seperti riasan dan bedak wajah, tetapi toko kecil, mirip 
dengan toko umum yang menjual sisir, jepit rambut, aksesori, dll. 

Dan itu akan segera runtuh... atau lebih tepatnya, itu adalah toko yang berada dalam fase 
hitung mundur. 

Pemiliknya adalah pria yang sungguh-sungguh dan jujur, tetapi kepribadiannya yang baik 
hati tampaknya telah menarik kakinya sebagai pedagang. 

Dan toko yang tidak memiliki jalan keluar ini telah menarik perhatian saya. 

"K-Anda ingin kami menangani kosmetik di Y-Yamano Viscounty?" (?) 

Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa kecil toko itu, mereka tahu tentang produk 
Yamano Viscounty... 

Dan saya mengangguk pada pertanyaannya. 

[Kami sedang mempersiapkan untuk menangani kosmetik dari Yamano Viscounty, tetapi 
karena serangkaian tindakan yang mengancam, kontrak telah dibatalkan dari sisi viscounty 
dengan pertimbangan keamanan Perdagangan Rephilia. Akibatnya, penjualan kosmetik 
dihentikan. Juga, daftar mereka yang menuntut Rephilia Trade untuk menjual kosmetik 
telah diserahkan ke pihak viscounty, sehingga mereka bisa menanganinya nanti.] 

Suatu hari, ada selembar kertas di pintu masuk perdagangan Rephilia. 

Informasi menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan dalam sekejap. Ada perselisihan yang 
tidak sedap dipandang, saling menyalahkan dan tanggung jawab satu sama lain. 

Dan tiga hari kemudian... 

[Kami telah mulai menangani kosmetik dari Yamano Viscounty] 



Sebuah kertas kecil berisi pengumuman ditempatkan di depan sebuah toko kecil yang tidak 
disebutkan namanya. 

Dan... 

[Sistem pemesanan lengkap. Hanya untuk pengiriman ke rumah. Volume penjualan 
terbatas. Dan untuk alasan keamanan, kami tidak dapat menjual kepada mereka yang 
mengancam Perdagangan Rephilia, pengecer, dan pihak terkait. Juga, karena ini adalah 
instruksi langsung dari Keluarga Yamano Viscount, kami tidak akan dapat menangani 
keluhan, apapun yang Anda katakan kepada toko kami. Permintaan maaf kami] 

Harga bukanlah sesuatu yang bisa dibeli orang biasa. Jadi target utamanya adalah para 
pedagang bangsawan atau kaya raya. 

Dan jika seseorang mencampuri toko tersebut, kosmetik Yamano Viscounty tidak akan 
pernah dijual lagi. 

Itu sepertinya dipahami dengan baik oleh semua orang. 
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"Bagaimana kabarmu?" (Mitsuha) 

"Ya, semua stok yang masuk sudah dipesan. Dan kami telah menolak pesanan dari 12 nama 
dalam daftar. Kami, kurang lebih, menerima perintah sebanyak yang kami bisa, tapi 
beberapa dari mereka jelas mencurigakan "(?) 

Ya, itu masih dalam kisaran ekspektasi saya. 

"Kami akan melakukan pengiriman, jadi tidak apa-apa. Jika ada sesuatu yang Anda anggap 
mencurigakan, harap dicatat di formulir pemesanan. Kami akan menyelidikinya nanti 
"(Mitsuha) 

"Dimengerti!" (?) 

Ya, saya mengubah toko itu menjadi outlet penjualan yang pada dasarnya tidak terkait 
dengan Perdagangan Rephilia. 

Dengan ini, baik toko ini maupun Perdagangan Rephilia tidak memiliki otoritas atas 
distribusi kosmetik. Mereka yang gigih akan dimasukkan ke daftar hitam. Semua orang 
akan mengerti bahwa saya memiliki kendali mutlak atas segala sesuatu yang berhubungan 
dengan Yamano Viscounty, tidak hanya kosmetik. 

Tentu saja, barang akan dikirim langsung ke kediaman pembeli, jadi tidak ada yang bisa 
berpura-pura sebagai orang lain, juga tidak dapat memalsukan kuota. 

Bahkan jika dalam beberapa kasus seseorang berbagi sebagian rumahnya dengan keluarga 
lain, kuota tersebut akan disesuaikan dengan jumlah perempuan di rumah tersebut. Atau 
jika ada kasus yang jarang terjadi seperti [beberapa wanita di rumah tidak menggunakan 
makeup], tentu saja kuota akan berkurang. 

Pertama-tama, wanita di rumah sama sekali tidak akan membiarkan bagian mereka dijual 
kembali. Aku juga tidak bisa membayangkan seseorang akan menjual kembali sesuatu yang 
sangat mereka dapatkan untuk gundik mereka. 

Dan tentu saja, segala bentuk penindasan seperti [Jual bagian putri bungsu] tidak bisa 
dimaafkan. Siapa pun yang melakukan hal seperti itu akan langsung masuk daftar hitam. 

Jika ada resiko keamanan, bahkan sedikit, saya akan meninggalkan pengumpulan informasi 
untuk [-orang di yang lini bisnis]. Tetapi jika tidak ada bahaya yang akan segera terjadi, 
saya akan menyerahkan pengawasan kepada anak yatim piatu. ... Dan di beberapa bagian, 
saya akan bertanya kepada anggota [Society] yang kesulitan finansial 



Ya, sebagian besar anggota [Society] adalah putri dari keluarga count, tetapi beberapa dari 
mereka adalah putri dari keluarga marquis, viscount, atau baron. Tapi aku, kurang lebih, 
mengatakan bahwa [status atau gelar orang tuamu tidak relevan], karena itu akan buruk 
jika ada seseorang yang memikirkan hal seperti [Aku satu-satunya yang berasal dari 
keluarga bangsawan yang lebih rendah]. ... Atau tentunya selain itu ada juga [tujuan] 
lainnya. 

Putri dari keluarga Duke, tentu saja, tidak mungkin. Karena mereka pasti memiliki 
hubungan dekat dengan keluarga kerajaan, dan selain itu, jika ada seseorang yang memiliki 
posisi lebih tinggi dari Mitchan, mereka pasti akan berusaha untuk mengambil kendali. ... 
Akan sia-sia bahkan jika mereka mencoba melakukan hal seperti itu. 

Apapun situasinya, [Society] tidak akan bisa berdiri tanpa dukungan penuh dari keluarga 
Yamano viscount. 

Dan tidak mungkin bagiku untuk meninggalkan Mitchan dan beralih ke orang lain. 

Jadi itulah mengapa putri bangsawan berpangkat rendah yang kekurangan uang jajan 
mengambil gosip dan survei singkat tentang putri bangsawan sebagai pekerjaan paruh 
waktu. 

Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga tentang mengendalikan senjata 
perkasa kita, kosmetik, sehingga para gadis bisa melakukan pekerjaan dengan megah 
dengan rasa tanggung jawab karena itu adalah kontribusi penting bagi [Society]. 

Saya memanfaatkan anak yatim, ya, karena anak-anak harus makan sampai mereka 
kenyang. Dan ketika mereka besar nanti, mereka bisa bekerja sebagai tentara pribadiku.... 
tidak, maksud saya, bekerja untuk Rephilia Trade. 

... Yah, ini memberi saya banyak kendali atas distribusi, dan Rephilia tidak perlu ditekankan 
oleh masalah ini lagi. 

Tidak seperti aku, gadis itu memiliki banyak ikatan dengan negara ini, dan mungkin ada 
banyak hal yang tidak bisa dia abaikan, seperti keluarga dan teman-teman lamanya. Jika 
musuh menyerang orang-orang itu, itu akan membuatnya stres ... 

Bagaimanapun, dengan ini, kami mencapai tempat pemberhentian di bab tentang sumber 
daya strategis kritis, [Kosmetik]. Setelah ini, kurasa aku akan mengasuh Sabine-chan 
sampai [yang itu] terwujud. 

Sepertinya Sabine-chan merasa tersisih baru-baru ini... Dan sepertinya dia tahu bahwa aku 
membawa Colette-chan kemanapun aku pergi. Saya kira tanda bom akan segera 
membengkak ke tingkat yang berbahaya ... 

"Mitsuha, kupikir sudah waktunya bagi Sabine-chan untuk ..." (Colette-chan) 



Oooh, seperti yang diharapkan dari anak liar Colette-chan! Sepertinya dia juga 
memperhatikan bau bahaya. 

Kemudian, aku berpisah dari pemilik toko-san dan memastikan bahwa aku sudah tidak 
terlihat, dan... Pindah! 

"Yang Mulia, apa yang sedang terjadi di dunia ini !?" (?) 

Yang Mulia, Raja Vanel, saat ini sedang diteriaki. 

Tentu saja, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa melakukan itu pada Yang Mulia. 

... Benar, itu istrinya, Yang Mulia Ratu. 

"Tepat sekali! Anda harus mengambil tanggung jawab! " (?) 

"Menurut apa yang kami dengar, itu sepenuhnya salahmu, bukan !?" (?) 

"... Anda pantas mendapatkan kematian ..." (?) (Catatan: lmao) 

Tidak, ada tiga lagi. 

Mereka adalah tiga putri. 

"Tidak mungkin bagiku karena Ratu bisa tampil di depan semua orang dengan penampilan 
memalukan! Saya tidak akan menghadiri acara apa pun kecuali saya mendapatkan [riasan 
gaya Yamano] yang menggunakan kosmetik buatan Yamano! Benar!" (Ratu) 

"" "Begitu juga kami, desuwa!" "" (Tiga putri) 

Raja sudah kehabisan akal mendengar Ratu dan putrinya mengatakan itu dengan suara 
yang selaras. 

Mengesampingkan Ratu, Akan sangat buruk jika ketiga putri tidak pergi ke acara resmi. Itu 
akan sangat mengerikan. 

Ketiganya berada di usia di mana mereka seharusnya sudah memutuskan di mana mereka 
akan menikah. 

... Terutama, putri pertama, mendekati [zona berbahaya]. Inilah yang terjadi karena dia 
tidak akan mengesampingkan egonya, apapun yang terjadi, tidak hanya mencari status 
sosial dan rejeki tapi juga [pemuda, kecantikan, kelembutan, dan daya tarik] dari calon 
pasangannya. [daya tarik] masih bisa dimengerti, tetapi [masa muda, kecantikan, dan 
kelembutan] adalah apa yang dicari pria dari wanita, tetapi wanita tidak boleh mencari 
yang dari pria... 



Meski begitu, Raja bisa mengerti, atau lebih tepatnya, [Dipaksa untuk mengerti] apa yang 
dikatakan Ratu dan Putri. 

Dia melihat mereka yang telah bergabung dengan [Society] yang dirumorkan, serta saudara 
perempuan dan ibu mereka, di pesta beberapa kali. 

Sungguh sulit dipercaya bahwa mereka adalah orang yang sama dengan yang dia lihat sejak 
lama ... tidak, fitur wajah mereka tidak berubah. Tapi jelas terlihat bahwa mereka 
memancarkan aura yang sama sekali berbeda. 

Ini akan menjadi kesempatan yang menggembirakan bagi para pria, tetapi bagi wanita lain 
yang berdiri di samping mereka, akan sama baiknya dengan berdiri di samping neraka itu 
sendiri ... 

"Bagaimanapun, aku tidak ingin melihat wajahmu sampai kamu melakukan sesuatu!" 
(Ratu) 

Aku juga, desuwa! (Putri ke-1) 

"Aku juga, desu!" (Putri ke-2) 

"... jika Anda ingin melihat wajah saya, satu koin emas pada satu waktu ..." (Putri ke-3) 
(Catatan: lol saya sudah suka yang ini) 

Hanya putri ketiga yang agak aneh. 

Sepertinya dia bisa akur dengan Mitsuha. ...untuk beberapa alasan... 

Dan Ratu dan putrinya pergi... 

"Apa yang harus saya lakukan !!?" (Raja) 

Meskipun dia kejam terhadap negara yang bermusuhan, Raja itu manis terhadap istri dan 
anak-anaknya. Dan Raja itu tenggelam di kursinya, memegangi kepalanya. 

"... Beri saya bantuan Anda, Perdana Menteri!" (Raja) 

"Bahkan jika Anda mengatakan kepada saya bahwa ..." (PM Vanel) 

Kalau ada cara yang benar pasti sudah terlaksana. 

Selain itu, alasan mengapa mereka terdaftar dalam daftar hitam dan tidak dapat membeli 
kosmetik lagi tampaknya karena Ratu, serta putri pertama dan kedua, mengirim surat garis 
keras ke Perdagangan Rephilia, mereka menuai apa mereka menabur. Tetapi Perdana 
Menteri menahan diri untuk tidak mengatakan itu karena dia tidak ingin terlibat terlalu 
dalam. 



Putri ketiga adalah satu-satunya yang tidak mengirim surat semacam itu. Tampaknya dia 
hanyalah korban yang terjebak dalam sesuatu yang telah dilakukan ibu dan saudara 
perempuannya, sayangnya, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya sebagai 
keberuntungan ... 

"Mitsuha-san, Baron Wennarl tampaknya berada di batas" (Rephilia) 

"Kita! Kitakitakitakita ~~! " (Mitsuha) (Catatan: Kita = Datang) 

Mitsuha melompat dan bersukacita atas laporan dari Rephilia. 

"Tidak ada transaksi langsung dengan Rephilia Trade, jadi itu tidak akan mempengaruhi 
kita... tapi apakah itu baik-baik saja? Untuk melaksanakan rencana seperti itu ... "(Rephilia) 

Mitsuha tersenyum pada Rephilia yang cemas. 

"Ya, kali ini bukan tentang menghasilkan uang. Uang yang Anda peroleh tidak hanya harus 
disimpan, tetapi juga harus diedarkan kembali ke pasar! " (Mitsuha) 

Meski sangat menyayangi Mitsuha, Rephilia tidak mempercayai kata-kata yang diucapkan 
Mitsuha. 

... benar, Rephilia telah menjadi pedagang penuh ... 
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"Cherylea-sama, apakah ada yang salah?" 

Di pesta teh [Society], Mitchan dengan cemas menjangkau seorang gadis yang tampaknya 
kurang ceria dari biasanya. 

Ya, itu Mitchan untukmu, memberikan perhatian di sana-sini... tte, Kali ini sedikit berbeda. 

Cherylea-chan adalah putri dari keluarga baron, yang jarang terjadi dalam pertemuan ini. 

Perkumpulan wanita ini sebagian besar terdiri dari anak perempuan dari keluarga 
bangsawan, bersama dengan [tujuan sebenarnya] pendiriannya. 

Keluarga marquis awalnya berjumlah kecil. Entah mereka menolak undangan karena 
mereka memiliki hubungan yang setara dan tidak ingin berada di bawah keluarga Mitchell 
atau bahwa mereka memimpin faksi saingan ke keluarga Mitchell. Setelah pendirian 
[Society], tidak ada yang bisa diterima karena aturan. 

Keluarga bangsawan dan keluarga bangsawan tidak diundang sejak awal karena akan 
sangat tidak tertahankan jika mereka mengganggu atau mencoba mengambil kendali atas 
pertemuan tersebut. Nah, [Karena ini adalah pertemuan para putri keluarga Marquis ke 
bawah]. 

Tapi ini, lebih atau kurang, sebuah [pertemuan sosial informal di mana perbedaan status 
tidak masalah]. Dan di atas itu, itu adalah tempat di mana beberapa [putri keluarga baron 
dan viscount, yang agak berpengaruh terlepas dari pangkat, yang orang tua dan mereka 
sendiri, keduanya, memiliki kepribadian yang bajik] berkumpul. 

Tentu saja, saya sendiri menyandang gelar Viscount, dan seperti yang dibayangkan semua 
orang, itu berbeda dari pangkat orang tua saya atau garis suksesi takhta. Tidak semua anak 
perempuan di sini memiliki gelar. 

(Catatan: Pengingat bahwa Mitsuha dianggap sebagai keturunan bangsawan (dari negara 
asalnya, tentunya) oleh orang-orang di negara ini) Karena itulah putri keluarga baron dan 
viscount yang dipanggil dengan senang hati berpartisipasi. 

Yah, diundang ke pertemuan putri Count dan Marquis adalah kehormatan yang luar biasa 
bagi mereka. Jika mereka bisa bergaul dengan putri bangsawan senior, itu akan membawa 
keuntungan yang tak ternilai bagi keluarga mereka sendiri. Tidak peduli apa yang mereka 
pikirkan, orang tua mereka akan membuat mereka berpartisipasi. 

... Dan sekarang hasilnya akan segera keluar. 



"... T-tidak, bukan apa-apa..." (Cherylea-chan) 

Putri baron, Cherylea de Wennarl, bersandar ke belakang dan mengatakan itu dengan 
ekspresi agak gelap di wajahnya. 

Namun, Mitchan tidak akan mundur hanya dengan itu. 

"Itu bohong. Bukankah kita, [Masyarakat], bersumpah bahwa kita tidak akan meninggalkan 
mereka yang membutuhkan dan akan selalu saling membantu! " (Mitchan) Ooh ~~, seperti 
yang diharapkan dari Mitchan, akting yang sangat bagus... 

"T-Tapi, berbeda dari sesuatu seperti hubungan cinta pribadi, untuk gadis kecil seperti kita 
yang bahkan tidak memiliki kekuatan kita sendiri, tidak peduli meskipun kita adalah putri 
bangsawan, tidak ada yang bisa kita ..." (Cherylea-chan ) Baiklah, sekarang! 

"Mohon tunggu!" (Mitsuha) 

Saya menyela pidatonya dan mendekatinya. 

Dan, sebagai persiapan untuk ini, saya mengeluarkan sesuatu dari tas bahu yang 
tergantung di bahu saya dan memberikannya kepada Cherylea-chan. 

"......panah?" (Cherylea-chan) 

Ya, itu anak panah yang digunakan untuk menembak sesuatu dengan busur. Dan itu yang 
digunakan dengan busur kecil. Anak panah busur besar tidak akan muat di tas bahu. 

"Ya, tolong hancurkan" (Mitsuha) 

"... Eh? Y-ya, saya mengerti... "(Cherylea-chan) 

Jepret! 

Meskipun dia tidak mengerti dengan jelas, Cherylea-chan menerima panah itu dan 
mematahkannya, berpikir bahwa aku mungkin punya alasan. Dan... 

"Selanjutnya, tolong gabungkan ini dan coba hancurkan" (Mitsuha) Kali ini, saya 
mengeluarkan tiga anak panah dari tas bahu dan memberikannya kepada Cherylea-chan. 

"Ya..." (Cheryl-chan) 

Cherylea-chan sekali lagi menerima panah itu dan mencoba menghancurkannya sama 
sekali. 

Jepret! 

Hah!? Dia bisa menghancurkannya !!! ?? 



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

Melihat ekspresi kagetku, semua orang tahu ada yang tidak beres, dan Cherylea-chan 
menyadari dia rupanya membuat kekacauan. 

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

Tapi tidak perlu khawatir! Saya berharap jika hal seperti ini mungkin terjadi, jadi... 

"Selanjutnya, tolong gabungkan ini dan coba hancurkan" (Mitsuha) Mengatakan bahwa 
saya mengambil semua enam anak panah yang tersisa dari tas bahu. 

Dia mungkin bisa mematahkannya lagi jika hanya dengan empat atau lima, jadi untuk 
berjaga-jaga, aku mengambil semua dari sepuluh anak panah yang kubawa. 

Menggunakan potensi perang Anda satu per satu adalah kebodohan belaka, selalu gunakan 
semua kekuatan maksimum Anda untuk menghancurkan apa pun musuh Anda !! 

Saya senang saya menyiapkan banyak anak panah... 

Dan Cherylea menerima enam anak panah yang tersisa yang saya persembahkan. 

"Tolong coba hancurkan mereka bersama" (Mitsuha) Benar, anggap saja masalah ketiga 
anak panah tadi tidak pernah terjadi. 

"Y-ya ..." (Cheryl-chan) 

Dia menaruh kekuatannya di pelukannya, tapi dia tidak bisa mematahkan anak panah kali 
ini. 

"Seperti ini, biarpun setiap anak panah lemah, mereka akan menjadi lebih kuat jika ada 6 
anak panah bersama-sama. Dan kami memiliki lebih dari 6 teman di [ Masyarakat ] kami. 
Artinya, meskipun kita tidak berdaya sendirian, jika semua orang bekerja sama, kekuatan 
kita tidak terkalahkan! " (Mitsuha) "" "" "" Oooooohh !! " "" "" " 

Baiklah, betapa sederhananya! 

Aku ingin tahu berapa banyak dari mereka yang menyadari bahwa keenam anak panah 
mengeluarkan suara yang canggung dan bahwa Cherylea-chan buru-buru mengurangi 
kekuatannya ... 

Cherylea-chan dikalahkan !!! 

"... Lalu, populasi baroni bisa mati kelaparan karena kelaparan?" (Mitsuha) "Y-ya... wilayah 
tetangga juga, meski tidak seburuk milik kami, mereka masih mengalami panen yang 
buruk... Itulah mengapa kami tidak bisa membeli makanan dari wilayah lain, dan harga 
telah melonjak sejak awal... Juga, bahkan Jika kita mencoba membeli dari daerah yang jauh, 



akan memakan banyak waktu dan biaya transportasi. Dan kemungkinan besar akan 
diserang saat melewati daerah lain yang juga mengalami kekurangan pangan. Kalau terus 
begini, orang-orang akan... "(Cherylea-chan) Setiap orang memiliki ekspresi gelap di wajah 
mereka setelah mendengarkan cerita Cherylea-chan. 

Benar, tidak aneh jika hal seperti itu bisa terjadi di wilayah mereka sendiri kapan saja. 

Cuaca dingin, penyakit, serangga, kekeringan, dan sebagainya... 

Itu biasa. 

Mau bagaimana lagi. 

Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu... 

"Baiklah ..." (Mitchan) 

Mengatakan demikian, Mitchan mengambil topi tenda dan membaliknya di atas meja. Dan 
dia melepas cincin dan kalungnya, lalu memasukkannya ke dalam. Lalu dia mendorong 
topinya ke arahku... 

"Apakah mungkin untuk menyewa kapal di wilayah Yamano dan menyewa karavan darat 
bersama dengan pengawal dengan ini? Dan untuk membeli bahan makanan dari 
perdagangan Rephilia ... "(Mitchan) Dan aku juga melepas liontin dari leherku dan 
menaruhnya di topi Mitchan... 

"Tentu saja, itu mungkin. Jika itu untuk teman [Society], apakah rencana operasi kapal 
tidak berjalan dengan baik atau jadwal pengiriman gandum, kentang, jagung, dll akan 
kacau, itu tidak akan menjadi masalah besar. " (Mitsuha) "Eh..." (Cherylea-chan) 

Tidak dapat memahami apa yang dikatakan Mitchan dan aku, Cherylea-chan tertegun 
dengan mulut ternganga. 

Dan tentu saja... 

Semakin banyak perhiasan dimasukkan ke dalam topi Mitchan satu demi satu. 

Benar, dengan tren ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. 

Bagaimanapun, semua orang di sini adalah wanita bangsawan yang bangga yang 
dipersatukan oleh persahabatan. 

Kami, [Masyarakat], adalah rekan !! 

... Serta sekelompok pahlawan wanita sederhana yang merindukan kisah persahabatan 
yang indah. 



Meski dipakai oleh putri bangsawan, itu masih aksesoris anak-anak. Mereka mahal untuk 
rakyat jelata, tapi dari sudut pandang bangsawan, mereka tidak begitu berharga. Dan, jika 
kami mencoba menjualnya sebagai barang bekas dalam keadaan mendesak, maka... 

Namun, jika batunya dipotong dan dipoles ulang di Bumi, serta tempat duduk dan alasnya 
dibangun kembali, mungkin batu-batu itu dapat dijual dengan harga yang wajar. 

Nah, saya siap menghadapi defisit dari awal. Ini bukanlah rencana yang menguntungkan. 

Ini hanyalah pertunjukan, aksi publisitas. 

Untuk menanamkan kesan pada orang-orang bahwa [Masyarakat] adalah sekutu rakyat, 
dan mereka yang mengganggunya adalah musuh rakyat... 

Benar, itu untuk mengarahkan kesalahan ke negara jika bangsawan, bangsawan, atau 
pedagang meletakkan tangan mereka di [Masyarakat] dan mencoba untuk merebut kendali 
untuk memanfaatkannya. 

Gadis-gadis cantik yang berada di sisi orang-orang dan orang dewasa yang kotor mencoba 
menggunakan mereka. 

Jika sesuatu terjadi, saya bertanya-tanya apa hasilnya jika informasi itu bocor ke 
masyarakat umum ... 

Fuha. 

Fuhahahaha... 

"Fufufu, ya, terkadang kejeniusanku hampir menakutkan !!" (Mitsuha) (Catatan: masukkan 
meme di sini) Colette-chan memergokiku mengatakan itu dengan suara rendah. 

"Apakah begitu? Jika ada, Anda tampak seperti penipu terburuk bagi saya ... "(Colette-chan) 
Ya, Colette-chan membangkitkan kebiasaan baru dengan permainan kata-kata buruk baru-
baru ini... 

Anda tidak perlu membangunkan hal seperti itu !! 

Karena kamu adalah gadis cantik dari dunia lain, jika kamu ingin membangkitkan sesuatu, 
bagaimana kalau kamu membangkitkan keterampilan sihir !! 
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"Apa itu?" (Man A) 

Ada deretan gerbong yang melewati jalan utama Ibukota Kerajaan. 

Meski tidak dalam skala besar, karavan itu sepertinya menuju ke pedesaan. 

Bahan makanan sering diangkut dari wilayah tersebut ke Ibukota Kerajaan, dan sebagai 
gantinya, produk industri yang mahal diangkut dari Ibukota Kerajaan ke wilayah tersebut. 
Ibukota kerajaan adalah pasar konsumen makanan yang sangat besar.... 

Namun, karavan tersebut tampaknya berusaha membawa makanan dan pakan ternak, 
seperti gandum, barley, dan kentang, dari ibu kota kerajaan. 

Jika Anda bertanya-tanya mengapa orang bisa begitu yakin, itu karena setiap gerbong 
membawa spanduk dan bendera, menyatakan... 

[Wennarl Barony; Korps Transportasi Bantuan Pangan; Disediakan oleh Masyarakat; 
Bekerja sama dengan Rephilia Trade dan Yamano Viscounty] 

"Bicara soal Wennarl Barony, konon panenannya jelek.... Tapi bukankah dikabarkan bahwa 
mereka satu strep sebelum kelaparan dan kondisinya sangat buruk? Bahkan jika mereka 
menjual makanan ke tempat itu, mereka tidak akan bisa mengumpulkan uang ... "(Pria A) 
"Dasar idiot, perhatikan baik-baik! [bantuan] jelas tertulis di sana! " (Man B) "Hibah? 
Maksudmu gratis? Itu tidak masuk akal! Jauh dari menghasilkan uang, itu akan menjadi 
kerugian besar, bukan !? Orang bodoh macam apa yang akan melakukan.... " (Man A) Pria 
lain menunjuk ke gerobak, mendesak pria yang berteriak 'itu tidak bisa dipercaya' untuk 
melihatnya. 

"Siapa, Anda bertanya, itu tertulis dengan jelas di sana. Donornya adalah organisasi 
bernama [Society], yang bekerja sama dengan [Rephilia Trade] dan [Yamano Viscounty]. " 
(Man B) "[Masyarakat]? Apa itu... [Rephilia Trade] yang saya tahu, tapi di negara mana 
[Yamano Viscounty] ini berasal? Dan bangsawan dan bangsawan di negara kita sendiri 
bahkan tidak mencoba melakukan apapun, meskipun seorang bangsawan dari negara lain 
mencoba untuk membantu? " (Man A) "Tapi lihat saja wajah-wajah bangga dan sikap 
bermartabat para kusir dan pengawal ..." (Man B) "Nah, misi yang berharga dan 
membanggakan seperti mempertaruhkan hidup Anda hanya datang sekali di bulan biru!" 
(Man A) Masyarakat... 

Perdagangan Rephilia... 

Yamano Viscounty... 



Ketiga nama ini menyebar dengan cepat di antara orang-orang di Ibukota Kerajaan. 

Dan seiring kemajuan armada, itu menyebar ke seluruh negeri dan bahkan ke negara 
tetangga. 

"Itu meningkatkan popularitas besar! Dan [What is Society] adalah trending topic terbaru 
dan terbesar di antara orang-orang saat ini! Juga, nama kami, bersama dengan nama 
Yamano Viscounty, telah meresap ke masyarakat umum, tidak hanya di kalangan 
bangsawan dan pedagang !! " (Repilia) "Seperti yang direncanakan ..." (Mitsuha) 

Saya menyeringai mendengar laporan dari Rephilia, yang tampak bersemangat. 

Umu-umu, semuanya berjalan dengan baik. 

Kami tidak akan bisa mengejar dengan transportasi darat dari Ibukota Kerajaan, jadi kami 
mengatur pengiriman barang dalam jumlah besar ke pantai dekat Wennarl Barony dan 
meninggalkan pengaturan transportasi dan pengawalan dari mereka ke Baron Wennarl. 

Awalnya, dia tidak bisa mempercayainya, tapi bujukan dari Cherylea-chan dan wiski yang 
kuberikan padanya sebagai pengganti salam sepertinya berhasil. 

Tentu saja, saya mengatakan bahwa kapal kami tidak punya banyak waktu karena jadwal 
yang dipaksakan, jadi kami menurunkan kargo di pantai pada malam kapal tiba dan segera 
pergi. 

Dan tentu saja, saya meminta Wolf Fang untuk menjaga kargo sampai konvoi datang dari 
Barony. Berkemah di tenda akan menjadi sesuatu yang biasa mereka lakukan, dan mereka 
akan memberi tahu saya melalui radio ketika karavan mendekat, dan saya akan segera 
pergi ke sana. 

Ya, tidak ada seorang pun di Wolf Fang yang berbicara bahasa lokal, jadi mau bagaimana 
lagi. 

Dan sebenarnya, beberapa anggota Wolf Fang ikut serta dengan karavan darat. 

Tentunya mereka memiliki penampilan seperti pedagang sehingga tidak menonjol dan 
hanya membawa senjata kecil untuk keperluan pertahanan. 

Karena saya tidak bisa membeli pendamping skala besar, jadi mereka ada di sana hanya 
sebagai penghubung. Jika terjadi sesuatu, mereka akan menghubungi saya melalui radio. 

Untuk itu, dua anggota berdiri di sebuah ruangan kosong di lantai dua toko produk saya 
dengan antena terpasang di atap. Jadi mereka selalu dapat berhubungan, dan ketika saya 
mendapat panggilan untuk dukungan, mereka dapat menghubungi transceiver praktis 
saya. 



... Saya memasang kembang api dan sirene kalau-kalau mereka gagal menghubungi saya 
melalui radio. 

Jadi, tentu saja, saya tidak bisa meninggalkan ibu kota selama misi. 

Dan sebelum konvoi berangkat dari ibukota kerajaan, pesta pengiriman diadakan di depan 
Perdagangan Rephilia. 

... Ya, [Di depan]. Di depan toko, di jalan. Di antara banyak orang, semua orang menyaksikan 
apa yang terjadi. 

Pidato besar saya kepada para pedagang muda, kusir, dan pengawal yang mengangkat 
keagungan misi ini. 

Kata-kata penyemangat dari Mitchan sebagai perwakilan dari [Society]. 

Cherylea-chan, yang menjabat tangan semua orang di konvoi sambil menitikkan air mata. 

Dan anggota [Society], yang tidak mengenakan perhiasan apapun, membagikan segelas 
kecil brandy kepada semua orang. 

Alasan mengapa setiap orang tidak memakai perhiasan tentu saja dijelaskan dalam pidato 
saya. 

Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan gelas di tangan mereka, termasuk 
para anggota, kami bersulang untuk memimpin saya. 

"Bersulang!" (Mitsuha) 

Pasti sulit dipercaya untuk kusir dan pengawal yang bersulang bersama gadis-gadis 
bangsawan. 

Arti penting dari misi ini yang aku jelaskan dan para gadis yang menjual perhiasan mereka 
untuk itu, serta gadis bangsawan imut yang menjabat tangan mereka sambil menangis. 

Apakah karena alkohol yang mereka minum yang membuat perut mereka panas, atau 
karena emosi yang membuncah di hati mereka. 

Kemudian konvoi berangkat dengan ekspresi bangga di wajah mereka setelah kerumunan 
mengusir mereka dengan sorak-sorai yang besar. 

Yup, sepertinya mereka akan melakukan tugasnya dengan baik. 

Dengan harga beberapa brendi yang tidak mahal, itu sangat hemat biaya. 

Dan basa-basi itu gratis. Itulah mengapa [Masyarakat] memanfaatkannya. 



Jadi begitulah sumber bantuan untuk Wennarl Barony, bagaimana itu didanai, apa yang 
[Society] lakukan, dan mengapa [Society] melakukannya, semuanya terungkap. 

Tentu saja, lusinan gadis yang menjual perhiasan mereka sendiri tidak akan mampu 
mengumpulkan cukup uang untuk menyelamatkan penderitaan, tidak peduli seberapa kecil 
barony itu. Jika sesederhana itu, baron itu sendiri akan berhasil melakukannya. 

Jadi kali ini butuh banyak uang dari kantong saya sendiri. 

Tetapi itu adalah biaya yang diperlukan, investasi di muka. Jadi bukan berarti saya menyia-
nyiakan uang saya. 

Dalam bisnis, terkadang cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan adalah dengan 
merugi. 

... Yah, kali ini lebih seperti [menuai ketenaran]. 

"Yang Mulia, ini tentang pertemuan sosial yang disebut [Society] yang melibatkan Viscount 
Yamano dan putri Marquis Mitchell..." (PM Vanel) "Hmm? Apakah mereka melakukan 
sesuatu? " (Raja Vanel) 

Raja tampak agak gelisah dengan laporan dari Perdana Menteri. 

"Ya, sepertinya mereka memberikan bantuan pangan kepada Wennarl Barony yang 
mengalami kesulitan akibat panen yang buruk. Karena putri Baron Wennarl adalah anggota 
dari [Society]... "(PM Vanel) "Itu hal yang bagus, bukan? Itu adalah hal kecil yang akan 
menghangatkan hati Anda. Kita harus memberi tahu semua orang tentang perbuatan baik 
mereka ... "(Raja Vanel) Ketika Raja mendengar bahwa laporan itu berkaitan dengan 
Viscount Yamano, dia bersiap, mengira itu akan menjadi cerita yang buruk. 

Tanpa diduga bagi Raja, itu adalah cerita yang menyenangkan, tapi... 

"Putri bangsawan yang menjual perhiasan mereka untuk membeli persediaan bantuan. 
Perdagangan Rephilia menawarkan bahan makanan dalam jumlah besar alih-alih 
menghasilkan keuntungan. Dan Viscount Yamano yang menyediakan kapal dengan 
mendorong kembali jadwal perdagangannya. Ceritanya menyebar secara eksplosif, dan 
para pedagang yang tergerak oleh itu dan para bangsawan yang memiliki kelonggaran 
mengikuti satu demi satu untuk mengirim uang dan persediaan ke Wennarl Barony... 
Sedikit, benar, hanya sedikit dukungan dari para gadis telah memicu semua itu , dan masih 
berkembang pesat... "(PM Vanel) Astaga! (Raja Vanel) 

Terkejut, Raja membuka lebar matanya. 

"Saya melihat bahwa orang-orang di negara kita tidak melupakan semangat kebenaran ... 
Sungguh hal yang menyenangkan, sungguh hal yang menyenangkan!" (Raja Vanel) Raja 
bersukacita, bertepuk tangan, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa Perdana Menteri 
sedang menatapnya dengan mata tanpa emosi. 



"...apa masalahnya? Anda terlihat tidak terlalu bahagia ... "(Raja Vanel) Dan Perdana 
Menteri menjawab dengan tenang. 

"Masalahnya [mereka yang belum melupakan semangat kebenaran] tidak termasuk 
keluarga kerajaan, jadi..." (PM Vanel) "A-apa?" (Raja Vanel) 

Raja terkejut dengan perkataan Perdana Menteri. 

"Tidak, maksud saya seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membantu 
orang-orang yang kesusahan. Dan kali ini, baroni Wennarl yang dalam masalah, 
diselamatkan oleh gadis-gadis yang menjual perhiasan mereka, pedagang kecil yang baru 
muncul, bangsawan dari negara lain, dan mereka yang pindah oleh mereka. ... Sementara, 
keluarga kerajaan tidak melakukan apa-apa. Tidak mengherankan jika mereka dipuji, tetapi 
sebaliknya, jika ada seseorang yang perlu menghadapi serangan balik, itu akan menjadi... 
"(PM Vanel) Raja bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin seorang idiot bisa menjadi Raja. 
(Catatan: Hmm...) Jadi dia mengerti apa yang dikatakan Perdana Menteri. ...sama sekali. 

"... Bantu saya, Perdana Menteri!" (Raja Vanel) 

Berbeda dengan sebelumnya, Perdana Menteri bisa menyampaikan nasehatnya kali ini 
lebih dulu. 

"Pertama, kami harus meminjamkan pinjaman tanpa bunga dari Kas Negara kepada 
Wennarl Barony dan wilayah sekitarnya. Selain itu, sediakan stok makanan nasional 
dengan harga normal sebelum harga naik. Mari kita mendistribusikan sebagian dari 
persediaan militer juga. Dan... "(PM Vanel) "Dan?" (Raja Vanel) 

"Donasi dari aset pribadi Yang Mulia" (PM Vanel) 

"... Saya kira tidak ada pilihan lain ..." (Raja Vanel) 

Itu adalah tugas Tuhan untuk mendukung rakyat. 

Jika Anda tidak dapat melakukan sebanyak itu, maka Anda tidak memenuhi syarat untuk 
menjadi tuan atau bangsawan. 

Jika mereka meminta bantuan negara, tentu saja negara harus mendukung mereka. 

Bahkan jika ada bunga dan penalti yang adil. 

Tapi, di tempat negara yang kejam, akan ada seseorang yang mau membantu secara gratis. 

Dan bantuan gratis itu datang dari tangan sekelompok gadis heroik ... 

Semua popularitas dan pujian disingkirkan. 

Itu saja adalah kebenaran yang tak terbantahkan ... 
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"Toko Produk untuk Missy! Level 5! Level 5! " (?) 

Saya mendengar panggilan dari transceiver praktis yang selalu saya bawa. 

Tidak ada lagi di dunia ini yang memancarkan gelombang radio buatan. Jadi, jika Anda 
menyesuaikan kontrol kebisingan dengan tepat, itu akan tetap tenang ketika tidak ada 
sinyal, dan ketika ada input, suara yang dihasilkannya akan jernih dan tajam. Saya suka 
karena tidak ada suara memadamkan yang mengganggu. 

... Tapi tidak ada waktu untuk riang. 

Jika saya tidak segera menanggapi, mereka akan mengira ada masalah dengan radio dan 
meluncurkan kembang api atau membunyikan sirene. Selain itu, Level 5 berarti melibatkan 
banyak nyawa, jadi tidak ada waktu luang. 

Ya, itu yang disebut [darurat]. 

"Ini Mitsuha, beri aku garis besar keadaan daruratnya!" (Mitsuha) 

"Kafilah darat diserang. Jalan saat ini diblokir di kedua sisi, dan musuh mendekat! 
Koordinat, CE257-321! " (?) "Diterima, CE257-321, akan segera melakukan C-7!" (Mitsuha) 

Saya Tuliskan koordinatnya sehingga saya tidak akan melupakannya, dan segera pindah ke 
sana. Lokasinya ada sesaat sebelum memasuki Wennarl Barony, dengan kata lain ini adalah 
wilayah bangsawan lain. 

Akan memalukan bagi seorang raja jika konvoi pasokan bantuan untuk wilayah tetangga 
diserang di wilayahnya sendiri. Jadi, tidak peduli apa yang kita lakukan sebagai pembelaan 
yang sah, Tuhan tidak akan mengeluh. Jika dia mengeluh, maka dia akan menghadapi 
rentetan kritik dari seluruh negeri. Dari atas,... dan dari masyarakat umum juga. 

Tim toko produk tidak ada hubungannya dengan tindakan balasan C-7, jadi saya akan 
membiarkan mereka sendiri. Dan... 

"Mulai C-7!" (Mitsuha) 

Jadi saya berteriak ketika saya muncul di ruang tunggu. Dan anggota Wolf Fang yang 
bersiaga untuk pengiriman darurat melempar kartu remi di tangan mereka ke meja dan 
buru-buru berlari keluar. Tentu saja, mereka akan terburu-buru karena nyawa teman 
mereka dipertaruhkan. 



Senjata sudah dimuat pada dua mobil yang diparkir tepat di depan ruang tunggu. Dan tentu 
saja, sebagai tim tanggap langsung, mereka selalu siap, lengkap. ... Benar, mereka adalah 
[profesional]... 

Dan, tentu saja, saya yang terakhir melompat ke dalam mobil. 

Dan aku memakai wig yang sudah disiapkan di dalam mobil untuk penyamaran, lalu aku 
berteriak... 

"Transfer!" (Mitsuha) 

Saya mengenali lokasinya dengan nomor koordinat. Dan karena saya mensurvei rute 
perjalanan konvoi menggunakan pesawat sebelumnya, tidak akan ada masalah selama saya 
tahu di mana mereka berada. 

Tentu saja, saya mengharapkan beberapa kesalahan dengan titik transfer pertama. Namun, 
selama mereka dalam jangkauan visual saya, saya hanya perlu mentransfer sekali lagi. 

Dan... 

Siluet konvoi dan para bandit muncul di jalan yang gelap saat senja. 

"Kami memiliki penampakan! Transfer Berkelanjutan! " (Mitsuha) 

Saya memindahkan satu mobil di belakang konvoi dan satu mobil di depan konvoi. 

Lalu saya meraih mikrofon dari speaker onboard... 

[Muncul!] 

Para bandit sepertinya telah menawarkan mangsanya untuk menyerah tanpa tiba-tiba 
menyerang mereka sehingga tidak akan ada kerusakan yang tidak perlu. Jadi masih ada 
jarak antara mereka dan konvoi. Ya, paling tinggi sekitar 100 meter. Jadi, mereka mungkin 
menghujani siapa saja yang mendekat dengan panah. 

Para bandit mungkin tidak bereaksi terhadap mobil yang muncul di depan konvoi karena 
kami muncul secara diam-diam dan seketika dalam kegelapan. ... Atau mungkin mereka 
menyadarinya tetapi tidak menanggapi. Mereka mungkin mengira sedang berhalusinasi. 

[Para bandit menasehati kami untuk menyerah. Anda jelas untuk memusnahkan mereka!] 
(?) Seorang pengeras suara bergerak keluar dari salah satu kereta konvoi dan berteriak 
begitu. 

Yah, saya rasa itu lebih cepat daripada harus menghubungi satu sama lain melalui radio 
pada jarak ini. Karena dengan begitu, dapat menjangkau semua orang sekaligus, tidak 
hanya di sekitar radio. 



[Diterima!] (Mitsuha) 

Dan saya menjawab menggunakan mikrofon di tangan saya. 

Aku tidak perlu menjawab, tapi dengan saling bertukar pikiran, kita bisa membiarkan 
seluruh konvoi tahu bahwa kita adalah sekutu mereka, bahkan jika mereka tidak mengerti 
kata-kata yang kita ucapkan. 

Dan untuk memastikan dua kali lipat, kali ini saya mengucapkan kata-kata ini... 

[Mereka yang memiliki niat jahat terhadap pelayanku yang saleh dan menghalangi tugas 
mulia mereka. Lihatlah amarahku!] (Mitsuha) Saya menyerahkan mikrofon kepada 
anggota-san dan menyalakan semua peralatan saya. 

Lingkaran di atas kepalaku dengan lampu yang berputar. 

Bintang besar yang membentang di antara kedua bahuku dan bersinar sambil berganti 
warna satu demi satu. 

Liontin mencurigakan di leherku yang bersinar dalam pola berbeda satu demi satu. 

Dan tongkat cahaya gadis penyihir di tangan kiriku. 

... Benar, mereka adalah barang yang laris manis di festival dan toko malam. 

Kemudian saya membuka palka atas mobil dan menjulurkan tubuh bagian atas saya yang 
tampak mencurigakan sambil memperhatikan panah yang mungkin terbang ke arah saya. 

Dan saya sekali lagi meraih mikrofon... 

[Jika kamu membuang senjatamu dan menyerah dalam 5 detik, aku akan mengampuni 
hidupmu. 5, 4, 3, 2,...] (Mitsuha) Sepertinya tidak ada bandit yang mau menyerah. 

... Atau mungkin mereka hanya terpana, tidak dapat memproses apa yang terungkap di 
depan mata mereka... 

Tetapi jika saya mengabaikan orang-orang ini sekarang, mereka akan menyerang konvoi 
ini dalam perjalanan pulang, konvoi berikutnya, pedagang lain, pada dasarnya semua 
orang, mulai sekarang, selalu... 

Jadi saya akan membersihkan semuanya, di sini dan sekarang. 

Ini tidak seperti itu adalah pelanggaran pertama mereka, dan mereka sudah menjadi 
pembunuh yang kejam. 

Berbeda dengan benua lama, tampaknya tidak banyak bandit [profesional] di sekitar sini. 
Jadi mungkin mereka... hanyalah petani yang mencoba mengambil persediaan. 



Tapi sekarang mereka hanya bandit. Bahkan jika mereka hanya melakukan ini sesekali, itu 
tidak bisa dijadikan alasan. Baik itu pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu, tidak ada 
yang berbeda untuk yang diserang. 

[... Satu, nol!] (Mitsuha) 

Tatatatata... 

Suara gemuruh dari senapan mesin ringan 5,56 mm yang dipasang di mobil bergema, dan 
bandit jatuh satu demi satu. 

Ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui senjata, tetapi senjata yang mereka 
ketahui adalah senjata tembakan tunggal yang menggunakan amunisi bola. Jadi, bagi 
mereka, senapan mesin ringan ini seperti [senjata sinar misterius teknologi alien] dari 
sudut pandang orang Jepang. 

... Ya, senjata super di luar imajinasi. 

Aku juga bisa mendengar suara senapan mesin ringan dari belakang. Karena kami mulai 
menembak setelah memberi peringatan, jadi tentu saja, orang-orang di belakang juga mulai 
menembak. 

Para bandit bingung dan kabur. 

Yah, kita tidak perlu memusnahkan semuanya. Seharusnya cukup jika kita memiliki 
beberapa orang untuk menyebarkan rumor di sekitar sini bahwa mereka yang mencoba 
menyerang konvoi dipukuli sehingga tidak dapat berfungsi sebagai bandit. 

Dan untuk meningkatkan moral konvoi dan agar para bandit yang berhasil melarikan diri 
menyebarkan rumor, dengan pembicara, saya menyatakan ... 

[Sang dewi senang dengan tindakanmu! Kamu harus terus memenuhi tugas itu dengan 
bangga!] (Mitsuha) "" "" "" Ooooooh !!!! " "" "" " 

Sorakan keras keluar dari konvoi. 

Tentu saja. 

Kata-kata dari dewi yang disampaikan oleh bidadari. 

Berapa banyak orang yang bisa dihormati dengan hal seperti itu di dunia ini? 

Dengan ini, mereka akan melindungi beban dengan mempertaruhkan nyawa mereka. 

... Ya, ini adalah kelahiran [Tentara Kematian]. 

Pasukan yang dikerahkan di tempat yang tidak berguna? Kemudian mereka [Death Pieces]. 



Prajurit maut bukanlah mereka yang sudah mati, tetapi mereka yang tidak takut mati. 

Untuk negara. Untuk teman-teman. Dan untuk melindungi keluarga. 

Ada berbagai faktor yang bisa melahirkan tentara mati, tapi yang terburuk diantara yang 
terburuk adalah... 

... Benar, itu sesuatu seperti ini, artinya, yang disebut [agama]. 

Itu yang terburuk, ya... 



Chapter 207 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 207 207. Operasi Besar 
Masyarakat 4 

Sekelompok bandit lain mungkin telah mengatur penyergapan lagi, jadi kami tinggal untuk 
mengawal konvoi dari belakang dan depan, dan setelah beberapa saat, saya memutuskan 
itu aman dan mundur. 

Perbatasan wilayah sudah dekat, dan begitu konvoi mencapai titik itu, pasukan baroni 
Wennarl seharusnya sudah menunggu di sana untuk mengawal konvoi selama sisa 
perjalanan. Kemah malam akan diadakan setelah mereka melintasi perbatasan dan setelah 
bergabung dengan pasukan baroni, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. 

... Benar, tidak ada jaminan bahwa tidak ada bandit di wilayah mereka sendiri. Jika 
persediaan bantuan dirampok di wilayah mereka sendiri, nama wilayah tersebut akan 
jatuh ke tanah, yang akan berdampak signifikan pada pengangkutan barang selanjutnya. 
Sebagai seorang tuan, seseorang tidak boleh membiarkan skandal seperti itu terjadi. Jadi, 
tentu saja, dia akan mengerahkan beberapa pasukan pengawal. Tapi seperti yang 
diharapkan, mengirim pasukan ke wilayah lain akan menyebabkan masalah besar dalam 
arti lain, jadi mereka harus menunggu sebelum perbatasan... 

Nah, akan merepotkan jika pasukan melihat mobil atau berbicara dengan saya, jadi lebih 
baik mundur lebih awal. 

Sebelum mundur, saya berbicara di depan konvoi. Namun, saya tidak berpikir identitas asli 
saya akan terungkap karena warna dan panjang rambut saya disamarkan oleh wig, dan 
suara saya terdistorsi karena saya hanya berbicara melalui pengeras suara, dan saya hanya 
diterangi oleh warna-warni aneh-berkedip-kedip mainan di lampu remang-remang. 

Benar, yang muncul di sini adalah malaikat misterius. Ini tidak ada hubungannya dengan 
Viscount Yamano. 

Yoshi, transfer !! 

"Bung, apakah kamu mendengar tentang konvoi yang mengangkut persediaan ke Wennarl 
Barony..." (Bung A) 

"Ya, aku mendengar bahwa ketika para bandit menyerang mereka, seorang malaikat 
muncul bersama pasukan surga dan menendang pantat para bandit... Para bandit dikatakan 
dimusnahkan dan tidak ada kerusakan yang terjadi pada konvoi tersebut. Aku 
mendengarnya dari salah satu pengawal di bar, jadi tidak diragukan lagi! " (Bung B) 

"Apa perasaan gadis-gadis itu menggerakkan hati dewi...? Luar biasa, itu terlalu luar biasa... 
"(Bung A) 



Desas-desus dengan cepat menyebar segera setelah konvoi pertama, yang diatur oleh 
[Society], dengan selamat kembali ke Ibukota. 

"Mitsuha-san, ini sudah di luar kendali !! Semua orang di konvoi diperlakukan sebagai 
pahlawan, dan anggota [Society] disebut orang suci !! " (Repilia) 

Ketika saya mampir ke Rephilia Trade, dia terbang dan meneriakkan itu. Sambil 
mengirimkan ludah ke arahku... 

"Tolong bicara dengan tenang ..." (Mitsuha) 

"Ah..." (Rephilia) 

Rephilia segera tersipu dan menjadi tenang. 

Jadi apa yang kita bicarakan lagi? (Mitsuha) 

Yah, meskipun saya tidak bertanya, Ini hampir bisa diprediksi, tapi penting untuk 
membandingkan [prediksi] dengan [fakta]. 

"Y-ya, kemarin ketika konvoi kembali, mereka mengatakan bahwa malaikat dan tentara 
surga membantu mereka ketika sekelompok bandit menyerang mereka di jalan... Ini adalah 
kisah yang meragukan, tapi semua orang, termasuk pedagang komandan, mengatakan hal 
yang sama... dan seperti yang sudah jelas, para pengawal dan kusir yang menerima hadiah 
setelah menyelesaikan pekerjaan mereka pergi ke bar untuk membicarakan berita yang 
sangat besar ... "(Rephilia) 

Ya, dalam jangkauan harapan saya. 

"Dan mulai pagi ini, rumor telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan, dan banyak 
pedagang telah berangkat ke seluruh negeri membawa berita sehingga itu akan mencapai 
seluruh negeri dalam hitungan hari ..." (Rephilia) 

... Y-ya, w-dalam jangkauan ekspektasiku. 

Aku-bukannya aku khawatir apakah aku telah melakukannya terlalu jauh atau tidak. Ya... 

"Mitsuha, jujurlah pada dirimu sendiri ..." (Colette-chan) 

Colette-chan, siapa yang begitu memahami alur pikiranku ... 

"Aku melakukannya terlalu jauh !!" (Mitsuha) 

"Mitsuha-san, yang palsu telah muncul!" (Repilia) 

"Eh..." (Mitsuha) 



Ngomong-ngomong, saya sudah menjelaskan apa itu produk palsu dan tidak biasa bagi 
Rephilia sebelumnya. Namun, tidak ada cara untuk membuat produk palsu secepat itu. 
Pertama-tama, harus sedekat mungkin dengan produk sebenarnya... 

"Jadi, produk apa yang ditiru? Demi? Bahan bermutu tinggi? Jangan bilang, kosmetik...? " 
(Mitsuha) 

Berbahaya kalau kosmetik. 

Tidak, maksud saya tidak berbahaya karena kita akan menghasilkan lebih sedikit uang, 
tetapi melihat sejarah Bumi, kosmetik lama menggunakan cukup banyak bahan berbahaya 
bagi tubuh manusia. Jika hal seperti itu menggunakan merek kami, maka... 

"Ah, bukan, palsu yang muncul bukanlah produk, tapi pertemuan persekutuan. Ada 
pertemuan putri bangsawan yang disebut [ Sorority ], dipimpin oleh seorang putri dari 
keluarga Marquis. Ada juga pertemuan istri bangsawan yang disebut [Klub Yuukan 
Pemberani (Yuukan Yuukan Kurabu)] Sepertinya pertemuan wanita pemberani yang 
sekompetitif pria. Keduanya benar-benar penipuan [Masyarakat] Mitsuha-san! " (Repilia) 

(Catatan: 'Yuukan' kedua ditulis dalam hiragana, jadi ambigu, lihat di sini untuk melihat) 

Ah... 

Yah, saya tidak bisa mengeluh tentang itu ... 

Tidak mungkin saya dapat mengatakan bahwa kami tidak menerima pertemuan lain, 
mengklaim bahwa itu penipuan. 

Yah, saya kira mereka mengejar reputasi [Society], tapi itu bukan hal yang buruk, itu adalah 
kebebasan mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa kita keluhkan, dan saya juga tidak berniat 
melakukannya. 

Saya harap mereka benar-benar ingin rukun. 

Baiklah, dengan ini, [Society] akan baik-baik saja mulai sekarang. 

Kurasa tidak ada yang akan berubah menjadi musuh dari gadis cantik yang memihak opini 
publik, dan gadis bangsawan yang memiliki kekuasaan dan properti. 

Untungnya, [Imitasi] lama telah muncul, jadi keberadaan organisasi seperti [Society] tidak 
akan dianggap berbahaya atau bermasalah. 

Kelompok-kelompok ini mungkin bukan ide mereka sendiri tetapi dirancang oleh para 
bangsawan dan membiarkan istri dan putri mereka berpartisipasi di dalamnya. Dan jika 
kita mencoba membuat klaim seperti itu, itu akan sama baiknya dengan melancarkan 
serangan ke semua pihak yang terkait dengan pertemuan itu, yang hanya terdiri dari 
bangsawan senior, tidak seperti kita ... 



Benar, itu setara dengan mengakui organisasi semacam ini di depan umum. 

Dan fakta itu akan tetap sama bahkan jika kelompok lain, selain [Society], runtuh dan 
dibubarkan. 

Kelompok lain cenderung memiliki kriteria seleksi, seperti menjadi anggota bangsawan 
senior atau keluarga berpengaruh, daripada memilih secara pribadi [mereka yang tidak 
akan menimbulkan perselisihan] seperti yang kita lakukan. 

... Benar, itu termasuk mereka yang mendambakan pusat perhatian, membutuhkan 
persetujuan sosial, serta bergantung pada uang dan bunga. 

Kami memberikan dana pengelolaan, barang-barang yang tidak biasa, makanan enak tanpa 
dipungut biaya, walaupun ada biaya, kami dapat mengutamakan pembelian produk 
Yamano Viscounty, dan ada berbagai keuntungan lainnya... dan di masa-masa sulit, kami 
akan saling membantu bahkan dengan menjual barang milik kita sendiri. Sahabat sejati! 

Ketika rumor tentang [Masyarakat] menyebar, saya bertanya-tanya bagaimana mereka 
yang direkrut dan bergabung dengan kelompok lain berpikir dan merasakan tentang 
kenyamanan dan manfaat dari kelompok yang mereka ikuti. 

Yup, mari berdoa semoga setiap orang dalam pertemuan biasa yang melibatkan baik 
Perdagangan Rephilia maupun Yamano Viscounty, yang mengincar ketenaran, bisa rukun ... 
(Catatan: Kita cukup sarkastik?) 

"Hmm?" (Mitsuha) 

"Apa masalahnya?" (Colette-chan) 

Colette-chan bertanya padaku siapa yang tanpa sengaja mengeluarkan suaraku. 

"Tidak, tidak. Saya hanya ingin tahu karena nama yang tidak dikenal muncul di dokumen 
"(Mitsuha) 

"Oh..." (Colette-chan) 

Mengatakan itu, Colette-chan kembali membaca. Buku yang dibacanya adalah novel untuk 
siswa sekolah dasar di Jepang. 

... Ya, dia sudah belajar bahasa Jepang sampai saat itu. Sambil mempelajari bahasa Inggris 
dan Benua Baru, matematika dan fisika menggunakan bahan ajar Jepang, berbagai 
pendidikan pengikut lainnya, dan banyak lagi... 

Apakah kamu!? Jenius!? 

Mungkin Colette-chan sudah memiliki lebih banyak pengetahuan daripada Sabine-chan 
saat ini. 



Jika sesuatu terjadi padaku, mungkin aku harus meminta Sabine-chan membuat 
pengaturan yang diperlukan agar Colette-chan bisa dipekerjakan sebagai petugas staf... 

Hanya karena aku mati, akan sia-sia membiarkan Colette-chan bersembunyi di desa 
pedesaan. 

... Atau lebih tepatnya, Colette-chan telah menjadi seseorang yang tidak bisa tinggal di desa 
seperti itu. 

Ya, itu Itu . 

Kemewahan adalah musuh [Biasa]! 

Manusia tidak akan bisa berpisah dengan kemewahan begitu mereka mencicipinya. 

... Atau saya pikir... 

Tidak, maafkan aku. 



Chapter 208 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 208 208. Anggota Baru "Kalau 
begitu, satu-satunya orang yang lulus seleksi masuk kali ini adalah Nereya de Waechter-
sama saja ..." (Mitchan) Semua orang bertepuk tangan saat Mitchan mengumumkan 
hasilnya. 

"Sudah lama sejak Serikat kami didirikan, bahkan jika jumlah orang bertambah terlalu 
banyak, ruang aktivitas kami akan dibatasi, dan kami akan mengalami kesulitan berfungsi 
sebagai sebuah organisasi. Aktivitas kami baru-baru ini telah meningkatkan profil kami, 
dan hampir semua wanita dari keluarga bangsawan di negara ini telah mengajukan 
keanggotaan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan review ini, kami akan berhenti merekrut 
anggota baru untuk sementara waktu kecuali ada keadaan khusus. Mereka yang setuju, 
silakan angkat tangan. " (Mitchan) Dan semua orang mengangkat tangan mereka... Ya, itu 
bulat. 

Putri bangsawan paling senior telah melamar dan telah ditolak. 

Setiap orang pasti sudah mengundang mereka yang ingin mereka undang. Jadi mereka 
yang melamar kali ini adalah mereka yang ditentang oleh orang tua mereka karena faksi 
yang bermusuhan, bangsawan yang lebih rendah yang mencoba melamar karena mereka 
tidak akan rugi, dan putri dari pedagang besar yang salah paham bahwa mereka sama 
dengan para senior. bangsawan. Karena itu, mulai sekarang, kami akan menyimpan 
pemeriksaan yang merepotkan itu. 

Selain itu, sekecil apa pun jumlah pelamar yang diterima, akan merepotkan jika kita 
memiliki terlalu banyak anggota, dan mulai sekarang, hanya akan ada yang mendengar 
tentang ketenaran & pahala dan datang ke sini untuk tujuan itu, yang mana tidak 
dibutuhkan di sini. 

Tidak perlu orang vulgar di [Masyarakat] kami. Fuhahaha !! 

Presiden Micheline, Banzai !! 

... Jadi itu sebabnya, untuk saat ini, jumlah anggota tetap. 

Jika seseorang pergi, haruskah kita mengisi... tte, tidak mungkin seseorang ingin berhenti. 

Saya kira mereka tidak akan berhenti bahkan jika mereka menikah, mungkin... 

Dan, tentu saja, saya menginginkannya juga. 

"Jadi hari ini, kami memperkenalkan anggota baru kepada semua orang. Kalau begitu, 
silakan datang ke sini! " (Mitchan) Kedua gadis yang diundang oleh pembawa acara, 
Mitchan, maju ke depan. 



"Farenia-sama dari Pangeran Garbarek, dan Viscountess Nereya de Waechter-sama" 
(Mitchan) Cara pengenalannya sedikit berbeda, tetapi itu tidak bisa dihindari. Farenia 
hanyalah putri bangsawan, sedangkan Nereya adalah kepala keluarga bangsawan, seorang 
Viscountess. 

... Ya, dia sama denganku. 

Tapi saya tidak berpikir Nereya menjadi bangsawan seperti generasi pertama, jadi ayahnya 
meninggal, dan dia tidak memiliki saudara laki-laki, atau dia menerima salah satu dari 
banyak gelar yang dimiliki orang tuanya. 

Farenia-chan adalah pelamar pertama yang berhasil. Dan Nereya-chan adalah yang 
terakhir. ... Yah, mereka satu-satunya yang lulus pemungutan suara sebagai non-anggota 
pendiri. 

Farenia-chan berada di wilayahnya ketika dia lulus ujian sehingga dia akan berpartisipasi 
untuk pertama kalinya hari ini, sama seperti Nereya-chan. 

Kemudian, atas desakan Mitchan, keduanya mulai memperkenalkan diri. 

Farenia dari Pangeran Garbarek, 13 tahun. Saya sangat senang bertemu dengan Anda... 
"(Farenia-chan) Gadis lembut yang lembut seperti peri. Tidak ada jejak kejahatan atau 
kedengkian, kepolosan murni. 

Ya, mengingatkan saya pada Sabine-chan sebelum dia menunjukkan sifat aslinya ... 

Berikutnya adalah, Nereya-chan. 

"Nereya ..." (Nereya-chan) 

Eh? Hanya itu? 

Seperti yang diharapkan, anggota lain juga tercengang ... 

Tapi mungkin, dia satu-satunya yang selamat ketika seluruh keluarganya meninggal... 
karena kecelakaan atau kebakaran atau serangan bandit... 

Dalam hal ini, tidak heran jika dia tidak dapat berbicara banyak karena syok. 

Sejak awal, tidak ada anggota yang keberatan dia bergabung. Itu adalah bukti bahwa dia 
bukanlah gadis yang aneh. 

Mungkin semua orang ingin melindungi gadis menyedihkan ini dan menjadi temannya ... 

Uuuh, sungguh sekelompok gadis yang baik, anggota kami... 

Seperti yang saya duga, terkesan... 



"...Yang mulia?" (Anggota A) 

Eh? 

Salah satu anggota dengan gugup mengatakan itu. 

"... Umm, Yang Mulia, putri ketiga... benar...?" (Anggota A) 

"Un" (Nereya-chan) 

Apa apaan!!! 

"Seperti yang kuduga... Sebelumnya, ketika aku mengunjungi Istana Kerajaan, aku melihat 
sekilas sosokmu dari kejauhan..." (Anggota A) "Saya pikir saya telah mengingat sebagian 
besar nama keluarga bangsawan, dan saya bertanya-tanya mengapa ada nama rumah yang 
tidak saya ingat tercantum di formulir aplikasi. Jadi inilah alasannya! Dan anggota lain, 
juga, tidak mencantumkan nomornya selama pemungutan suara karena mereka tidak 
mengenalnya! Aku lengah karena kupikir anggota lain akan menulis nomor yang 
bermasalah! Mereka menangkapku! Ahhhhhhhhh ~! " (Mitsuha) Aku berteriak keras... 

"Aku tahu itu..." (?) 

"Jangan katakan itu keras-keras !!!" (Mitchan) 

... Musuh yang tangguh telah muncul. 

Tapi apa yang harus saya lakukan... 

Sekarang dia sudah bergabung sebagai anggota, saya tidak akan bisa mengeluarkannya 
karena statusnya. Karena itu akan melanggar premis besar [Masyarakat], yaitu, hubungan 
yang setara di luar status. 

Selain itu, tampaknya mereka memberinya gelar [Viscountess Waechter] sebagai gelarnya 
sendiri, bukan berarti gelarnya palsu. Pertama-tama, saya sendiri menggunakan pangkat 
saya sendiri tanpa menyebutkan gelar atau nama rumah orang tua saya di sini, jadi saya 
tidak bisa menyodok masalah itu. 

Hmmm... 

"Putri ketiga bisa digunakan. Anda harus membawanya "(?) 

"Hiieeee !!" (Mitsuha) 

Anggota baru, Farenia-chan, datang dan berbisik kepadaku agar tidak ada yang bisa 
mendengarnya. ... Lalu dia menyeringai... 

Oh, kamu juga !!! ?? 



... Pada akhirnya, putri ketiga, Nereya... Maksudku, Viscountess Nereya de Waechter telah 
berhasil bergabung. Ketat sebagai [Viscountess]. 

Dan tentu saja, [yang tampak tidak berbahaya], Farenia-chan juga... 

Saya ingin tahu apakah itu akan baik-baik saja. 

Bukankah ini berarti bahwa [Society] baru saja menelan paus pembunuh? 

Bukankah ini berarti cepat atau lambat, kita akan dimakan dari dalam perut kita? 

"Mitsuha, kita harus menyiapkan potensi perang baru juga. Jika tidak, itu mungkin menjadi 
[Sarasponda]... "(Colette-chan) ... Ya, [Balikkan kerugiannya!] Benar... 

Colette-chan mengatakan itu tapi... 

"Tapi di negara ini, menemukan bangsawan lain yang bisa dipercaya seperti Mitchan 
adalah ..." (Mitsuha) Memang, semua orang di [Society] adalah gadis yang baik. Peduli 
dengan teman-teman mereka dan simpatik terhadap orang-orang. 

... Tapi bagaimana jika ada konflik antara negara mereka sendiri dan negara lain? 
Bagaimana jika rumah mereka dan keluarga bangsawan lainnya memiliki kepentingan 
yang bertentangan? 

Mereka bahkan tidak perlu memikirkan pihak mana yang akan mereka pilih saat itu. 
Karena semua orang [berpendidikan dan terhormat "Bangsawan Kerajaan Vanel"]... 

Jadi, biarpun aku bisa mempercayai mereka sampai batas tertentu sebagai [Teman], itu 
akan sangat berbeda dalam situasi seperti itu. 

Dengan kata lain, di negara ini, mereka yang benar-benar akan menjadi sekutuku... ah, 
Rephilia, yang sepertinya memujaku, mungkin bisa mengikutiku meski dia harus 
meninggalkan negara. ... Hanya untuk bisnis dan uang. 

Dan membawa orang-orang dari bumi atau benua tua juga tidak masuk akal. 

Saya membutuhkan seseorang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk 
berbicara secara setara dengan para bangsawan dan kemampuan untuk mengarahkan arus 
percakapan... 

"Tidak ada orang yang bisa menjadi sekutuku apapun yang terjadi dan bisa berbicara 
bahasa negara ini" (Mitsuha) Benar, di tempat pertama, tidak ada orang seperti itu. Jadi 
tidak berguna bahkan jika Anda memikirkannya ... 

... Atau begitulah yang saya pikirkan. 



"Seseorang telah membeli salinan tertulis kamus terjemahan Mitsuha dari bahasa Kerajaan 
Vanel di Yamano Viscounty. Dan seseorang telah sering bertemu dengan kelompok 
pendaratan armada invasi di penjara bawah tanah ibukota kerajaan ... "(Colette-chan) 
"Eeeeeeeeeehhh !!" (Mitsuha) 

Itu informasi yang konyol. 

Jika seseorang dari negara yang bermusuhan, mata-mata dari negara lain, atau anak kecil 
yang berencana membantu para tahanan untuk melarikan diri... 

Meskipun ketidakcocokan bahasa adalah penghalang terbesar yang mencegah para 
narapidana melarikan diri atau merencanakan hal-hal aneh... 

"Colette-chan, siapa itu !?" (Mitsuha) 

"Ya, itu jenis yang sama dengan Nereya-chan secara kebetulan" (Colette-chan) "Maksudmu, 
ini Viscount?" (Mitsuha) 

"Tidak, maksudku bagian [Putri Ketiga] ..." (Colette-chan) 

"Jadi itu Sabine-chan !!!! ???" (Mitsuha) 

Saya tidak menyadarinya sama sekali. 

Ini kesalahan seumur hidup Yamano Mitsuha !!!! 

catatan: 

Hai teman-teman, aku kembali !! 

Pertama-tama. Saya mohon maaf, dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Tapi 
yakinlah, saya baik-baik saja dan sehat. Alasan saya hilang tanpa pemberitahuan adalah, 
saya tidak memiliki akses internet. 

Saya mulai tinggal di vila keluarga saya sejak ~ dua minggu yang lalu, karena, Anda tahu, 
menyedihkan tinggal sendirian di apartemen saya di kota dalam situasi saat ini. 

Selasa malam kemarin, kami mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam selama 
badai petir. Keesokan harinya saya pikir kami kehilangan koneksi wifi kami. 

Dan sinyal LTE sangat buruk di sekitar sini. Sebagai gambaran, vila terletak di kaki bukit, 
dan tetangga terdekat berjarak  500m, dan kota terdekat berjarak  45 menit dengan mobil. 

Jadi saya menyerah dan menelepon penyedia internet. Mereka bilang mereka akan datang 
pada hari Sabtu. Jadi saya pikir tiga hari tanpa internet tidak akan menjadi masalah besar. 



Yah, mereka berbohong, teknisi datang (Senin) pagi ini, dan mereka membutuhkan waktu 
hampir 5 jam untuk memperbaikinya. Jadi saya hampir seminggu tidak memiliki kehidupan 
internet. 

Tetapi saya melihat hal seperti ini mungkin terjadi dan menyimpan PDF mentah Mitsuha 
sebelumnya, meskipun menerjemahkan menggunakan kamus offline sedikit tidak nyaman 
dan terbatas. 

Nah, begitulah. Saya masih memiliki enam bab lagi yang siap untuk diterbitkan, tetapi 
untuk ketenangan pikiran saya, izinkan saya memeriksanya menggunakan kamus online 
karena ada beberapa kata yang tidak saya kenali. Anda dapat mengharapkan mereka 
datang dalam interval 15-30 menit. 

Akhir catatan. 
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Dengan ini, tidak akan ada masalah dengan benua baru untuk saat ini. 

Saya tidak perlu datang ke pesta lagi berkat keluarga kerajaan yang konyol, dan 
Perdagangan Rephilia dan [Masyarakat] aman untuk saat ini. Saya hanya harus 
mengirimkan apa yang mereka pesan, jadi itu bukan masalah besar. Dan saya memiliki 
Wolf Fang untuk membeli barang-barang di bumi. 

Saya pikir tujuan awal mengumpulkan informasi dan [mendapatkan kekuatan yang cukup 
untuk melakukan operasi yang mengganggu ketika sesuatu terjadi] hampir tercapai. 

Jika saya mau, informasi normal yang bukan rahasia militer, seperti rencana mengerahkan 
armada ekspedisi untuk mencari lokasi baru, akan tersedia. Dan jika saya benar-benar 
prihatin tentang hal itu, beberapa lobi akan mungkin jika saya memberikan Perdagangan 
Rephilia, serta perusahaan afiliasi di negara tetangga, kekuatan penuh dari Keluarga 
Yamano Viscount. 

Selain itu, armada kita, yaitu armada dari ketiga kapal yang ditangkap harus segera 
beroperasi. Pelaut terlatih kami akan mengoperasikan armadanya, dan kami telah 
mengubah nama kapalnya. 

Kok bisa jadi [armada] kalau hanya ada tiga kapal, Anda bertanya? Jika ada lebih dari dua 
kapal, itu sudah merupakan armada yang layak! 

Tapi kurasa butuh waktu lama sebelum Eras bergabung di depan... 

Saat kapal ditangkap, tidak banyak amunisi yang tersisa, dan tidak ada meriam cadangan, 
jadi saat ini mereka hanya bisa bertarung sekali. Namun, karena kami akan segera 
mengembangkan senapan jenis breech-loading, serta amunisi, muatan, bahan peledak, dan 
sejenisnya, tidak ada masalah. Setidaknya, tidak akan ada armada ekspedisi selama 
beberapa tahun, jadi kita harus punya banyak waktu karena armada ekspedisi mereka yang 
(seharusnya) sedang beraksi belum juga kembali. 

Dan jika, pada akhirnya, mereka menerima kenyataan bahwa armada tersebut tidak akan 
kembali, mereka tidak akan mencoba mengerahkan armada baru untuk sementara waktu 
karena kerugian finansial dan manusia. 

Seandainya armada ekspedisi baru tiba-tiba dikerahkan meskipun saya mengganggu... 

Ya, nah, ketiga kapal itu seharusnya bisa mencegat musuh ... 

Dengan memanfaatkan kemampuan transfer saya untuk menempatkan mereka pada posisi 
yang menguntungkan... 



Sayang sekali kami tidak bisa melakukan latihan langsung karena tidak ada cukup amunisi. 
Yah, entah bagaimana kita akan mengetahuinya. Selain itu, jika harus ada dorongan, saya 
hanya perlu melakukan sesuatu dengan kemampuan transfer saya. 

Ya, selama saya masih hidup, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Masalahnya adalah 
setelah aku pergi. 

Itu sebabnya saya melakukan banyak hal membosankan seperti pembuatan kapal dan 
pembuatan meriam, serta meneliti benua baru. 

Jika saya tidak peduli apa pun yang akan terjadi setelah saya mati, saya tidak akan 
melakukan hal seperti itu, ingatlah. 

... Yah, ini untuk Colette-chan, Sabine-chan, dan banyak orang yang pernah terlibat 
denganku, jadi mau bagaimana lagi. 

Selain itu, kehidupan saya saat ini berpusat di sekitar dunia ini. 

Dalam arti tertentu, saya hanya akan pergi ke bumi jika ada yang harus saya lakukan, dan 
saya selalu kembali ke dunia ini. 

... Ya, ini [daerah saya]. Ada wilayah dan orang-orangnya yang dipercayakan oleh Yang 
Mulia Raja, tetapi bahkan tanpa mereka, saya akan tetap menghargai orang-orang di sini ... 
Itulah mengapa saya harus melakukan sesuatu tentang wilayah dan [toko umum Mitsuha] 
di ibukota kerajaan yang memiliki telah ditinggalkan (agak) cukup lama... 

"Saya kembali!!" (Mitsuha) 

Karena aku tidak bisa meninggalkan benua baru selama operasi transportasi ke Wennarl 
Barony demi Cherylea-chan, jadi aku kembali ke wilayah itu untuk pertama kalinya dalam 
beberapa saat. 

Biasanya, apakah saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di benua baru atau di bumi, saya 
selalu sesekali muncul di mansion teritori dan [toko umum Mitsuha] di ibukota kerajaan. 
Namun, kali ini saya benar-benar terjebak di Kerajaan Vanel di benua baru, jadi sudah lama 
sekali saya tidak kembali. 

Yah, aku membawa Colette-chan bersamaku, dan tidak mungkin seseorang melakukan 
sesuatu yang sembrono ke wilayah itu, dengan tujuan tanpa kehadiran tuannya. 

Tidak hanya pengikut, tetapi juga orang-orang, Kabupaten Bozes dan viscounty Alexis-
sama di kedua sisi wilayah saya, raja, pangeran, dan putri serta penguasa wilayah lain 
semuanya ada di pihak saya, jadi tidak ada cara hal-hal seperti kudeta atau perampokan 
bisa berhasil. 

Para bandit, juga, tidak akan menyerang gerobak yang menuju wilayahku. 



Ya, itu sudah dikenal sebagai wilayah [Himemiko Petir], dan ada cukup banyak rumor 
bahwa aku tidak akan mentolerir bandit dan musuh. 

Pertama-tama, jika ada kerusakan di wilayah kami atau pedagang yang menuju ke wilayah 
kami, tidak ada keraguan bahwa unit penaklukan akan dikirim dari Kabupaten Bozes, 
wilayah tetangga lainnya, atau bahkan ibu kota kerajaan. ... Dan itu mungkin kekuatan yang 
akan menghasilkan pembunuhan berlebihan yang signifikan. 

Dan para bandit yang dulunya adalah tentara dari Tentara Kekaisaran hampir musnah ... 

Selain itu, kami hanyalah wilayah terpencil kecil yang menghadap ke laut, tidak berbatasan 
dengan negara lain, dan tidak memiliki sumber daya strategis. Ini adalah viscounty 
sekarang, tetapi sebenarnya itu adalah wilayah yang setara dengan baroni. ... Dan itu salah 
satu yang sangat tidak menguntungkan pada saat itu... 

Ya, kita tidak perlu khawatir menjadi sasaran. Ada terlalu sedikit manfaat untuk risikonya. 

... Baiklah, saya akan mengembangkannya lebih jauh mulai sekarang! 

Bagaimanapun, persiapan sudah berkembang. 

"Ah, s-selamat datang kembali!" (noel-chan) 

Noel-chan bergegas keluar untuk memberi tahu semua orang ketika dia menyadari bahwa 
aku keluar dari kamarku bersama Colette-chan. Saya pikir dia seharusnya berusia 11 
tahun. Pada awalnya, dia adalah anak yang pendiam dan penurut, tapi betapa dia anak yang 
lincah sekarang... 

Noel-chan yang akan dipaksa untuk menandatangani kontrak bernama [Indentureship], 
yang merupakan perdagangan garis batas, dimana gaji 20 tahun akan dibayarkan kepada 
orang tuanya di muka. 

Meskipun dia terlihat lebih kecil dari Colette-chan yang berusia 9 tahun, yang menurut 
saya, itu mungkin karena perbedaan dalam diet dan olahraga... 

Untuk berjaga-jaga, orang tua Noel-chan sedang diawasi untuk sementara waktu. 

Tampaknya putra tertua, yang merupakan ahli waris, dan putra kedua, yang merupakan 
cadangan, dibesarkan dengan baik, tetapi ternyata, ada perbedaan yang jelas baik dalam 
makanan maupun pekerjaan yang diberikan antara saudara perempuan Noel-chan dan 
putra-putranya. 

... Tapi hal seperti itu normal di dunia ini. Bahkan sebagai seorang raja, saya tidak bisa 
terlalu mencampuri urusan mereka. 



Nah, jika mereka mencoba melakukan perdagangan lagi, maka saya tidak akan mentolerir 
mereka lagi. Aku sudah cukup memberi peringatan tentang kasus Noel-chan. Tidak akan 
ada kesempatan kedua. 

Dan jika mereka mencoba memaksa Noel-chan dengan campur tangan yang tidak perlu, 
atau jika mereka mengincar gaji yang disimpan dan diinvestasikan oleh anak itu di reksa 
dana kami, atau jika mereka mencoba membuatnya diadopsi oleh pedagang lain yang ingin 
menjalin hubungan dengan kita, atau jika mereka mencoba membuatnya bertunangan di 
luar keinginannya... maka, Beretta 93R-ku akan beraksi !! 

Bagaimanapun, mari kita tinjau situasi di wilayah tersebut... 

Perikanan berjalan dengan baik. 

Untuk pertanian, kami mulai bereksperimen dengan pemupukan, cara tanam, dan berbagai 
hal lainnya di lahan kecil, dan hasilnya konsisten. Implementasi skala penuh akan dimulai 
dari tahun depan, tetapi kami akan mulai menerapkan metode tanpa gagal, jadi kami 
berharap untuk melihat peningkatan yang signifikan pada panen tahun ini. 

Sayuran cepat tumbuh sudah dipanen setelah metode pertanian diperbaiki, dan akhirnya, 
sudah mulai mengarah pada panen yang sebenarnya, sehingga masyarakat di desa 
pertanian terlalu bersemangat. 

... Dan untuk desa pegunungan... 

Penjualan produk terkait papan permainan sudah mulai menurun, satu-satunya yang 
dalam kondisi baik hanyalah budidaya jamur shiitake. 

Kalau dipikir-pikir, orang-orang di desa pertanian mengatakan [Shiitake adalah produk 
tumbuh-tumbuhan, jadi petani harus bertanggung jawab] pada satu titik, belum lagi 
situasinya buruk.... 

Orang-orang tidak mengerti apa itu Fungi dan sejenisnya, dan desa petani belum pernah 
mendapatkan hasil yang menjanjikan sebelumnya, jadi ketika mereka melihat desa nelayan 
yang keuntungannya meningkat drastis dalam satu hari, mereka berpikir seperti [kita 
harus bercocok tanam jamur shiitake dengan tangan kita sendiri untuk penghasilan 
langsung!]. Bukannya aku tidak mengerti perasaan mereka... 

Nah, desa pertanian mundur setelah mendengar instruksi saya dan melihat situasi 
pertumbuhan tanaman, jadi tidak berubah menjadi sesuatu yang serius ... 

Bagaimanapun, sektor primer, kecuali perikanan, membutuhkan waktu untuk reformasi, 
serta uang untuk diinvestasikan dalam peralatan, dan tentu saja, sumber daya manusia 
juga. 

Dengan mengesampingkan uang, tidak ada cukup sumber daya manusia di wilayah dengan 
jumlah penduduk kurang dari 700. 



Namun, saya tidak bermaksud membawa orang dari ibu kota kerajaan atau wilayah lain. 
Memikat orang dari wilayah lain tanpa izin adalah ilegal. Selain itu, saya tidak berniat 
menambah jumlah orang sejak awal. 

Saya mengembangkan wilayah demi orang-orang dan wilayah tempat mereka tinggal. Jadi, 
anggaran wilayah tidak ada hubungannya dengan aset pribadi saya, tidak peduli berapa 
banyak yang kami hasilkan. Saya melakukan segalanya dengan rasa tanggung jawab, yaitu 
[untuk orang-orang]. ... Tidak ada orang yang ingin menambah beban di punggung mereka 
dengan sengaja. 

Terutama mereka yang tertarik setelah melihat perkembangan kami, daripada [orang-
orang yang telah terikat dengan wilayah sejak awal] ... 

Ya, kami tidak akan menerima imigran. 

Kecuali mereka yang memiliki keterampilan yang dapat berguna untuk wilayah tersebut. 

Ya, kita hanya perlu menghasilkan cukup uang di sektor primer agar semua orang di 
wilayah itu bisa hidup bahagia. Jadi saya tidak bermaksud untuk meningkatkan skalanya. 

Pendapatan teritorial sebaiknya berasal dari sektor sekunder, yaitu industri manufaktur. 

Saya ingin mulai menambang jika memungkinkan, tetapi saya belum menemukan sumber 
daya mineral yang berharga. 

Nah, kemungkinan memiliki sumber daya seperti itu di wilayah sekecil itu seperti 
memenangkan lotre ... 

Sial! 

... Ah, saya kira perdagangan luar negeri dan penjualan kembali akan berada di bawah 
sektor tersier... 

Tapi bagaimana dengan perang? 

Sesuatu yang menghasilkan hanya dengan mengkonsumsi bukanlah [industri], katamu? 
Apakah begitu... 

... Meskipun menguntungkan... 
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Jadi, itulah mengapa mari kita fokus pada sektor sekunder dan tersier di viscounty saya. 

Apa kemajuannya... 

"Mitsuha, tolong perhatikan aku!" (?) 

Beatrice-chan liar telah muncul! 

Tidak, yah, meskipun dia telah mendapatkan posisi yang bagus, tapi aku selalu absen cukup 
lama. 

Count Bozes telah memasang fasilitas pasokan air dan toilet di rumah besar yang 
merupakan [rampasan perang dari suatu kabupaten], yang dipasang di pulau batu dengan 
menggunakan kemampuan transfer saya, dan sekarang siap untuk digunakan. 

Namun pemasangan jembatan apung ditunda. 

Kami hanya perlu mengatur log dalam tiga baris dengan interval, memotong sedikit bagian 
atas, dan meratakannya. 

Dan jika kita berbaris dari pantai ke pulau, kita bisa membuat jembatan apung yang bisa 
digunakan terlepas dari pasang surut. 

Tetapi banyak kayu gelondongan yang dibutuhkan, dan kayu-kayu itu bisa hancur dan 
hanyut saat laut sedang ganas. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kerugian yang cukup besar. 

Dengan asumsi kami telah berhasil membuat jembatan apung, saya bertanya-tanya apakah 
mungkin untuk menjalankan kereta di atasnya. Saya kira kita harus membuat gerbong 
berukuran kecil khusus untuk penggunaan jembatan apung, yang lebarnya dirancang agar 
roda sejajar dengan batang kayu di kedua sisi. Dan rodanya harus besar dan terbuat dari 
bahan yang sedikit lembut untuk mencegah kerusakan pada jembatan apung. 

Ini akan meningkatkan lapangan kerja orang-orang, dan kami harus secara berkala mengisi 
kembali barang-barang di sana, yang juga akan mencegah barang-barang aneh dibawa 
masuk secara diam-diam. 

Nah, pulau itu hanyalah [penggunaan praktis dari transaksi bebas pajak dengan County of 
Bozes], jadi sebenarnya, membawa barang dalam jumlah besar tidak akan ada apa-apa 
selain keadaan luar biasa atau untuk tujuan penipuan. Kalau memang dibutuhkan angkutan 
massal, bisa dilakukan dengan transfer ability, jadi untuk saat ini kita hanya perlu perahu 
kecil untuk menuju kesana. 



Saya bertanya-tanya apakah saya harus membeli perahu kecil di bumi, perahu bekas yang 
murah sudah cukup baik. 

Jika itu perahu dayung, maka itu akan baik-baik saja meskipun itu dari bumi. 

... Ah, yang bertenaga pedal mungkin bagus !! Seperti perahu angsa kecil, misalnya... 

Tidak seperti kapal penangkap ikan, kita mungkin bisa bermain sedikit dalam hal itu. 
Kalaupun saya pergi, mereka hanya perlu menggunakan perahu biasa jika rusak, tidak akan 
ada masalah. 

... Tte, sekarang bukan waktunya untuk itu! Aku harus menenangkan Beatrice-chan! 

"Maaf maaf! -- Aku sedikit sibuk dengan pekerjaan... Jadi bagaimana dengan kantor barumu 
di sini? Apakah kamu menyukainya?" (Mitsuha) "Ya! Saya sangat senang dengan itu! " 
(Beatrice-chan) 

Umu, kamar Beatrice-chan telah disiapkan di sini, di mansion teritori Viscount Yamano! 

Rumah besar di pulau batu hanyalah sebuah dekorasi. Maksudku, kenapa Beatrice-chan 
harus duduk diam di tempat seperti itu sendirian, terisolasi. 

Itulah mengapa Beatrice-chan pergi ke sana hanya untuk [daya tarik publik]. 

Dia bisa tinggal di Bozes House seperti biasa, atau di sini di mansionku. Dan yang lainnya 
hanya perlu berpikir [Ah, dia akan bekerja di pulau sekarang]. ... Satu-satunya yang 
mengetahui situasi kerja Beatrice-chan hanyalah pengikutku dan pasangan Bozes. Bahkan 
Alexis-sama dan Theodore-sama tidak tahu tentang itu. Kami tidak tahu di mana itu akan 
terungkap. 

Di kamar Beatrice, terdapat lemari es kecil tanpa freezer dan kipas angin listrik kecil. Selain 
itu, snack Jepang disediakan sekali sehari. 

Panci kayu jati mengkonsumsi listrik, dan akan lebih baik menyerahkan tugas seperti itu 
kepada pelayan, jadi tidak ada. 

Karena peralatan dunia ini dapat mengatur benda-benda pemanas, jadi kita hanya perlu 
sesuatu yang menantang untuk dicapai dengan menggunakan peralatan dunia ini, dengan 
kata lain, perangkat pendingin. 

Dan tentunya, jumlah manisannya dibatasi untuk menjaga bentuk tubuh dan kesehatan 
Beatrice-chan. 

Jika dia menjadi gemuk sejak dia mulai tinggal di sini, aku akan dibunuh oleh Iris-sama... 

Tapi seperti yang diharapkan, saya tidak bisa mengungkapkan keberadaan DVD ke 
Beatrice-chan. Dia bahkan tidak mengerti bahasa Jepang. 



Yah, aku akan terikat jika dia masih tidak puas dengan ini. 

Selain itu, ada Colette-chan dan [Korps Pembantu Gadis Yamano] yang bisa menjadi teman 
bermainnya. 

... Ya, tentu saja, saya menjelaskan kepada maid tua... korps maid dewasa bahwa [itu juga 
pekerjaan mereka], dan saya mengatakan kepada gadis-gadis itu sendiri bahwa [tolong 
hibur Beatrice-chan]. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka harus [bermain dengannya 
dengan rasa tanggung jawab sebagai pekerjaan mereka]. 

Tidak, tidak ada yang bisa bersenang-senang jika para gadis bermain bersama dengan 
memikirkan hal seperti itu, baik untuk Beatrice-chan dan semua orang di korps gadis 
pelayan ... 

Kalau begitu, untuk menjaga motivasi Beatrice-chan, ayo ajak dia untuk mulai bekerja 
sekarang juga... 

"Beatrice-chan, kiriman akan segera tiba, jadi saya ingin meminta Count Boze untuk 
mengangkut dan menjualnya ke ibu kota kerajaan. Bisakah Anda menyiapkan 
pengaturannya? " (Mitsuha) "Serahkan padaku! Ah, setelah 14 tahun penderitaan saya, hari 
ketika [Beatrice Company] saya menyebar ke dunia akhirnya... "(Beatrice-chan) Empat 
belas tahun kesulitan, tte, tapi Beatrice-chan, kamu baru berusia 14 tahun bukan !? 

Apa kau bilang itu [kesulitan] seumur hidup !? 

...... Dan, ya, nama perusahaan telah diubah menjadi [Beatrice Company]... Sepertinya... 

Itu nama yang cukup jelas, tapi, seperti yang awalnya dimaksudkan, itu untuk 
meningkatkan kekuatan persuasif bahwa [Beatrice-chan terikat pada perusahaan ini, dan 
perusahaan itu tunduk pada kehadiran Beatrice-chan. Sehingga dia tidak bisa menikah di 
tempat lain], jadi tidak ada masalah dengan nama ini. 

Atau lebih tepatnya, mereka menetapkan nama ini untuk tujuan itu, Count-sama dan Iris 
sama maksudku. 

Untuk saat ini, kami hanya akan mengimpor alat dan produk industri ringan. 

Kami tidak akan terus mengimpornya sebagai barang konsumsi, tetapi kami 
mengimpornya sebagai [sampel yang memungkinkan kami membuat produk semacam itu 
di negara kami], atau dalam istilah yang lebih sederhana [untuk membuat versi palsu dari 
produk tersebut]. 

Jika produk yang nyaman dan canggih diimpor dan dijual dengan harga tinggi, tentu yang 
lain akan mencoba meniru hal serupa. Jika produk-produk itu bisa dibuat di negeri ini, 
maka ongkos angkut tidak lebih, dan sebagai gantinya, keuntungannya akan meningkat 
secara signifikan. 



Karena tidak mungkin kita tiba-tiba terjun ke tingkat industri berat, kita harus 
mengembangkan industri ringan dulu dan memperkuat basis teknisnya. 

Oleh karena itu, kami akan mengimpor produk sederhana yang mudah ditiru dan alat 
untuk membuatnya. 

Beberapa dari Bumi, dan beberapa dari benua baru. 

Mengimpor bahan makanan, seperti yang diharapkan, tidak mungkin dilakukan. 

Jika impor bahan makanan berskala besar yang bergantung pada keberadaanku diambil 
akarnya, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku tiba-tiba menghilang !? 

Paling tidak wilayah ini harus 100% swasembada pangan, kita baru bisa jual untuk 
penghasilan kalau ada surplus. 

Dalam hal ini, meskipun ini bukan wilayah yang luas, ia memiliki tanah pertanian, 
menghadap ke laut, dan ada sumber daya lain dari hutan dan sungai... tte, saya memilih 
wilayah ini dalam kondisi seperti itu, jadi saya rasa itu sudah jelas. 

Tampaknya semua orang di wilayah ini sangat bersyukur karena saya memilih wilayah ini, 
tetapi saya tidak memilih wilayah ini karena saya ingin menyelamatkan orang-orang di 
sini. 

Itu karena wilayah ini memenuhi persyaratan yang saya minta. ...itu dia. 

Tapi tidak masalah bagaimana kami bertemu satu sama lain. 

Wilayah yang saya temui. 

Dan orang-orang di wilayah yang saya temui. 

Ada berbagai cara bagi kita untuk bertemu satu sama lain. 

Cinta yang hebat bisa dimulai dari pertemuan yang tidak disengaja. 

Itulah mengapa saya mencintai dan menghargai wilayah ini dan rakyatnya. 

... Jalan kita masih panjang. 

Tapi hidup saya sepertinya akan lebih lama dari yang saya harapkan, jadi saya akan 
membuat negara ini terus berkembang sampai saya menghilang dari perubahan politik, 
konspirasi, jebakan, kematian, pengusiran, kecelakaan atau pembunuhan. 

Invasi dari negara lain? 

Invasi dari benua lain? 



Saya akan memusnahkan mereka menggunakan senapan mesin berat M2, senapan mesin 
20 mm, dan senapan mesin Bofors 40 mm! 

Tidak perlu menggunakan meriam OTO Melara 127 mm untuk menenggelamkan kapal 
layar kayu kecil itu! Fuhahaha! 

"... Sudah berakhir?" (Beatrice-chan) 

"Eh? Apa yang?" (Mitsuha) 

"Waktunya khayalan. Saya telah mendengar dari Colette tentang bagaimana menangani 
Mitsuha "(Beatrice-chan) "Apa itu !!!" (Mitsuha) 

Tidak, bagaimanapun, masih beberapa saat sebelum industri ringan berakar di wilayah 
tersebut. 

Dan, terlepas dari pengembangan untuk pengelolaan teritorial, untuk segera meningkatkan 
kekuatan negara ini secara keseluruhan, Kita harus menciptakan kejutan budaya di seluruh 
negeri, dan memajukan industri yang sepenuhnya terpisah dari wilayah kita. 

Teknologi dasar diperlukan untuk membangun kapal layar besar dan senjata. 

Baiklah, mari kita mulai impor untuk kemajuan teknologi negeri ini! 

Namun, hanya sejauh kita bisa menangkis invasi dari benua lain, kita tidak akan membuat 
rudal nuklir atau semacamnya. 

Lebih penting lagi, ini mencegah uang dan permata negara ini mengalir ke Bumi dan Dunia 
Baru untuk membeli barang-barang impor. Arus keluar produk harus dikontrol untuk masa 
depan negara ini. 

... Benar, saya harus menghasilkan uang secara lokal untuk menutupi biaya pembelian. 

Terlepas dari properti pribadi saya, saya harus bekerja sebagai tuan dan mendapatkan 
uang untuk mengelola wilayah. 

Dan tentu saja, saya harus membayar pajak kepada raja. 

... Uang adalah segalanya! 
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[Kami memiliki produk baru] 

Selembar kertas dengan tulisan di atasnya ditempelkan di depan [toko umum Mitsuha] di 
ibukota kerajaan. 

"Neesama, apa yang kamu lakukan kali ini ..." (Sabine-chan) 

Sabine-chan dengan curiga mengatakannya. 

"Fufufufu, Itu adalah detonator yang membawa kehidupan ke negara yang sedang 
tertidur!" (Mitsuha) 

Sambil mengatakan itu, saya menunjuk ke alat dan produk logam sederhana yang dibeli 
dari Perdagangan Rephilia di Kerajaan Vanel dan berbagai bahan yang dibeli di bumi. 

Yang dari Kerajaan Vanel adalah peralatan yang digunakan untuk pembuatan kapal dan 
[produk industri yang satu atau dua tingkat lebih tinggi dari tingkat teknis kabupaten ini 
saat ini] sehingga kita mungkin bisa membuat versi tiruan dari yang ada di negara ini. 

Dan yang berasal dari bumi adalah dasar dari hal-hal mendasar yang [Alat yang sedikit 
rumit yang tidak mungkin ditiru dalam sekali percobaan, tetapi jika kita terus mencoba, 
kita harus bisa mengelolanya entah bagaimana]. Khususnya, alat ukur, sekrup, baut dan 
mur, dan sejenisnya... serta obeng, kunci pas, dll. 

Ada berbagai teori tentang sekrup di bumi, seperti teori bahwa Archimedes yang 
menemukannya, atau bahwa itu ditemukan oleh Archytas atau teori bahwa Apollonius dari 
Perga yang menemukannya. Bagaimanapun, itu ditemukan sejak lama, dan tentu saja, itu 
telah ditemukan di dunia ini juga. 

... Ya, [itu telah ditemukan]. 

Sekalipun di bumi, sekrup ditemukan sejak lama, tetapi belum lama ini sejumlah besar 
produk dengan kekuatan, presisi, dan standar yang sama diproduksi, dan mereka menjadi 
protagonis dalam industri manufaktur. 

Ya, [kekuatan, presisi, dan produksi massal]! 

Dan tentunya yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bukan hanya bahannya saja 
tetapi juga alat pembuatannya dan alat ukur yang umum atau [standar]. 

Alat ukur, timbangan Vernier, semua jenis alat ukur, dan berbagai alat ukur lainnya harus 
tersebar di bawah standar terpadu... 



Meski sama produknya, tapi tidak ada artinya jika ukurannya tidak pas dan tidak bisa 
digunakan untuk barang lain! 

Mereka yang membuat produk semacam itu sebaiknya melompat dari tempat tinggi tanpa 
tali karet! 

... Lompatan maut pasti! (Catatan: Kematian tertentu = Banshi, yang terdengar seperti 
Bungee) 

Tte, urusai wa! 

Bagaimanapun, saya membawa semua jenis sekrup dengan standar yang sama yang tidak 
dapat dibuat dengan tingkat teknis negara ini dan berbagai alat ukur standar. 

Sebagian kecil dari sampel ini akan dijual dengan harga rendah, dan setelah itu, akan 
dibariskan di toko dengan harga yang sangat tinggi. 

Dengan begitu, yang lain akan mencoba membuat sesuatu yang serupa, meski mereka 
bukan musuh. 

Betul, tidak mungkin perkembangan industri bisa diadakan di wilayah kita sendiri. Kita 
harus menyebarkan petunjuk dan contoh serta mengandalkan upaya dan kecerdikan dari 
ratusan ribu dan jutaan orang. 

Tujuannya adalah untuk menaikkan tingkat produksi sendiri dan kekuatan teknologi di 
negeri ini. 

... Jadi, aku akan menyebarkan hal-hal semacam ini satu demi satu! 

Di dunia di mana tidak ada sistem paten, tidak ada monopoli di pasar. Sangat mudah untuk 
mendapatkan metode produksi apa pun. Para pekerja lapangan akan dengan senang hati 
membicarakannya hanya dengan beberapa koin emas. 

Jadi bagaimanapun, yang pertama adalah sekrupnya. 

Industri manufaktur dimulai dengan sekrup dan diakhiri dengan sekrup. 

Busi ujung senapan pemuat moncong juga sebagian besar berbentuk sekrup. 

Di Jepang, Screws dikatakan telah diperkenalkan ke Tanegashima bersama dengan 
matchlock untuk pertama kalinya. 

Saya bertanya-tanya mengapa sekrup tidak diperkenalkan di Jepang saat itu, meskipun 
sudah lama ditemukan di negara lain? 

... Yah, ngomong-ngomong dulu, beberapa balapan tidak menggunakan roda sampai larut 
malam, jadi kurasa ada berbagai keadaan. 



Dan untuk saat ini, kepala sekrup disatukan dengan pola minus. 

Tidak, kebanyakan sekrup di Jepang saat ini adalah sekrup Phillips, tetapi obeng Phillips 
tidak akan menempel jika lubangnya tersumbat debu atau karat. Selain itu, sulit untuk 
mendorong pengemudi secara vertikal di ruang sempit, dan perlu memberi tekanan saat 
memutarnya. Atau, jika bahan dari sekrup itu lunak, dapat dengan mudah tergelincir... 
maka alur di bagian kepala sekrup akan hancur... dan tidak mungkin untuk melepaskannya 
lagi. 

Ini tidak akan cocok untuk pemula yang inferior dengan materi dan teknologi yang 
digunakan. 

Jika pola minus, Anda bisa membaliknya dengan koin tembaga, bahkan di tempat sempit, 
dan jika Anda hati-hati, kemungkinan tergelincir lebih rendah daripada pola plus. 

Pertama, hanya ada pola minus di bumi pada awalnya. 

Meski pola plus memiliki banyak kekurangan, namun tetap memiliki satu keunggulan... 
Anda dapat memutar obeng secara cepat dengan mendorongnya ke dalam lubang dengan 
benar. Penjahat hebat yang memonopoli pasar hanya karena dapat mempersingkat waktu 
kerja karena tidak harus disesuaikan dengan alur seperti minus. 

Sampai sekarang, berapa kali saya menghancurkan lubang sekrup dan mengalami situasi 
yang tragis... 

Bahkan di dunia ini, mungkin suatu hari, iblis plus akan muncul dan menguasai dunia. 

Namun, sampai hari itu, saya akan terus menahannya... 

"Karena itulah kami memiliki semua jenis alat ukur dan sekrup dari Jepang. Ini adalah 
kejutan budaya bagi para pengrajin di negara ini, bukan, di benua ini! " (Mitsuha) 

"... Aku ingin tahu apakah ini akan baik-baik saja... entah bagaimana aku merasa ini akan 
gagal..." (Sabine-chan) 

Sabine-chan terlihat khawatir, tetapi teknisi dengan senang hati akan beralih ke teknologi 
baru dan mainan baru. 

"Oooooh !! Apa ini!?" (?) 

Kuntz-san berseru dengan sangat gembira. 

"Diskon besar untuk pembelian pertama kali, katamu !? Beri aku semuanya !! " (Kuntz-san) 
(Catatan: Namanya agak ... lupakan saja) 

Terima kasih atas dukungan Anda! 



Nah, jika Kuntz-san yang tertarik pada penelitian, dia akan langsung terjun ke dalamnya 
tanpa ragu-ragu. 

... 

"Apa ini!!!" (?) 

Umu-umu, pandai besi-san yang membuat perkakas dan bukan senjata, terkejut. Dan 
seperti Kuntz-san, mungkin dia akan membeli semuanya juga. 

"Itu bid'ah! Pengrajin terampil tidak membutuhkan sesuatu yang mencurigakan seperti ini! 
" (Blacksmith-san) 

... Oh, dia pergi... 

... 

"... Apa ini... apa-apaan ini..." (?) 

Oh, ini reaksi baru. 

"Saya tidak bisa melakukannya. Tidak mungkin aku bisa membuat sesuatu seperti ini... "(?) 

... Oh, dia menjatuhkan bahunya dan pulang... 

... 

Setelah itu, umumnya menjadi salah satu dari tiga pola tersebut. 

Dan tidak banyak orang yang merespon dengan cara yang sama seperti Kuntz-san. Itu juga 
terbatas pada pengrajin kayu, seperti Kuntz-san. 

"Lihat? Apa yang kukatakan padamu... jika kamu menyodorkan sesuatu seperti ini tanpa 
penjelasan apapun, mereka akan menolaknya atau kewalahan oleh tingkat perbedaannya... 
"(Sabine-chan) 

Sabine sekali lagi mengatakan sesuatu yang negatif tentang rencanaku. 

"Eh? Tapi Kuntz-san dan para tukang kayu cukup menerima, bukan? " (Mitsuha) 

Ya, reaksinya berbeda tergantung orangnya. 

Tidak harus semua orang, meskipun hanya digunakan oleh orang yang menyukainya... 

Dengan begitu, mereka akan segera memahami kebaikannya, dan baik yang berkepala tua 
maupun yang keras kepala akan segera memahami juga dan menerimanya... 



"Tidak, Paman Kuntz dan semua orang yang menerima itu adalah tukang kayu, kan? 
Mereka hanya membeli perkakas dan bagian logam untuk mereka gunakan sendiri. Tugas 
mereka adalah mengolah kayu dan membuat produk kayu menggunakan alat yang mereka 
beli. Mereka tidak punya alasan untuk membuat alat atau bahan untuk mengolah kayunya 
sendiri, bukan? " (Sabine-chan) 

"Ah...." (Mitsuha) 

Gaaaann !! (SFX) 

Tentu saja, tukang kayu Jepang tidak membuat planer, gergaji, kotak, dan paku sendiri. 
Para pengrajinlah yang berspesialisasi dalam membuatnya. Dengan kata lain, mereka yang 
menolak untuk menerima, mereka yang putus asa dan kembali... 

Ah. 

"Sepertinya kamu akhirnya mendapatkannya. ... Sejauh ini, saya tidak berpikir ada 
pengrajin seperti itu yang mengakui alat yang diperkenalkan neesama kali ini atau berpikir 
untuk membuatnya sendiri... "(Sabine-chan) 

Oooh, sungguh kesalahan !! 

Saya meremehkan sifat keras kepala para pengrajin ... 
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Karena itu, yang saya lakukan hari ini hanyalah mematahkan sikap keras kepala para 
pengrajin logam... 

"Semua orang pulang dengan diam-diam karena pihak lain adalah [Putri Petir Miko], tapi 
seperti yang kamu lihat, hasil dari mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan 
kedatangan produk baru adalah seperti itu, jadi menurutku itu agak tidak menyenangkan 
bagi mereka ..." ( Sabine-chan) 

Eeeeeeeeeehh !!! 

"A-apa yang harus saya lakukan ..." (Mitsuha) 

Dan Sabine-chan menyarankan padaku yang terguncang. 

"Bagaimana kalau meminta ayahku membuat keputusan? Tentang memperkenalkan 
teknologi baru... "(Sabine-chan) 

... Tidak, meskipun Sabine-chan dengan murah hati menyarankan itu, tapi itu tidak bagus. 

"Ini tidak bagus! Para pengrajin akan sangat membencinya dan bahkan lebih menentang 
jika mereka dipaksa untuk mengubah cara mereka bekerja dengan kekuasaan dari atas! 
Jika kita melakukan itu, hasilnya akan berlawanan! " (Mitsuha) 

... Ya, seperti itulah pengrajin. 

Oniichan saya bilang begitu. 

"Bahkan jika kami terus menurunkan harga, semua orang akan berpikir [Pada harga 
seperti itu, bahkan jika kami membuatnya sendiri, kami tidak akan mampu bersaing dalam 
hal harga]. Saya tidak berpikir ada orang yang akan mulai membuat produk tiruan. Jika kita 
tetap menjualnya dengan harga rendah untuk sementara waktu, bukan hanya sebagai 
promosi, lalu tiba-tiba kita menaikkan harga, sama saja dengan mengkhianati mereka yang 
sudah mulai menggunakan produk kita, dan kredibilitas kita akan mulai runtuh. ... Mau 
bagaimana lagi. Saya kira saya harus menjual ini ke Bozes County untuk saat ini ... 
"(Mitsuha) 

Ya, ada galangan kapal di County of Bozes. 

Dan ada banyak pelaut, yang telah dinaturalisasi dari Kerajaan Vanel ke negara kita, yang 
bekerja sama dengan empat pembuat kapal yang selamat membangun kapal di sana. 



Mereka harus, tentu saja, mau menggunakan peralatan dari negara asal mereka, Kerajaan 
Vanel. Dan tidak mungkin insinyur muda di negara ini yang menyebut mereka guru akan 
menolak menggunakan alat itu. 

Ya, County of Bozes akan menjadi episentrum dan sumber inovasi teknologi, bukan ibu 
kota kerajaan! 

Berbagai peralatan juga dimuat ke kapal yang ditangkap, tetapi hanya untuk keperluan 
perbaikan, bukan untuk membangun kapal baru. Oleh karena itu jenis dan jumlah barang 
yang menumpuk terbatas, dan apa yang saya beli kali ini semoga bermanfaat. 

... Jika mereka tidak berguna, saya harus menanggung semua defisit karena item yang tidak 
terjual, itu akan menjadi kerugian besar !! 

Saya tidak bisa membawa crane gantry besar untuk berlabuh dari bumi, tapi tidak ada 
masalah karena ada metode dunia ini. Kita bisa serahkan masalah itu kepada orang-orang 
yang dinaturalisasi. Meskipun mereka bukan pembuat kapal, mereka mungkin akrab 
dengan pembuatan kapal. Bagaimanapun, mereka adalah pelaut bahkan untuk sesaat... 

Seperti yang diharapkan, kemajuan peradaban mungkin akan dimulai dari County of Bozes 
daripada ibukota kerajaan... 

Cepat atau lambat, [ibukota kerajaan] hanya akan menjadi sebuah nama, dan pusat negara 
yang sebenarnya adalah County of Bozes. 

Saya bahkan tidak peduli jika, pada saat itu, para pengrajin di ibu kota kerajaan mengeluh 
karena mereka merasa tertinggal oleh kemajuan teknologi. 

Saya memperkenalkannya ke ibukota kerajaan terlebih dahulu. Itu akan menjadi kesalahan 
mereka jika mereka menolak untuk menerimanya, itu bukan salah saya. 

"I-ini adalah ..." (?) 

"Ini bagus. Ini adalah alat yang sama yang kami gunakan di Kerajaan Vanel! Jika kita bisa 
membuat alat ini di sini, kita tidak harus membiarkan murid-murid melakukan metode 
menyakitkan menggunakan alat kuno lagi! " (?) 

Saya membawa peralatan yang telah saya beli ke County of Bozes dan menunjukkannya 
kepada mantan kru armada ekspedisi Kerajaan Vanel yang dinaturalisasi. Mereka sangat 
gembira, seperti yang diharapkan. 

Namun... 

"........." (?) 

Entah bagaimana, satu orang yang diam-diam menyelidiki setiap alat yang saya bawa... 



"Katakan, nona..." (?) 

"Hm? Apa?" (Mitsuha) 

"Ini adalah produk dari Rosatos Seiki, bukan? Nama perusahaan dan merek dagang terukir 
di atasnya. ... Melihat dari nomor serinya, mereka baru saja dibuat... "(?) 

Menyentak! (SFX) 

Yah, saya rasa mereka tidak bisa dibodohi dengan mudah. 

"Ya, saya pergi ke Kerajaan Vanel dalam sekejap dengan [Kekuatan Misterius] dan 
membelinya dengan uang Kerajaan Vanel yang telah ditukar semua orang dengan uang 
negara ini, bagaimana dengan itu?" (Mitsuha) 

Tidak ada kebohongan. 

Saya tidak perlu mengatakan kebohongan yang tidak perlu. Kepercayaan adalah yang 
terpenting. 

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

Dan semua orang terdiam. 

Ya, tentu saja, mereka akan melakukannya. 

Setelah perjalanan yang panjang dan menyakitkan, mereka akhirnya mencapai benua yang 
jauh dari negara asalnya. 

Dan mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air mereka di mana mereka 
meninggalkan keluarga dan teman-teman mereka. 

Sungguh tak tertahankan mendengar saya mengatakan itu dengan ekspresi seperti saya 
baru saja pergi berbelanja di kota tetangga. 

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

"Ah, err, itu ..." (Mitsuha) 

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

"Uh, baiklah, hahaha ..." (Mitsuha) 

Mereka mungkin tidak mengharapkan saya untuk membawa mereka pulang, tetapi mereka 
mungkin ingin memberi tahu keluarga dan teman bahwa mereka aman. 

Tetapi untuk menjaga rahasia, saya tidak bisa membiarkan hal seperti itu. 



Dan tentu saja, mantan kru tahu sebanyak itu. 

"Ah.... Nah, itu dia! Jika Anda ingin lebih, beri tahu saya jumlahnya. Juga, jika Anda memiliki 
barang lain yang Anda inginkan, tolong beri tahu saya nama produknya. Saya ingin 
membuatnya di sini juga, jadi jika itu sesuatu yang tidak terburu-buru, mohon tunggu 
sebentar dan izinkan saya meminta pabrikan untuk bekerja sama. Kalau begitu ... 
"(Mitsuha) 

Udara menjadi sedikit berat, jadi saya mengatakannya dengan cepat dan segera mundur. 

Tidak, jika saya tinggal di sana, saya merasa seperti saya mungkin diminta untuk 
melakukan sesuatu oleh orang-orang yang tidak tahan. 

... Ya, mungkin itu bisa dilakukan, tapi tidak peduli apa yang akan mereka tanyakan, itu 
akan menjadi permintaan yang tidak akan pernah bisa dipenuhi... 

Setelah itu, saya pergi ke tempat Count Bozes dan berbicara tentang bisnis tersebut. 

Tidak, saya tidak akan memberikan alat atau apapun secara gratis! 

Dia harus membayarnya, dan kita perlu mendiskusikan bagaimana membuat salinan yang 
terdegradasi dari orang-orang di daerah Bozes. Dan ini bukan tentang memonopoli mereka 
di sini, tetapi tentang menyebarkannya ke seluruh negeri dan benua... 

Count-sama yang cerdas pasti akan mengerti. Sekarang bukan waktunya untuk peduli 
dengan keuntungan wilayahnya atau negaranya ... 

"Saya mendapatkannya. Mari kita mulai memilih bengkel untuk mempercayakan pekerjaan 
segera. " (Hitung Bozes) 

Seperti yang diharapkan dari Count Bozes, dia cepat menerima. 

"Dan bagaimana dengan masalah menyebarkan teknologi tanpa memonopoli mereka ..." 
(Mitsuha) 

"Tidak apa-apa. Atau lebih tepatnya, untuk meningkatkan tingkat teknologi negara, kita 
tidak boleh berpikir untuk memonopoli atau menghasilkan uang dari mereka, bukan? " 
(Hitung Bozes) 

Seperti yang diharapkan... 

"Selain itu, ada berbagai cara lain untuk menghasilkan uang, bukan?" (Hitung Bozes) 

... Seperti yang diharapkan... sialan! 



"Saat ini Beatrice sedang mempersiapkan dokumen untuk barang impor dari negara asal 
saya. Tolong siapkan karavan untuk mengangkut barang-barang ke ibukota kerajaan 
"(Mitsuha) 

Ya, karavan akan berangkat dari County of Bozes ke Yamano Viscounty untuk memuat 
barang di sana dan kemudian menuju ke ibukota kerajaan. 

Saat itu, mereka juga akan membawa barang dari Bozes County ke Yamano Viscounty. Dan 
mereka tidak hanya akan membawa barang impor tetapi juga produk pertanian dan 
makanan laut olahan dari Yamano Viscounty ke ibukota kerajaan. 

Di karavan, yang memiliki bendera Yamano Viscounty dan bendera Kabupaten Bozes... 

Biaya pengawalan akan rendah karena kemungkinan bandit akan menyerang kereta kuda 
yang berhubungan dengan [wilayah Himemiko-sama] hampir tidak ada. 

Tidak, tentu saja, itu tidak berarti tidak akan ada pendamping sama sekali. Tetapi jika 
bahayanya rendah, maka secara alami biaya juga akan rendah. Sama halnya dengan 
asuransi yang murah jika resikonya kecil. 

"Juga, saya berpikir untuk menjadikan Pelabuhan Bozes sebagai tujuan wisata. Seharusnya 
ada banyak orang yang ingin melihat kapal perang, jadi saya pikir akan lebih baik jika kita 
membuka semacam tur di sekitar kapal perang dan galangan kapal. Kita juga bisa membuat 
para mantan awak kapal mengadakan semacam ceramah tentang kisah perjalanan berat di 
lautan. Selain itu, kami dapat menjual suvenir yang terkait dengan kapal perang, dan 
sebagai spesialisasi, hidangan seafood, okonomiyaki seafood, takoyaki, cumi bakar, 
hidangan rumput laut, dan banyak lagi... "(Mitsuha) 

"Mitsuha, biarkan aku mendengar lebih banyak tentang topik itu!" (Iris-sama) 

Oooh, iris-sama menggigit, lebih cepat dari Count-sama... 

Iris-sama, aku tidak akan lari, jadi tolong lepaskan jari yang menembus bahuku. 

Aduh, sakit... kukumu menusuk !!! 



Chapter 213 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 213 213. Impor 3 

Jadi itulah mengapa saya mendiskusikan berbagai hal dengan Count-sama dan Iris-sama. 

"Dan kita harus membangun penginapan kelas atas, Super Sento (Pemandian), restoran 
mahal, dan lain-lain sehingga bangsawan dan tamu kaya lainnya bisa mengeluarkan lebih 
banyak uang. Tentu saja, kita harus menyiapkan yang masuk akal untuk rakyat jelata juga. 
Dan untuk mendapatkan pelanggan tetap, kami harus mempersiapkan tidak hanya 
pariwisata terkait angkatan laut tetapi juga fasilitas menarik lainnya... "(Mitsuha) "Ini 
[Super Sento] adalah?" (Iris-sama) 

Iris-sama menyela saya dan mengajukan pertanyaan. 

"Ini adalah fasilitas di mana Anda bisa menikmati pemandian besar dengan atau tanpa 
pemandian air panas. Yah, aku ragu kita bisa menemukan pemandian air panas di sekitar 
sini, meskipun... Ini adalah fasilitas yang sangat populer di negara asalku, di mana 
pemandiannya tidak hanya untuk membersihkan tubuhmu, tetapi juga untuk kesehatan 
dan kesenangan... "(Mitsuha) "Populer di negara asal Mitsuha?" (Iris-sama) 

Entah bagaimana, mata Iris-sama bersinar terang... 

"Y-ya, katanya itu bagus untuk kecantikan, jadi pelanggan wanita ..." (Mitsuha) "Bagus 
untuk kecantikan?" (Iris-sama) 

Hieee !! 

Tidak bagus, dia sepertinya akan membahas masalah ini lebih jauh nanti ... 

Saya ingin tahu apakah ada hal lain... 

Cara menghasilkan uang di kota pelabuhan di Jepang... 

Jelajahi pelabuhan angkatan laut dengan perahu? 

Tidak, tidak ada kapal seperti itu pada awalnya, dan berbahaya untuk berlayar di sekitar 
pelabuhan dengan kapal layar yang tidak bertenaga. Dan yang pertama, hanya ada dua 
sampai tiga dermaga dan hanya empat perahu, tidak perlu berkeliling menggunakan 
perahu untuk melihatnya. 

Kari? 

Tidak, saya tidak bisa mendapatkan rempah-rempah di sekitar sini, jadi jika saya berhenti 
membawanya dari bumi, industri terkait akan segera hancur. Ditolak! 



Nikujaga? 

Memang, kalau begitu, mungkin bisa dikelola hanya dengan bumbu yang tersedia di sekitar 
sini. Tidak harus persis sama, hanya perlu serupa. ... Hanya untuk hidangan [rebus]. 

Saya kira sesuatu seperti Imoni akan baik-baik saja. 

Kita harus berhati-hati agar tidak menyebabkan perang kentang-talas atau perang daging 
babi ... 

Itu bukan sesuatu seperti perang rebung-jamur yang bisa diakhiri hanya sebagai lelucon... 
Jika berjalan buruk, akan hujan darah dan menimbulkan korban. 

Ah! 

"Juga, ayo sajikan makanan yang dimakan si pelaut selama perjalanan!" (Mitsuha) "Selama 
perjalanan? Apakah itu enak? Apa makanan seorang pelaut? " (Iris-sama) "Ini menjijikkan 
..." (Mitsuha) 

Menanggapi jawabanku, Count-sama membuat wajah bingung. 

"Jika itu buruk, maka itu tidak akan laku, bukan?" (Count-sama) "Tidak, itu tidak masalah 
sama sekali!" (Mitsuha) 

Ya, roti panggang keras dengan kumbang, sup kacang asin ringan, babi asin setengah 
busuk. 

Ini jelas bukan sesuatu yang ingin Anda makan kecuali Anda lapar dan tidak ada makanan 
lain di sekitar. 

... Namun, itu pasti akan menjadi hit !! 

Manusia selalu mendambakan sesuatu yang tidak biasa. Ketika mereka mendengar tentang 
[makanan luar angkasa yang dimakan oleh astronot] atau [makanan yang dimakan oleh 
anggota pesta musim dingin Antartika], mereka juga ingin mencobanya, meskipun 
harganya sedikit mahal. 

Dan, bahkan setelah membayar sedikit mahal, dan bahkan jika rasanya tidak enak, semua 
orang akan puas, mengatakan [Hohou, jadi mereka makan jenis makanan ini? Itu sesuatu 
yang harus dihargai. Yah, saya rasa distribusi dan penyimpanannya pasti sulit ..]. 

Ada cukup banyak warga sipil yang ingin membeli sesuatu seperti paket jatah untuk 
keperluan militer meskipun harganya cukup mahal. Bukan hanya orang yang disebut Mili-
OTA (Otaku Militer) tapi juga orang biasa... 

Ya, mereka [hal semacam itu]! 



Yakisoba super mahal yang biasa Anda makan di pantai. 

Takoyaki dan cumi panggang yang sangat mahal di kios selama festival, yang biasanya 
tidak akan pernah Anda beli. 

Dan permen apel yang hampir tidak ada orang akan habis memakannya. 

Hal-hal semacam itu. 

Dan keuntungan yang paling signifikan adalah bahwa biji-bijian yang akan dibuang dan 
daging babi busuk tersebut dapat digunakan kembali sebagai produk yang dapat dijual !! 

Fuha. Fuhahahaha... 

[Tunggu, kamu tidak memikirkan sesuatu yang aneh, kan... "(Count-sama) Urusai wa! 

Itu dia! Ketika berbicara tentang makanan dan minuman untuk para pelaut, [Itu] tidak bisa 
dilupakan !! 

Benar, ini rum. 

Berbicara tentang perahu layar dan sake, maka tidak ada yang lain selain rum... 

Untuk membuat rum, kita perlu menanam tebu dan mengekstrak molase... tte, bukan itu !! 

Molase adalah produk sampingan dari gula. Tidak ada yang pernah menanam tebu hanya 
untuk mengekstrak molase! ...Mungkin. 

Tidak, mungkin ada kalanya mereka menanamnya untuk membuat rum, yah... 

Bagaimanapun, tebu dibutuhkan untuk membuat rum. 

Produksi tebu terbesar di Jepang pasti ada di sekitar prefektur Shizuoka. Saya 
memikirkannya ketika saya sedang belajar budidaya untuk mengembangkan pertanian 
Yamano Viscounty. Saya ingin tahu apakah suhu dan iklim di sekitar sini cocok... 

... Tidak, baik Yamano Viscounty maupun Bozes County menghadap ke laut, jadi angin 
lautnya... 

Karena bagian utara dan selatan Kabupaten Bozes agak dalam. jika di sekitar selatan 
maka... tte, betapa bodohnya aku! 

Okinawa, Nansei Island, Amami Island, dan beberapa bagian Shikoku terkenal dengan 
produksi tebu di Jepang, bukan !!? Jika tebu rentan terhadap angin laut, itu tidak akan 
menjadi spesialisasi tempat-tempat itu !! 

Oke, mari kita periksa suhu dan curah hujan di sekitar sana... 



"... tolong kembali ke akal sehatmu" (Count Bozes) 

Ah... 

"T-tidak, aku baru saja berpikir untuk membuat produk minuman keras baru! Ini tidak 
seperti aku terserap dalam delusi ku ... "(Mitsuha) "Apa!? Minuman keras baru, katamu !? " 
(Hitung Bozes) ... Saya menggali kuburan saya sendiri! 

"Jadi, itulah mengapa kita membutuhkan tebu!" (Mitsuha) "Kamu lupa bagian sebelumnya 
[Jadi itu sebabnya] ..." (Miriam-san) Miriam-san, anggota staf saya yang bertanggung jawab 
atas urusan internal, mengatakan sesuatu, tetapi saya mengabaikannya. 

Pengikut saya dan kepala dari tiga desa pertanian di wilayah kami juga berkumpul di sini. 

Kepala desa nelayan dan dua desa pegunungan tidak dipanggil. Topik kali ini hanya relevan 
dengan desa pertanian. 

Desa pertanian dulunya yang paling menonjol karena mereka bertanggung jawab atas 
pertanian, yang merupakan industri vital wilayah ini. Mereka bahkan melebihi populasi 
kota ketika ketiganya digabungkan. 

Tapi itu di masa lalu. 

Sampai perkembangan industri perikanan dan produksi garam di desa nelayan, produksi 
papan permainan dan budidaya shiitake di desa pegunungan, dan produksi pakaian di kota 
mulai mendatangkan lebih banyak keuntungan... 

Sedangkan untuk produksi pakaian, itu akan runtuh begitu saya berhenti membawa kain 
dari bumi, jadi saya ingin memulai pembuatan benang dan menenun dengan cepat, tetapi 
ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Paling buruk, saya harus mengembangkan 
industri lain dan memperluas kuota lapangan kerja di kota sehingga tidak masalah jika itu 
terjadi... 

Meski reformasi sudah mulai berdampak pada sayuran, masih butuh waktu lama sebelum 
gandum bisa dipanen. Tidak peduli seberapa efektif perubahannya, tidak mungkin 
keuntungan tiba-tiba berlipat ganda hanya karena jumlah panen meningkat. 

Nah, dari sisi tonase panen, bisa dikatakan beralih ke budidaya kentang [beberapa kali 
lipat] lebih banyak, namun pendapatan yang didapat dari menjualnya tidak sebanding 
dengan itu. 

Di sisi lain, desa nelayan dalam kondisi sangat baik, dengan peningkatan tajam dalam 
volume penangkapan ikan, peningkatan nilai komersial karena pemrosesan makanan laut, 
dan peningkatan masa penyimpanan untuk memperluas saluran penjualan. 



Meskipun penjualan papan permainan telah mereda, saya mati-matian menahan orang-
orang di desa pegunungan karena mereka berencana secara sembarangan menambah kayu 
mentah karena popularitas shiitake. 

Dan kota yang bersemangat dengan industri baru. 

Dan rencana bisnis baru ini dipresentasikan di depan kepala tiga desa petani yang resah 
melihat desa lainnya. Selain itu, proyek tersebut adalah tentang produksi gula berkualitas 
tinggi dan minuman keras baru. 

...dan... 

"Desa kami akan melakukan uji coba budidaya [tebu] itu!" (Kepala desa A) "Tidak, Ini akan 
menjadi desa kita!" (Kepala desa B) "Apa yang kamu katakan! Mengambil hal-hal 
berbahaya yang tidak pasti apakah akan berhasil atau tidak jelas merupakan peran desa 
kita, yang merupakan pertanian pertama di wilayah ini dan berada dalam posisi 
kepemimpinan! Yakinlah, tidak perlu mengambil risiko di desa Anda. Semua harus 
diserahkan kepada kita... "(Kepala desa C) "" Berhenti mengoceh, dasar orang tua terkutuk 
!! " "(Kepala desa A & B) Ah, bagaimanapun juga... 
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Rupanya, mereka menganggapnya sebagai kompetisi untuk memutuskan desa mana yang 
akan dipercayakan peran, tetapi tampaknya akan hujan darah, jadi saya memutuskan 
untuk membagikannya secara merata di antara ketiga desa. 

Saya berpikir untuk membuka ladang baru sehingga produksi tanaman lain tidak akan 
terpengaruh, tapi sekarang sudah begini, saya kira semua desa harus memulai percobaan 
budidaya di ladang saat ini dan menanam kentang di tanah yang baru dibuka ... 

Nah, agar tidak gagal, masuk akal untuk menggunakan tanah yang sudah subur sebagai 
lokasi pengujian dan menggunakan lahan yang baru dibuka sebagai ladang kentang. 
Begitulah seriusnya. 

Saya akan mencoba bibit tebu terbaik di Jepang. Yang berkualitas tinggi mungkin sedikit 
lebih tahan terhadap dingin. Tampaknya Anda dapat memanen tanaman dua kali setahun, 
tetapi untuk saat ini, mari kita coba menanamnya di musim semi dengan 
mempertimbangkan suhunya. 

Metode penanamannya adalah dengan memotong, saya kira. ... Anda hanya perlu menusuk 
ranting tebu ke tanah, pekerjaan yang sangat mudah. 

Selebihnya... kita tidak punya pilihan selain menunggu sampai waktu tanam tiba. 

Baiklah, saya rasa tidak apa-apa untuk saat ini... 

Ini semua karena aku mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dan sepertinya aku akan 
mendengar banyak pengingat dari Keluarga Bozes nanti. Baiklah, saya rasa tidak perlu 
terburu-buru. Karena hal seperti ini memakan waktu. 

"Mitsuha-sama, ada seorang utusan dari Keluarga Bozes yang menanyakan tentang rencana 
bisnis ..." (?) 

Ini terlalu dini!!! 

Sebuah karavan dari County of Bozes berangkat ke ibu kota kerajaan, penuh dengan 
barang-barang impor dan produk-produk teritorial kami. 

Kami belum menerima pembayarannya. 

Tidak, bukan berarti Count-sama kekurangan uang, dia bahkan menawarkan untuk 
membayar di tempat, tapi saya lebih suka menjual produk secara kredit. 

... Karena akan jauh lebih aman dengan cara itu. 



Ya, itu sama seperti di benua baru. 

Saya belum menerima uang, jadi produknya masih milik kami. 

Jadi jika ada yang mencoba menyerang atau mencuri barang, itu berarti mereka berkelahi 
dengan Himemiko-sama, dan mereka akan menerima pembalasan skala penuh dariku. 
Tentu saja, bersama dengan serangan skala penuh dari County of Bozes dan wilayah 
persahabatan lainnya. 

... Untuk menunjukkan itu, karavan tidak hanya memegang bendera Bozes County tetapi 
juga bendera kami sehingga tidak ada yang bisa membuat alasan nantinya. Yah, kurasa 
tidak ada orang yang memiliki cukup keberanian untuk berkelahi dengan Count of Bozes. 
Entah bandit asli atau antek bangsawan lain yang berpura-pura menjadi bandit ... 

Beatrice-chan sangat antusias dengan kepergian karavan yang membawa produk yang dia 
kerjakan secara administrasi. 

Nah, Di dunia ini, jarang ada anak di bawah umur, dan seorang gadis di usia itu, yang 
mengelola pekerjaan seperti itu. 

Bahkan di Kerajaan Vanel, di mana perlakuan terhadap wanita lebih baik, atau lebih 
tepatnya, di mana statusnya lebih baik daripada kerajaan ini, Rephilia hanya diberi 
kehidupan sebagai [putri pedagang] dan masa depan sebagai [istri pedagang] tidak peduli 
bagaimana caranya berbakat dia, hanya karena dia seorang wanita. Benar, sampai dia 
bertemu dengan saya yang membawa banyak barang bawaan. 

Dan di negara-negara sekitar sini, status wanita jauh lebih rendah daripada di Kerajaan 
Vanel. 

Mari kita tunggu evaluasi para sejarawan generasi masa depan untuk melihat apakah 
Beatrice-chan dapat meningkatkan status perempuan dan menjadi bendera untuk 
memajukan perempuan ke pekerjaan manajemen daripada kemudian menjadi bawahan... 

...ah me? 

Ya, saya kira saya kurang lebih adalah pemilik toko... 

Tapi, yah, [toko umum Mitsuha] hanyalah toko kecil tanpa karyawan selain saya. 
Betapapun rendahnya status wanita, seperti yang diharapkan, masih ada wanita seperti 
pemilik penginapan dan penjaga toko wanita di toko serba-serbi. 

Dan toko di wilayah itu [toko yang dikelola langsung oleh tuan], bukan toko yang 
dioperasikan oleh satu wanita. Wajar bagi para bangsawan atau bangsawan, bahkan jika itu 
seorang wanita, untuk berdiri di atas pemilik bisnis pria. Status pangkat diprioritaskan 
daripada status jenis kelamin. 



Beatrice-chan juga seorang bangsawan, tapi tidak seperti aku, yang merupakan kepala 
keluarga dan tuan feodal, dia hanyalah putri seorang bangsawan, dia akan dinikahkan 
dengan keluarga bangsawan lainnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berdiri di atas 
panggung depan sejarah. ... Atau dia seharusnya. 

Yah, tampaknya Count Boze kemungkinan akan dipromosikan menjadi Marquis, dan 
sekarang County of Bozes menjadi landasan pertahanan nasional, jadi ada kemungkinan 
Beatrice-chan menikah dengan keluarga kerajaan. Yah, Count dan aku akan menggunakan 
semua kekuatan kita untuk menghancurkan [kemungkinan] seperti itu... 

Dan di sisi lain, kemungkinan dia akan menjadi istri dari putra bawahan hampir hancur... 

Beatrice-chan terlalu berharga untuk menjadi istri anak bawahan. 

Maaf jika ada anak dari pengikut yang jatuh cinta pada Beatrice-chan... 

"Yah, jika pihak lain berasal dari keluarga kerajaan, mungkin akan sedikit lebih baik ... Saya 
pikir ayah saya juga akan mengatakan ya jika itu masalahnya ..." (Beatrice-chan) 

"Eeeeeeeeeh !! Tunggu, bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan !! ?? " (Mitsuha) 

Sebelum aku menyadarinya, Beatrice-chan sudah berdiri di belakangku. Dan dia membaca 
pikiranku... 

Seni [tidak dapat menemukan pasangan nikah]? Maksudmu [Seni tunggal] !! 

"Kamu mengatakan semuanya dengan lantang !!" (Beatrice-chan) 

Ah, begitukah... 

Namun, niat Beatrice-chan tidak terlalu penting. Semuanya akan diputuskan oleh Count-
sama dan Iris-sama, juga manuver rahasiaku !! 

Aku tidak akan membiarkan dia menjadi pengantin sebelum aku melakukannya !! 

"Jika aku menunggu Mitsuha menjadi pengantin duluan, akan sangat terlambat bagiku 
untuk menjadi pengantin !!" (Beatrice-chan) 

Urusai wa !! 

Dan jangan membaca pikiranku !! 

"Seperti yang saya katakan, Anda mengatakan semuanya dengan lantang ..." (Beatrice-
chan) 

Ah, begitukah... 

... 



"Yah, ini tentang armada transportasi ..." (Beatrice-chan) 

Ada apa begitu tiba-tiba, Beatrice-chan... 

"Saya pikir tidak apa-apa untuk mengurangi jumlah pendamping sebesar 20%. Mereka 
tidak akan pernah diserang oleh bandit atau [Bandit lain] karena area di sekitar jalan 
utama secara teratur [Dibersihkan], dan hanya ada sekelompok kecil goblin atau kobold 
atau orc liar. Seharusnya cukup jika ada beberapa pengawal dengan beberapa pengalaman 
tempur sampai tingkat tertentu. Bahkan para pedagang dan kusir sendiri harus cukup 
untuk berurusan dengan sekelompok kecil kobold atau goblin "(Beatrice-chan) 

"Eh..." (Mitsuha) 

"Dan bagaimana jika kita meningkatkan jumlah pengiriman garam? Mungkin Anda 
memperhatikan pedagang yang ada, tetapi mereka menangani garam batu. Ini sangat 
berbeda dengan garam laut dari wilayah Mitsuha. Ini bisa menjadi pukulan besar di sana, 
tetapi jika konsumen menginginkannya, maka pedagang perlu menyediakannya. Lagipula, 
kalau dijual dengan harga segitu dan stok habis, yang lain mungkin akhirnya menjualnya 
kembali... pedagang hanya menjual garam batu, mereka bukan produsen, jadi kalaupun 
tidak laku lagi, mereka akan membawa produk lain. Bukan karena mereka hanya 
menangani garam batu. Karena sebagian besar produsen garam batu berada di negara lain, 
maka tidak menjadi masalah jika penjualan ke negara kita sedikit menurun. Lagipula, kalau 
memang berdampak besar, itu bukan sesuatu yang kita tahu pasti. " (Beatrice-chan) 

Uwaaah... 

"Dan ..." (Beatrice-chan) 

Masih banyak yang ingin Anda katakan! ?? 

"Saya ingin menemani karavan pada konvoi berikutnya sebagai komandan ..." (Beatrice-
chan) 

"Aku akan dibunuh oleh Count-sama dan Iris-sama jika aku menyetujuinya !!" (Mitsuha) 

Mengenai jumlah pengawal dan peningkatan pengiriman garam, saya akan berkonsultasi 
dengan Miriam-san, Pez-san, dan Count Boze. 

Dan untuk permintaan Beatrice-chan untuk menjadi komandan konvoi berikutnya ... 

"Ditolak!!!" (Mitsuha) 

Ya, ada hal-hal yang tidak boleh Anda setujui. 

... Terutama, jika hidup Anda dipertaruhkan... 



Tidak mungkin Count-sama dan Iris-sama mengizinkan hal seperti itu. Jika saya 
mengizinkannya... tte, itu benar! 

Bukannya saya harus menyeberangi jembatan yang berbahaya sendirian! 

"Maka Beatrice-chan harus mendapat izin dari Count-sama dan Iris-sama. Perusahaan ini 
adalah perusahaan keluarga Bozes. Saya hanya menyediakan produk untuk Anda jual. Saya 
tidak memiliki otoritas atas armada transportasi "(Mitsuha) 

"Gununu ..." (Beatrice-chan) 

Baiklah, saya menang! 

Dengan cara ini, Beatrice-chan hampir tidak memiliki kesempatan untuk membujuk Count-
sama dan Iris-sama. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Baiklah, semuanya terpecahkan! 

"Mitsuha, ayah dan ibuku bilang aku bisa memerintahkan konvoi transportasi berikutnya!" 
(Beatrice-chan) 

"Eeeeeeeeehh !!" (Mitsuha) 

... Bagaimana ini bisa terjadi... 

Sepertinya bot NU bingung, melewatkan bab 210. 

Dan ini adalah bab ke-100 sejak saya mulai menerjemahkan Mitsuha. Tonggak berikutnya 
adalah mengejar mentah. Semoga dalam bulan ini bisa tercapai. 

Oh, juga, selamat paskah semuanya !! 
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"T-bu-tapi kenapa ..." (Mitsuha) 

"Ini akan menjadi pengalaman yang bagus, dan akan aman jika aku bersama Mitsuha, kata 
mereka !!" (Beatrice-chan) 

Sial! Mereka tahu mereka tidak bisa membiarkan Beatrice-chan melakukan perjalanan 
berbahaya sendirian, jadi mereka menyeretku dalam hal ini !!! 

Tidak mungkin mereka membiarkan gadis berusia 14 tahun melakukan perjalanan selama 
hampir sepuluh hari dengan korps transportasi yang hanya terdiri dari sekelompok pria 
busuk. Jadi, tentu saja, saya harus pergi bersamanya. 

Dan jika aku bersamanya, akan mudah untuk melarikan diri dengan kemampuan 
transferku saat situasinya menjadi sangat berbahaya. Saya yakin mereka percaya bahwa 
tidak ada yang lebih aman dari ini. 

Dan ini mungkin petualangan besar pertama dan terakhir Beatrice-chan dalam hidupnya. 
Selain itu, ini benar-benar aman. 

Dan dengan ini, dia bisa memperdalam persahabatannya denganku, yang merupakan hasil 
terbaik yang bisa diharapkan keluarga Boze, tidak ada kerugian bagi mereka. 

Mereka menangkapku! 

Nah, kemungkinan diserang oleh bandit sangat rendah, dan kurasa tidak akan ada selain 
monster kecil. 

Tapi sekecil apapun resikonya, kita tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi dengan pasti. 

Ya, kemungkinan terburuk tidak pernah nol. Tidak peduli seberapa rendahnya, itu tidak 
akan pernah [nol]. Dan itu tidak bisa diabaikan. 

Selain itu, pertama-tama, Jika ada seorang gadis imut sendirian di tim transportasi yang 
hanya terdiri dari laki-laki ... 

Saya tidak berpikir dia akan diserang. 

Seperti yang diharapkan, jika mereka melakukan hal seperti itu, keluarga Boze akan 
menghabiskan semua kekuatan militer dan kekuatan finansial mereka untuk mengejar dan 
memburu para penyerang hingga ke ujung bumi. Bahkan orang idiot pun akan tahu 
sebanyak itu. Dan seluruh keluarga mereka akan disiksa dan kemudian dibunuh. 



Itu berarti mereka harus bersiap untuk itu... 

Jadi saya tidak berpikir ada orang yang akan melakukan hal seperti itu, tapi, Beatrice-chan 
sangat imut sehingga tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan melakukan sesuatu 
yang kasar terhadapnya, seperti menyodok pipinya, menyentuh rambutnya secara diam-
diam, dan sebagainya. 

Tidak, akan ada. Saya yakin akan ada! Setidaknya akan ada orang yang pasti akan 
melakukan hal seperti itu! 

... Ya, ini aku. 

Tidak. 

Nonononono !! 

Kesampingkan itu. Apakah ada solusi untuk menghindari ini... 

"Tidak ada" (Beatrice) 

Ah, begitukah... 

"Tte, kenapa kamu ..." (Mitsuha) 

"Anda mengatakan semuanya dengan lantang" (Beatrice-chan) 

Ah, begitukah... 

Ini adalah korps transportasi kedua. 

Di ujung deretan gerbong adalah gerbong khusus saya dan kuda putih, Silver. 

Ya, saya bawa kalau dari ibukota kerajaan pakai transfer. 

Gerbong-gerbong itu penuh dengan muatan, jadi jika Anda ingin mengendarai salah 
satunya, Anda harus menjejalkan diri di antara muatan itu. Tentu saja, gerbong tidak 
memiliki suspensi performa tinggi, juga tidak memiliki kursi empuk yang empuk. 

Dan saya tidak ingin menunggang kuda dengan pelana yang lusuh. Selain itu, saya akan 
merasa kasihan kepada mereka yang harus mengikuti saya dengan berjalan kaki. 

Jadi di sinilah Silver, yang jarang muncul, dan kereta khusus buatan bumi ikut bermain. 

Hanya ada Silver untuk menarik gerbongnya, tetapi karena gerbongnya sangat ringan dan 
hanya ada Beatrice-chan dan aku di dalamnya, seharusnya mudah untuk mengikuti 
gerobak yang penuh muatan. 



Karena dia dirawat dengan baik oleh tuan rumah, diet dan olahraganya harusnya 
sempurna, tapi saya rasa dia senang bisa bekerja dengan pemilik aslinya setelah sekian 
lama dia bersemangat ... 

Mungkin aku harus lebih sering bepergian bersamanya, meski sedang tidak ada pekerjaan 
... 

"Bozes korps transportasi kedua wilayah, berangkat !!" (Beatrice-chan) 

"" "" "" Ooooohh ~~ !! " "" "" " 

Dan para pedagang dan pengawal dengan keras menanggapi Beatrice-chan, yang 
meneriakkan perintah itu dengan semangat tinggi. 

Nah, putri tuan mereka menemani mereka kali ini, dan melindunginya sepanjang jalan 
pasti tugas yang paling terhormat bagi mereka. 

Apalagi Count Bozes adalah tuan yang baik yang dipuja oleh rakyatnya. Mungkin mereka 
akan melindungi Beatrice-chan bahkan jika mereka harus menggunakan nyawanya sendiri 
sebagai tameng. 

... Tidak, tidak peduli seberapa hebatnya dia, seperti yang diharapkan, tidak mungkin Count 
Boze akan mentolerir para pengawal yang melarikan diri dan meninggalkan Beatrice-chan 
... 

Dan para pedagang juga menemani karavan ini.... Atau lebih tepatnya, karavan itu 
disesuaikan oleh pedagang di Bozes County, jadi kurasa sudah jelas. 

Sebenarnya, Count Boze mengatur semuanya sendiri dan hanya menyerahkan bagian-
bagian praktisnya kepada para pedagang. Tetap saja, tampaknya ada perselisihan sengit 
atas posisi itu karena bayarannya cukup baik, dan mereka bisa membuat koneksi dengan 
pedagang besar di ibukota kerajaan. ... Yah, Ini seperti pemasok pemerintah, jadi tentu saja, 
mereka akan mengubah nada mereka dan dengan bersemangat terjun ke medan ... 

Para pedagang mungkin tidak perlu menemani karavan, yang pada dasarnya hanya 
membawa muatan, tetapi karena tampaknya mereka sedang mengadakan pembicaraan 
bisnis di ibu kota kerajaan, mereka meninggalkan toko mereka di wilayah itu kepada 
kepala-juru tulis dan menemani karavan itu sendiri... 

Pedagang pedesaan kecil bergegas ke ibukota kerajaan, membawa barang-barang impor 
dari negara asing, dan itu adalah negara asal [Himemiko-sama guntur] pada saat itu !! Dan 
mereka akan lebih unggul dalam pembicaraan bisnis dengan toko-toko besar di ibu kota 
kerajaan, sehingga kegembiraan mereka menjadi liar. 

Beberapa pedagang telah berpartisipasi dalam korps transportasi pertama, dan beberapa 
baru kali ini. 



Rupanya, Count-sama tampaknya mendistribusikan kesempatan secara merata daripada 
menyerahkannya secara kolektif kepada beberapa pedagang tertentu sejak awal. 

... Ya, seperti yang diharapkan dari hitungan Bozes. 

Dan jika Anda bertanya-tanya bagaimana hasilnya... 

"Beatrice-sama, silakan lewat sini!" (?) 

Biasanya, saat bepergian, makan siang harus sederhana dan kemudian istirahat sejenak 
sebelum melanjutkan perjalanan. Pedagang tidak akan pernah berpikir untuk 
menghabiskan terlalu banyak waktu atau uang untuk makan siang, dan tidak ada yang mau 
naik kereta goyang dengan perut kenyang. 

Tentu saja, para pengawal juga mempertaruhkan nyawa mereka, jadi tidak mungkin ada 
orang bodoh yang perutnya kembung selama bekerja. ... Jika ada, kami bahkan tidak akan 
mempertimbangkan untuk mempekerjakan orang seperti itu. 

Namun, ketika kami berhenti untuk istirahat makan siang, dan setelah menunggu cukup 
lama, kami dipanggil, hanya untuk menemukan... 

Teko dan satu set cangkir teh diletakkan di atas meja lipat dengan taplak meja putih bersih. 
Dan ada hidangan yang tampak seperti makanan pembuka di piring. 

"... Apakah ini semua?" (Beatrice-chan) 

Beatrice-chan berkata dengan ekspresi kesal. 

"Benar-benar tidak! Tentu saja, kami akan memasak hidangan lain setelah ini... "(?) 

Pedagang itu menjelaskan dengan senyum lebar. 

...Tidak! nonononono !!! 

Orang ini sama sekali tidak mengenal Beatrice-chan !! 

Tidak, yah, dia baru bertemu dengannya pagi ini, jadi mau bagaimana lagi. 

"Apakah setiap orang mendapatkan hal yang sama?" (Beatrice-chan) 

Lihat... 

"Tidak, tentu saja, tidak mungkin... Beatrice-sama dan Yang Mulia Viscount Yamano, dan 
kemudian saya dengan satu pedagang lain akan bergiliran duduk di sana, dan kita akan 
makan hidangan yang sama, yang lain akan makan normal..." (? ) 

Pedagang itu menjelaskan seolah-olah itu masalah biasa, tapi ... 



"Kalau begitu, kamu di sana! Iya kamu. Silakan datang ke sini "(Beatrice-chan) 

Tiba-tiba, komandan konvoi, seorang pria berusia sekitar 24 sampai 25 tahun, yang 
dipanggil oleh seorang gadis remaja yang masih di bawah umur, menunjuk ke dirinya 
sendiri dan membuat ekspresi seolah-olah dia mengatakan [Aku? Benarkah saya?]. 

Pria itu saat ini sedang duduk di tanah, dan di hadapannya, ada roti keras utuh, irisan 
daging, sepiring sayur, dan semangkuk sup. Mungkin mereka berpikir bahwa tidak sopan 
untuk mulai makan sebelum majikan mereka karena belum ada yang mulai makan. 

Dan kemudian pedagang itu buru-buru memanggil dan memanggil pria itu, meskipun dia 
tidak tahu maksudnya. 

Dan pria itu mulai berjalan ke sini dengan takut-takut seolah-olah dia bertanya-tanya 
apakah dia melakukan sesuatu yang salah, meninggalkan makan siangnya di tempat. 

Dan terhadap pria itu, Beatrice-chan berkata... 

"Anda makan hidangan ini dengan pedagang di sini atas nama saya. Aku akan makan 
siangmu di sana... "(Beatrice-chan) 

"" "... Eh?" "" 

Mungkin karena kata-katanya belum menembus otak mereka, kedua pedagang dan pria 
yang berdiri di sana, membeku dengan mulut ternganga. 

... Yah, mau bagaimana lagi jika mereka tidak mengenal seorang anak bernama Beatrice-
chan. 
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"... Ap-apa..." (Penjual A) 

Salah satu pedagang akhirnya sadar kembali. 

Namun... 

"Saya ingin tahu bagaimana kinerja korps transportasi, pekerjaan seperti apa yang 
dilakukan orang-orang di korps transportasi, penderitaan seperti apa, dan kehidupan 
seperti apa yang Anda jalani, dan memikirkan tentang apa yang perlu ditingkatkan. Itu 
sebabnya aku mendorong ayahku untuk mengizinkan aku menemani konvoi kali ini, karena 
tahu bahwa semua orang di sini mungkin menganggapku sebagai beban. Tidak ada 
gunanya jika Anda memberi saya perawatan khusus! Apalagi sebagai upaya 
mempersingkat perjalanan satu hari, kami berangkat sebelum subuh pagi ini. Anda tidak 
akan mengatakan Anda membuang-buang waktu hanya untuk menyiapkan makanan untuk 
kami, bukan? " (Beatrice-chan) 

"Ah..., uh..." (Pedagang A) 

Pedagang itu menjadi pucat. 

Ya, Beatrice-chan memang seperti ini. 

Biasanya, dia berperilaku seperti [putri bangsawan yang sedikit egois dan manja], tapi dia 
adalah anak dari Count-sama dan Iris-sama itu, ingatlah! Dia tumbuh dengan dikelilingi 
oleh keduanya, Theodore-sama yang lembut dan cerdas, dan orang yang terbawa suasana 
dengan cepat, tapi menawan pada saat kritis... tte, garuk itu !! Lupakan apa yang saya 
katakan sebelumnya !! 

... Bagaimanapun, itu wajar jika dia sedikit berbeda dari putri bangsawan lainnya karena 
dia dibesarkan dengan dikelilingi oleh Alexis-sama dan yang lainnya. 

"Kalau begitu, bagiku, um... kamu di sana !! Saya ingin meminta Anda makan di sini atas 
nama saya. Biarkan piring dan cangkirmu apa adanya "(Mitsuha) 

Uhhh... seorang paman yang keras, sekitar 34 sampai 35 tahun, berjalan kesini dengan 
ekspresi enggan. Sebenarnya saya baik-baik saja dengan hidangan utama, tetapi tidak 
mungkin saya mampu melakukannya dalam situasi ini. Sangat buruk... 

"Untuk saat ini, jangan buang waktu atau lakukan hal ekstra untukku. Saya akan makan hal 
yang sama dan hidup dengan cara yang sama seperti orang lain selama perjalanan ini. 
Kalau begitu ... "(Beatrice-chan) 



Setelah mengatakan itu, Beatrice-chan berjalan menuju makan siang yang ditinggalkan pria 
itu dan duduk di sana. Tentu saja, dia tidak mengenakan gaun mencolok selama perjalanan 
jauh dengan kereta kuda karena mudah untuk dipindahkan dan praktis, jadi tidak masalah 
jika dia duduk di tanah. 

Aku juga mengumpulkan makan siang paman dan pergi ke tempat Beatrice-chan, tempat 
para pengawal lainnya duduk di dekatnya dengan wajah tercengang. 

"Baiklah, semuanya, ayo makan !!" (Beatrice-chan) 

Dan setelah Beatrice-chan mengatakan itu, semua orang akhirnya mulai makan... 

Anda mungkin telah menyadari bahwa pertama kali pedagang memanggil kami, dia 
berkata, [Beatrice-sama, lewat sini, tolong!]. 

Tepat sekali. 

Beatrice-chan lebih penting dariku di korps transportasi ini. 

Tidak masalah meskipun aku seorang Viscount atau [Himemiko-sama dari Guntur], pada 
akhirnya, aku hanyalah penguasa dari wilayah tetangga mereka. 

Beatrice-chan, di sisi lain, adalah putri Count Bozes, penguasa wilayah tempat mereka 
tinggal, yang juga merupakan penyelenggara korps transportasi dan grosir kargo yang 
dibawanya. Dan tentu saja, saya akan melaporkan semua detailnya kepada Count-sama 
setelah perjalanan ini selesai. 

Dan kemudian kita dapat mengetahui apakah mereka pedagang yang dapat dipercaya dan 
jujur atau pedagang yang jahat. 

... Yah, tak peduli bagaimana perasaanku tentang ini, itu tak terhindarkan jika mereka 
menempatkan bangsawan berpangkat lebih rendah yang tidak akan membawa bahkan satu 
koin tembaga keuntungan untuk mereka sepertiku dalam prioritas yang jauh lebih rendah. 

Tidak, tentu saja, saya tidak sepenuhnya diabaikan. Aku, lebih atau kurang, adalah 
[Pahlawan keselamatan, Himemiko-sama dari Petir]. 

Tapi mungkin mereka mengira saya terbiasa bepergian dengan gerbong, seperti saat 
ekspedisi besar untuk menyelesaikan perjanjian, misalnya, jadi mau bagaimana lagi jika 
mereka mati-matian menjaga Beatrice yang lembut dan tampak lemah. -chan sebagai 
gantinya. ... Tapi aku juga ingin diperhatikan. 

Dan begitu saja, kedua pedagang yang duduk di kursi mereka dengan wajah kecewa, 
bersama dengan dua pengawal, dengan enggan mulai makan. 



Yah, mungkin mereka ingin bersenang-senang mengobrol dengan Beatrice-chan yang imut 
sambil mencoba membuat nama, tapi sekarang mereka makan siang dengan para 
pengawal, jadi tentu saja, mereka akan kecewa. Yah, tidak apa-apa !! 

Dan Beatrice-chan memulai percakapan dengan para pengawal dan mengajukan berbagai 
pertanyaan. Yah, karena dia bisa berbicara denganku sepanjang waktu di gerbong, tidak 
aneh jika dia mengabaikanku dan mendengarkan berbagai cerita dari orang-orang di korps 
transportasi. 

Pastinya Beatrice-chan ingin mengambil bagian dalam perjalanan ini untuk kesenangannya 
sendiri, tapi itu bukan satu-satunya alasannya. Dia tahu persis apa yang perlu dia lakukan 
karena itu terkait dengan [pekerjaan penting] yang ditugaskan kepada Beatrice-chan. 

Dan, sambil memasang wajah seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, dia dengan 
terampil bertanya sederhana seperti [Hal tersulit dan menyusahkan apa yang harus Anda 
hadapi selama perjalanan?], [Adakah sesuatu yang menurut Anda perlu dilakukan 
ditingkatkan?], [Mengenai jumlah pendamping dan pemilihan personel, menurut Anda 
seberapa sesuai?]. ... Dia lebih pintar dari yang saya harapkan... 

"Begitu, meskipun tampaknya aman, masih ada [peristiwa yang tidak mungkin], jadi kurasa 
aku tidak bisa mengurangi terlalu banyak atau dengan murah menyewa yang tidak 
berpengalaman sebagai gantinya ..." (Beatrice-chan) 

Kami melanjutkan perjalanan setelah istirahat makan siang, dan Beatrice-chan berpikir dan 
mengatakan hal seperti itu di dalam gerbong. 

"Yah, cukup umum kehilangan lebih banyak uang karena Anda memotong sedikit biaya. 
Apalagi kalau menyangkut [nyawa manusia] yang tidak bisa diperbaiki, faktor 
keamanannya harus dijaga "(Mitsuha) 

"Hmmm, begitu ..." (Beatrice-chan) 

Beatrice-chan sangat memikirkan jawabanku. Untuk berpikir bahwa dia bisa diandalkan ... 

Aku tahu dia anak yang bisa diandalkan, tapi menurutku tidak sejauh ini karena sampai 
sekarang, dia hanya membicarakan hal-hal seperti gosip, permainan, atau makanan yang 
tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. 

Bagaimana saat saya berusia 14 tahun? Selama tahun kedua atau ketiga saya di sekolah 
menengah? 

... Ini kekalahan totalku !! 

"Sekarang itu mengingatkanku ..." (Beatrice-chan) 

"Hm? Apa?" (Mitsuha) 



Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu. 

"Kamu akan mengatur bola debutanku tahun depan, kan?" (Beatrice-chan) 

Gikuri !! (SFX terkejut) 

"Jika saya tidak salah ingat, Anda akan menyiapkan bunga Api yang mekar di langit, parade 
apung yang berkilauan, toko dan kios, dan banyak lagi ..." (Beatrice-chan) 

Gyaaaa !!! Dia sama sekali tidak melupakan masalah itu !! Jauh dari itu, kenapa dia 
mengingat semuanya dengan sangat akurat !! 

Kupikir dia akan melupakannya juga, jadi aku dengan sembarangan mengatakan itu 
sebagai tindakan sementara ... 

Ini buruk. Saya harus melakukan sesuatu dalam satu tahun !! 

[Sersan Guntur, ini Rumah Satu, selesai!] (?) 

Oh, kami ada panggilan radio. 

Ya, tentu saja, saya akan meninggalkan wilayah itu selama hampir sepuluh hari, jadi saya 
telah menyiapkan segala macam tindakan darurat. 

Radio jarak jauh dan paket baterai terletak di dalam gerbong khusus, dan panel surya 
dipasang di atap. Antena adalah antena broadband seluler. Kemajuan ilmu pengetahuan 
luar biasa... 

Jika baterainya habis, saya akan menyelinap dan menggantinya dengan cadangan di rumah 
saya di Jepang. 

Ini, kurang lebih, dipersiapkan untuk keadaan darurat, jadi itu bukan sesuatu yang harus 
digunakan kecuali ada keadaan darurat. Dan Colette-chan memanggil dengan suara tenang, 
jadi menurutku ini bukan keadaan darurat. 

Mungkin itu hanya semacam panggilan pemeriksaan. 

"Ya, ini Sersan Petir" (Mitsuha) 

Saya mengambil mikrofon genggam yang dikaitkan di samping dan menjawab... 

[Mitsuha, tanda panggilan atau apapun yang merepotkan !! Katakan saja "Mitsuha, ini 
Colette" tidak apa-apa, bukan !?] (Colette-chan) 

Tidak, itu adalah keindahan gaya yang tidak pernah berhenti. 

"Tidak. Yah, kurasa tidak apa-apa kecuali saat memanggil ... "(Mitsuha) 



Mari berkompromi tentang hal itu. 

Jadi, ada apa? (Mitsuha) 

[Aku baru saja check in. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi...] (Colette-chan) 

Seperti yang diharapkan. Tapi Anda tidak bisa mengatakan [hanya check in] sendiri... 

Nah, ketika dia menelepon saya [Mitsuha], saya tahu dia dalam mode teman dekat daripada 
mode kerja. 

Mungkin dia agak kesepian karena aku bepergian dengan Beatrice-chan, meninggalkannya 
sendirian. 

Ini adalah pekerjaan dan aku bertindak sebagai anggota yang tepat dari korps transportasi, 
tapi aku naik bersama Beatrice-chan di gerbong khusus mungkin mengingatkannya pada 
perjalanan dengan Truk Besar. Akhir-akhir ini, saya selalu mengajaknya ketika ada yang 
harus saya lakukan di benua baru, tapi saya rasa dia tidak bisa menahannya... 

"Ya, di sini adalah ..." (Mitsuha) 

Gashii! (SFX) 

"A-apa?" (Mitsuha) 

Tiba-tiba Beatrice-chan, dengan wajah menakutkan, meraih pundakku. Apa-apaan ini !! 

"...apa itu?" (Beatrice-chan) 

Eh? 

"Ada suara Colette dari situ! Apa itu!" (Beatrice-chan) 

Ah... 

"Aku belum memberitahumu?" (Mitsuha) 

"... Kamu belum memberitahuku..." (Beatrice-chan) 

Gogogogogogogogogogo... (SFX) 

Sambaran petir! 

Meskipun aku adalah [Himemiko guntur]... 
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Benar-benar kesalahan besar! 

Kalau dipikir-pikir, aku mengajari Sabine-chan dan Raja tentang radio, tapi aku tidak 
pernah mengajarkannya kepada siapa pun yang berhubungan dengan Count Boze. 

Saya mengajar beberapa orang selama perjalanan negosiasi perjanjian, tetapi itu adalah 
masalah rahasia , sangat rahasia , jadi tidak dapat diungkapkan. 

Jelas sekali. Betapa konyolnya bisa berinteraksi dengan seseorang yang berjarak beberapa 
ratus kilometer dalam sekejap, dari militer, komersial, dan berbagai perspektif lainnya... 

Yah, dampaknya mungkin kecil bagi mereka yang tahu [transfer] saya. 

Makanya, sepertinya saya tidak disampaikan ke Count Bozes, soal radio maksud saya... 

Tidak akan menjadi masalah jika dia tahu tentang itu. Selain itu, saya menghubungi Raja di 
ibukota kerajaan dengan radio selama serangan armada invasi, jadi saya pikir Count Boze 
sudah tahu tentang radio. 

Ah, tidak, mungkin Count-sama tahu, tapi dia tidak memberi tahu keluarganya tentang hal 
itu. Karena dia tidak bisa begitu saja membocorkan informasi rahasia negara, bahkan 
kepada istri dan anak-anaknya ... 

Dan, bagi Beatrice-chan, Colette-chan hanyalah orang biasa. Yah, tidak peduli seberapa 
banyak aku mengatakan bahwa [dia adalah kandidat pengikut], dia tidak akan percaya 
begitu saja. Bagaimanapun, Colette-chan hanyalah seorang gadis desa di daerah Bozes. 

Dan Beatrice-chan sepertinya berpikir bahwa aku hanya mengajaknya untuk memberinya 
pendidikan yang layak untuk membalas budi dari menyelamatkan hidupku ... Dan aku 
berkata [Ini adalah pendidikan untuk menjadi pengikut], agar Colette-chan tidak akan 
merasa dilindungi... 

Dan bahwa Colette-chan, yang hanya rakyat biasa, secara bebas menggunakan alat rahasia 
yang memungkinkan untuk [bicara dengan saya kapan saja, bahkan jika saya jauh]. 
Sementara di sisi lain, dia, yang percaya bahwa dia adalah sahabatku... lebih dari Colette-
chan atau Sabine-chan, belum diajari sama sekali. 

...itu buruk. 

Sangat buruk... 



Dan jika dia tahu bahwa Sabine-chan memiliki radionya sendiri selain mengetahuinya, itu 
jauh dari kata buruk ! 

... Itu akan berbahaya. Cukup berbahaya... 

Apa yang harus saya lakukan... 

Dan seperti yang diharapkan, saya tidak mungkin memasang set radio di rumah Bozes. 

Jika saya melakukan itu, radio, yang merupakan Teknologi O ver untuk dunia ini, akan 
memungkinkan Count Boze dan Raja untuk melakukan hal-hal yang tidak terpikirkan 
seperti mengirimkan informasi secara instan dan banyak hal lainnya... 

Dan berbagai hal akan direncanakan berdasarkan premis keberadaannya... Jika aku pergi, 
semuanya akan segera runtuh. Mulai dari kerusakan ringan, kerusakan baterai atau panel 
surya, dan sebagainya... 

Benar, itu berarti aku akan diliputi kecemasan jika mereka membuat rencana pertahanan 
dengan asumsi bahwa informasi waktu nyata dapat dipertukarkan antara ibu kota kerajaan 
dan daerah Bozes. 

Saya membawa radio ke dunia ini sehingga saya dapat berkomunikasi dengan seseorang 
yang jauh. Saya tidak bermaksud membiarkan orang lain selain saya menggunakannya 
untuk kenyamanan mereka sendiri. Jika saya satu-satunya orang yang dapat mereka 
hubungi menggunakan radio, tidak ada yang akan diganggu bahkan jika saya pergi, dan 
radio tidak berfungsi lagi. 

Selama perjalanan negosiasi perjanjian adalah pengecualian. Saat itu, keselamatan delegasi 
menjadi prioritas utama. ... masalah tentang Putri Remia, juga, kurasa. 

Dia hanya menggunakannya untuk bermain dan berbicara dengan Sabine-chan atau untuk 
meminta penyelamatan darurat, jadi tidak masalah jika tiba-tiba berhenti bekerja suatu 
hari nanti. Karena arti keberadaannya akan hilang untuk selamanya, Jika aku, orang yang 
harus menyelamatkannya, pergi. 

Jika itu hanya digunakan untuk satu tujuan dan akan menjadi tidak berguna dengan 
kepergianku, maka tidak ada masalah. Tidak mungkin mereka memperbanyaknya dalam 
beberapa ratus tahun, dan itu akan membusuk dan menghilang untuk sementara waktu. 

Selain itu, jika saya menghilang atas kemauan saya sendiri, saya akan memulihkan semua 
radio dan sistem pembangkit listrik tenaga surya sebelum itu, bersama dengan semua 
teknologi modern di [toko umum Mitsuha] dan wilayah kediaman saya. 

Ah, saya mengumpulkan radio yang dipasang di dalam gerbong yang digunakan selama 
perjalanan negosiasi perjanjian dan panel surya di atapnya setelah tim kembali ke ibu kota 
kerajaan. ... Atau lebih tepatnya, mereka sekarang dipasang di gerbong ini. 



[... Tsuha! Mitsuha !!] (Colette-chan) 

Ah. Saya sedang mengobrol dengan Colette-chan... 

"Aku... tiba-tiba aku punya masalah kecil yang mendesak. Aku akan meneleponmu nanti! " 
(Mitsuha) 

[Eh? ... Ah, un... 10-4!] (Colette-chan) 

Yakuman! (Mitsuha) (Catatan: Mahjong , pada dasarnya skor tertinggi) 

[Eh?] (Colette-chan) 

"Tidak, tidak ada... 10-10!" (Mitsuha) 

Ini bukan Tenhou , dan juga bukan perintah darurat. (Catatan: Sekali lagi, barang Mahjong) 

Lagipula, saya bahkan tidak menggunakan radio CB, hanya peralatan radio amatir. 

... Well, saya hanya setengah bercanda dan mengajari Colette-chan Sepuluh kode . 

Dan Colette-chan, yang menebak dengan tepat bahwa ada [sesuatu terjadi], segera mundur. 

Sekarang masalahnya adalah... 

"Itu Colette, kan?" (Beatrice-chan) 

Beatrice-chan mungkin belum pernah bertemu Colette-chan sampai dia datang ke 
kediaman teritori. 

Yah, jelas. Tidak mungkin putri tuan tanah bisa berkenalan dengan putri seorang penduduk 
desa. Berbeda dengan viscounty, yang memiliki populasi kurang dari 700 orang, county 
Bozes memiliki populasi yang jauh lebih besar, dan tidak mungkin putri bangsawan dapat 
dengan senang hati menjelajahi wilayah itu. 

... Tapi, karena Beatrice-chan mengunjungi kediaman teritori secara teratur, tentu saja, dia 
memiliki banyak kesempatan untuk berbicara dengan Colette-chan. Jadi, meskipun suara 
yang keluar dari pengeras suara radio sedikit lebih jauh, dia masih mengenali suara siapa 
itu... 

"... Apa itu ?" (Beatrice-chan) 

Dengan [cahaya di matanya menghilang] yang sering disebut dengan [ekspresi kosong] di 
wajahnya, Beatrice-chan mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya. 

Aaaaaahh, sepertinya aku tidak bisa lepas dari yang ini !! 

"...Saya melihat. Bukan hanya Colette tapi Putri Sabine juga... "(Beatrice-shan) 



Jadi Beatrice-chan bergumam, masih dengan ekspresi hampa di wajahnya. 

...mengerikan!! 

Yah, meski mencoba membodohinya sekarang, aku yakin dia akan bertanya pada Colette-
chan nanti. 

Dan Colette-chan mungkin tidak tahan dengan interogasi Beatrice-chan. 

Jika dia mengetahui bahwa saya telah membodohi dia setelah dia bertanya pada Colette-
chan... itu akan menjadi bencana. 

Dan setelah itu, jika penyelidikan sampai ke Sabine-chan juga ... 

Buruburuburuburuburu! (SFX) 

Dengan mengingat hal itu, lebih baik juga menceritakan secara jujur tentang Sabine-chan 
kepadanya dan menyelesaikan semuanya sekaligus. 

Jadi saya menceritakan semuanya padanya. 

Selain itu, Sabine-chan adalah kelas yang jauh lebih tinggi daripada Beatrice-chan, jadi ada 
sedikit harapan bahwa itu akan membantu meredakan amarahnya jika dia tahu itu, tidak 
hanya Colette-chan tapi Sabine-chan juga tahu tentang itu. 

... Tentu saja, dalam hal teman-temanku, termasuk Colette-chan, tidak ada konsep hierarki 
!! Setiap orang sama... kecuali pada acara-acara resmi. 

... Yah, seperti yang diharapkan akan sangat buruk jika dia mengetahui tentang Bumi atau 
benua baru, tapi kurasa tidak ada masalah jika itu hanya tentang radio. Ini sudah diketahui 
banyak orang, bahkan para dayang dan pelayan di istana kerajaan tahu tentang itu ... 

Ah, tentu saja, para dayang dan para pelayan memiliki latar belakang yang bisa dipercaya. 
Kebanyakan dari mereka adalah putri bangsawan kelas bawah, birokrat berpangkat tinggi, 
dan sejenisnya, jadi mereka tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya bahkan sebagai 
kesalahan. 

Karena jika mereka mengkhianati keluarga kerajaan, itu tidak akan berakhir hanya dengan 
diri mereka sendiri. Mereka lebih suka mengorbankan diri mereka sendiri daripada 
membahayakan rumah dan seluruh klan mereka. Setiap bangsawan dan pedagang di dunia 
ini memiliki mentalitas seperti itu ... 

Jadi meskipun mereka diancam atau ditangkap dan disiksa, kebanyakan dari mereka lebih 
suka melaporkannya ke petugas atau menggigit lidah sendiri. 

... Ini tidak seperti bisa ditiru hanya karena seseorang tahu tentang keberadaannya, jadi aku 
tidak punya masalah meskipun mereka membicarakannya. Itulah mengapa saya ingin 



mereka memprioritaskan hidup mereka dalam kasus seperti itu. Jika tidak, mereka akan 
dieksekusi bahkan jika mereka dibebaskan, karena mereka menyembunyikan rahasia 
super rahasia negara ... 

Jadi, sebaiknya jangan diketahui keberadaan radio tersebut. 

Dan... 

"Saya meminta alat ajaib itu! Jika saya memilikinya, saya dapat dengan bebas berbicara 
dengan Mitsuha bahkan ketika saya berada di mansion Bozes! " (Beatrice-chan) 

Saya melihat itu datang! 



Chapter 218 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 218 218. Korps Perhubungan 4 

"Tidak!" (Mitsuha) 

Seperti yang diharapkan, saya harus menolak itu. 

"Tapi kenapa! Colette dengan bebas menggunakannya, dan Sabine-chan memiliki satu di 
kamarnya, katamu ... "(Beatrice-chan) 

Ya, saya mengatakan kepadanya tentang itu dengan jujur. Jika saya tidak perlu berbohong 
tentang itu, itu hanya akan mencekik diri saya nanti, dan saya juga tidak ingin berbohong 
kepada Beatrice-chan. 

Tapi... 

"Saya memasangnya di mansion teritori saya dan istana kerajaan karena itu perlu untuk 
kontak darurat. Dan harus diserahkan kepada seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya 
untuk memberi tahu saya jika terjadi keadaan darurat. Jadi hanya Sabine-chan di istana 
kerajaan dan Colette-chan dan kepala pelayan Anton-san di rumah teritorialku. 

Dan daerah Bozes tidak menghadap perbatasan, juga tidak dalam posisi di mana negara 
lain akan menyerang lebih dulu. Selain itu, ini adalah tetangga dari wilayah kami, jadi sulit 
untuk membayangkan krisis yang tiba-tiba hanya melanda kabupaten tanpa kami sadari. 
Bahkan jika terjadi sesuatu, saya bisa sampai di sana hanya dalam beberapa jam dengan 
kuda cepat... 

Dan pertama-tama, daerah Boze bukanlah wilayah yang membutuhkan bantuan dari 
viscounty pemula yang dulunya adalah baroni belaka ... 

Jadi saya tidak melihat perlunya memasang perangkat radio super rahasia di sana dan 
meningkatkan risiko kebocoran informasi. 

Dan sangat tidak dapat diterima untuk membangun sistem yang mengasumsikan 
keberadaan perangkat radio. Rencana pertahanan yang bergantung pada hal-hal yang tidak 
dapat dibuat atau diperbaiki sendiri lebih rapuh dari pada kastil yang terbuat dari pasir! " 
(Mitsuha) 

"......" (Beatrice-chan) 

Beatrice-chan, yang tidak bisa melupakan penjelasan saya, menggembungkan pipinya. 

Meski baru berusia 14 tahun, Beatrice-chan adalah putri bangsawan. Dia seharusnya diajari 
untuk memprioritaskan keselamatan keluarganya sendiri, kesejahteraan rakyat teritori, 



dan stabilitas negara di atas keinginannya sendiri. ... Tentu saja, ada banyak bangsawan 
yang tidak mematuhi moral seperti itu, tapi Beatrice-chan bukanlah anak seperti itu. 

Itulah mengapa Beatrice-chan yang pandai tidak bisa membantah kata-kataku karena dia 
mengerti apa yang aku katakan... 

Namun, dia belum cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak diizinkan 
melakukan apa yang diizinkan oleh Colette-chan dan Sabine-chan. Jadi mau bagaimana lagi 
jika dia merajuk karenanya. 

Saya kira saya harus memikirkan tentang bagaimana memperbaiki suasana hatinya nanti. 

Dan untuk saat ini, tinggalkan saja Beatrice-chan, yang memunggungi saya, sendirian... 

Meskipun salah satu gerbong patah porosnya karena kelebihan beban, dan ada masalah 
kecil lainnya, kami tiba di ibu kota kerajaan sesuai jadwal. 

Upaya untuk mempersingkat jadwal satu hari berhasil, tetapi tentu saja, ini meningkatkan 
waktu tempuh per hari dan beban kuda dan manusia. Setelah itu, apakah akan 
menggunakan jadwal yang sama seperti saat ini atau kembali menggunakan yang lama, 
akan ditentukan berdasarkan pendapat semua orang. 

Namun, karena pendamping dibayar per hari, mereka kehilangan pendapatan di atas beban 
yang meningkat, jadi jadwal ini jelas tidak populer di antara mereka... 

Korps transportasi untuk sementara dibubarkan di alun-alun. Karena ini adalah 
konsorsium dari beberapa pedagang, masing-masing dari mereka akan melakukan 
aktivitas komersial yang terpisah mulai saat ini. 

Dan jika sudah waktunya mereka kembali, mereka akan berkumpul di sini untuk 
membentuk konvoi lagi. Tentu saja, mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong; 
mereka akan kembali membawa barang-barang yang dibeli di ibukota kerajaan. 

Ah, beberapa produk yang kita bawa akan dikirim ke toko Pez-san. Saya tidak ingin 
mengabaikan kepentingan pemasok wilayah kita. 

Wajar bagi [kontributor awal] yang membantu kami sejak sebelum diketahui bahwa 
wilayah yang terkait dengan [Himemiko Guntur] memiliki semacam kenyamanan. 

Tidak mungkin aku bisa memberi mereka yang datang kepadaku setelah mereka tahu 
bahwa tuan baru adalah [Himemiko Guntur] perlakuan yang sama. Sama untuk mereka 
yang datang setelah mereka memastikan bahwa perkembangan wilayah saya terus 
mengalami kemajuan dengan berbagai reformasi industri. 

... Itu mungkin alasan mengapa para pedagang di korps transportasi tampaknya 
menghindariku, meskipun mereka berusaha keras untuk meminta bantuan Beatrice-chan. 



Ya, saya cenderung memperlakukan pedagang semacam itu dengan dingin... Karena tidak 
mungkin mereka memberikan penawaran yang baik kepada kita. Itu sebabnya saya tidak 
pernah memberikan penawaran yang bagus kepada siapa pun kecuali Pez-san. 

Di sisi lain, Count Bozes, tentu saja, akan melakukan apa saja untuk membina para 
pedagang di wilayahnya sendiri. Dengan cara yang sama seperti kita memberikan 
perlakuan istimewa kepada pemasok wilayah kita, Pez-san. Yah, sudah jelas... 

Meski begitu, jika aku satu-satunya yang menemani mereka, mereka akan berusaha sebaik 
mungkin untuk mendekatiku, tapi kali ini ada Beatrice-chan bersama kami, jadi semua 
orang mengalihkan perhatian mereka padanya. 

Tapi yah, dia bersamaku di gerbong khusus sepanjang perjalanan, dan selama makan, dia 
hanya berbicara dengan kusir dan pengawal untuk mengumpulkan informasi, dan tentu 
saja, pada malam hari, dia tidur di tenda kecil bersamaku, jadi para pedagang tidak punya 
banyak kesempatan untuk berbicara dengannya. 

Ngomong-ngomong, setelah korps transportasi dibubarkan, kereta kami pergi ke rumah 
Count Boze bersama dengan beberapa pengawal. Itu jelas karena wanita muda dari 
keluarga Bozes telah tiba di ibu kota kerajaan. Para pelayan yang sudah diinformasikan 
sebelumnya harus bersiap dan menunggu kedatangannya. 

Beatrice-chan datang ke rumah besar sendirian tanpa count-sama, Iris-sama, Alexis-sama, 
atau Theodore-sama. Dengan kata lain, Beatrice-chan berada di rantai komando tertinggi 
atas rumah besar ibu kota keluarga Bozes. 

Ini tidak pernah terdengar, dan saya rasa ini tidak akan pernah terjadi lagi. 

Ya, berlututlah di atas gadis cantik dan mulia !! 

Tidak ada keraguan bahwa semua pelayan akan melayaninya dengan sebaik-baiknya, 
bahkan jika itu membunuh mereka ... 

Dan kami tiba dengan selamat di mansion dan para pengawal yang mengikuti kami sampai 
akhirnya bubar... tidak, mereka mengikuti kami ke mansion... 

Aaah, mereka pengawal Beatrice-chan yang telah ditugaskan Count-sama ... 

Kalau dipikir-pikir, kurasa itu wajar. Tidak mungkin Count-sama dan Iris-sama akan 
membiarkan Beatrice-chan dilindungi hanya oleh pengawal yang disewa oleh pedagang 
yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga majikan dan kargo mereka. Bahkan jika aku 
ada di sana bersamanya ... 

Mungkin para pengawal itu pasti ditugaskan untuk melindungi Beatrice-chan dari para 
pedagang dan pengawal lainnya. Tidak peduli seberapa rendah kemungkinannya, wajar 
saja untuk bersiap selama itu tidak sepenuhnya nol. Apalagi jika ada sesuatu yang tidak 
bisa dipulihkan ... 



"" "" "" Selamat datang di rumah, Nyonya !! " "" "" " 

Uwhoohh. 

Hampir semua pelayan berbaris untuk menyambutnya. 

Yah, saya rasa itu wajar... 

Tentu saja, yang memimpin adalah Rufus-san, kepala pelayan. 

Beatrice-chan mengangkat tangannya dan dengan ringan berkata [Tolong jaga aku selama 
beberapa hari] sambil tersenyum. 

Meskipun dia dalam mood yang buruk karena radio, dia kembali ke Beatrice-chan yang 
biasa setelah beberapa saat. Mungkin dia mengira dia tidak akan bisa menikmati sisa 
perjalanan berharganya denganku jika dia terus merajuk. 

... Tapi jelas bahwa dia belum bisa melupakannya di lubuk hatinya yang paling dalam. 

Yah, fakta bahwa dia, kurang lebih, mampu bertahan dengan itu layak untuk dievaluasi. Jika 
itu adalah putri bangsawan lain, tidak aneh jika dia membuat ulah sebagai gantinya. 

Itu Beatrice-chan untukmu. Tidak heran jika dia terpilih sebagai [teman sekolah] dari putri 
Sabine. Un-un, aku bangga padamu. 

Beatrice dibesarkan oleh saya! (Tidak dinaikkan) 

Baiklah, sekarang Beatrice-chan telah dengan aman menyerahkan kepada para pelayan, 
jadi aku akan pergi ke kediaman ibukotaku, [toko umum Mitsuha]... 

Gashi !! (SFX) 

Eh? 

Tidak, kenapa kamu memegang bahu kananku, Beatrice-chan... 

... Dan, mengesampingkan Beatrice-chan, aku bertanya-tanya mengapa kamu memegang 
bahu kiriku, Rufus san... 

Saya seorang perempuan, dan kurang lebih, seorang [Viscount yang Terhormat], Anda 
tahu? 

Apakah tidak apa-apa jika kepala pelayan rumah lain tiba-tiba meraih bahuku? ... Posisi 
bijaksana... 
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Saya diseret secara paksa ke dalam mansion, dibawa ke kamar mandi bersama dengan 
Beatrice-chan, dimandikan oleh para pelayan, didandani, dirapikan, dipaksa makan 
malam... dan dipaksa untuk menginap. 

Sebenarnya, saya ingin kembali ke [toko umum Mitsuha], pindah ke rumah saya di Jepang, 
dan mandi perlahan ... karena tidak ada kemewahan selama perjalanan ... yah, mandi di 
mansion Bozes adalah cukup, saya rasa. 

Tapi, dimandikan oleh para maid itu sedikit ... 

Dan kemudian, tentu saja, itu datang. 

"Aku sudah menunggumu di toko. Kenapa kamu tidak datang !! " (Sabine-chan) 

Ya, jaringan informasi Sabine-chan dan [Korps Penjaga Mitsuha-neesama] yang meragukan 
seharusnya benar-benar memahami kedatanganku di ibukota kerajaan. 

... Tidak mungkin dia tidak akan datang... 

Dan Sabine-chan, yang tahu bahwa hanya ada Sabine-chan di mansion Boze, penuh dengan 
niat untuk tidur seolah itu wajar. 

Sabine-chan sepertinya telah memahami informasi itu sebelumnya, tapi dia mengira 
Beatrice-chan akan tinggal bersamaku di [toko umum Mitsuha]... tapi dia salah 
menebaknya. 

Sabine-chan pasti lebih suka tinggal di [toko umum Mitsuha] di mana terdapat game, DVD, 
kipas angin, pemanas, lemari es, dan kompor, jadi dia sepertinya berpikir Beatrice-chan 
secara alami akan lebih suka seperti itu juga... 

Begitu, jadi Sabine-chan mengira Beatrice-chan juga telah diajari semua alat yang berguna 
di bumi... 

Yah, itu karena dia tahu bahwa rumah besar di pulau batu itu hanya untuk publisitas 
Perusahaan Beatrice dan kantor permanen Beatrice-chan ada di kediaman teritori saya, 
saya kira. 

Ah, ini buruk, saya harus menjelaskan situasinya kepada Sabine-chan yang sepertinya salah 
paham sebelum dia berbicara tentang hal-hal yang merepotkan ... 

Dan saat Beatrice-chan meninggalkan kursinya, aku menjelaskan situasinya kepada Sabine-
chan. 



"Eeeh !! Kau seharusnya memberitahuku itu sebelumnya !! Hampir saja... Tapi begitu, kamu 
hampir tidak memberitahunya apa-apa... "(Sabine-chan) 

Ya, saya tidak memberi tahu Beatrice-chan tentang bumi. Yang saya katakan hanyalah [seni 
rahasia migrasi] dan produk yang sedikit lebih maju daripada negara-negara di sekitar sini. 
Batas atas terserah kipas angin. 

Kipas listrik hanyalah alat pemintal, dan bentuk bilahnya dapat dengan mudah 
menjelaskan alasan mengapa ia dapat meniup angin, jadi bukan sesuatu yang aneh kecuali 
[kekuatan yang memutar bilahnya]. 

"Begitu ..." (Sabine-chan) 

Sabine-chan, yang mengetahui bahwa aku baru saja memberi tahu Beatrice-chan apa pun, 
memiliki ekspresi terkejut dan agak rumit di wajahnya. 

Yah, mereka berdua sudah berteman sejak lama sebelum mereka bertemu denganku. 
Sekarang mereka berdua telah berteman dengan Colette-chan, jadi mungkin dia mengira 
akan ada mereka bertiga mulai sekarang. 

Namun, jika aku memberi tahu Beatrice-chan segalanya, kemungkinan mencapai Count 
Boze terlalu tinggi. 

Tidak, itu tidak berarti Beatrice-chan akan memberitahunya atau mengkhianatiku. 
Maksudku, jika dia tidak sengaja membicarakannya, atau jika dia mengambil sisi yang 
terbakar demi aku. 

Dia tidak perlu khawatir jika dia tidak tahu apa-apa, dan saya tidak ingin masalah datang 
padanya karena dia tahu tentang sesuatu... 

Ya, itu yang mereka katakan [Ada hal-hal di dunia ini yang sebaiknya tidak Anda ketahui]. 

Dan, dengan Beatrice-chan yang kembali, kami bertiga mengadakan pertemuan khusus 
perempuan. 

Setelah itu, kami pindah tempat ke kamar tidur dan mengadakan pesta piyama. 

... Kami tidak memakai piyama, tapi baju tidur, yah, itu cukup mirip. 

Sabine-chan terkadang tergagap karena dia mencoba untuk tidak membocorkan tentang 
bumi atau DVD dan sejenisnya, tapi kami selamat malam. Ini adalah pertama kalinya 
anggota ini menghabiskan malam bersama. Jadi Beatrice-chan dan Sabine-chan mengalami 
ketegangan yang tinggi... 

Keesokan harinya, saya meninggalkan Beatrice-chan, yang memaksa saya untuk tinggal dan 
pergi ke [toko umum Mitsuha]. 



Tidak, ada sesuatu yang harus saya lakukan, jadi mau bagaimana lagi. 

Meski begitu, dia tidak mengizinkanku pergi sampai jam makan siang... 

Dan tentu saja, Sabine-chan sangat dekat denganku ketika aku akan pergi. Jadi, Beatrice-
chan bahkan lebih kuat lagi mencegahku pergi. 

... Tapi merepotkan jika Sabine-chan terus mengikutiku kemana-mana. Setelah ini, saya 
harus pergi ke benua baru untuk mengisi kembali barang dagangan ... 

Saya belum berada di sana selama lebih dari sepuluh hari, jadi saya pikir Rephilia Trade 
akan segera kehabisan stok, dan tentu saja, perusahaan afiliasi baru di negara tetangga 
juga. 

Terutama, tidak seperti Perdagangan Rephilia yang kokoh, sekarang adalah fase penting 
bagi pedagang yang sedang berkembang di negara-negara sekitarnya, jadi saya tidak bisa 
membiarkan mereka kehabisan stok. 

Dan masih menjadi rahasia bagi Raja bahwa saya membangun pangkalan di Kerajaan 
Vanel, tanah air armada penyerang. Jadi, saya juga belum memberi tahu Sabine-chan secara 
resmi. 

... Yah, Sabine-chan mungkin telah menemukan sesuatu sampai batas tertentu. Jika tidak, 
tidak mungkin Sabine-chan [diam-diam mempelajari bahasa di benua baru]. Dan, tentu 
saja, dia tahu bahwa saya selalu membawa Colette-chan ke mana pun saya pergi. 

Tidak mungkin Sabine-chan akan melewatkan informasi itu. 

Tapi ada perbedaan besar antara menebaknya berdasarkan informasi yang dia gali dan 
mendengarnya dengan jelas dariku. 

Dalam kasus terakhir, Jika dia harus mematuhi tugas kerajaan untuk memberikan prioritas 
utama kepada kepentingan negara dan rakyat, bukan sebagai [Temanku, Sabine-chan] 
tetapi sebagai [Putri Ketiga, Yang Mulia Sabine], maka aku harus memberi tahu Raja juga. 

Jika itu yang pertama, maka dia tidak perlu melakukan itu, karena itu hanya [fantasi] yang 
dia bayangkan ... 

Nah, itu sebabnya, meski aku yakin dia mengetahuinya, Sabine-chan tidak berani 
menyinggung topik itu, dan mungkin dia memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu apa-
apa. 

Dan saya memutuskan untuk berpura-pura tidak memperhatikan apapun juga. Itulah yang 
dilakukan orang dewasa. 

Jadi saya harus menolaknya dengan cerdik. 



Namun, saya tidak berpikir dia akan menyerah semudah itu ... 

"Neesama, maukah kamu pergi ke Kerajaan Vanel setelah ini? Aku akan pergi denganmu 
juga !! " (Sabine-chan) 

... Begitulah rencanaku! 

Ternyata pertimbangan mendalam Sabine-chan hanya ada dalam fantasiku. 

Benar, apa yang kuharapkan . Meski Sabine-chan adalah anak yang cerdas dan penyayang, 
pada akhirnya dia masih anak-anak . Tentu saja, dia akan jujur dengan keinginannya sendiri 
... 

Selain itu, ada preseden yang disebut Colette-chan, jadi tidak mungkin dia dicadangkan 
pada saat ini ~. 

Sabine-chan pasti akan tahan dengan itu jika dia berpikir bahwa dia tidak bisa bersikap 
tidak masuk akal tentang hal itu. Namun, ketika menghadapi hal-hal seperti ini, dia tidak 
akan pernah menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Jadi ketika dia mengetahui 
bahwa Colette-chan akan pergi ke benua baru bersamaku sepanjang waktu, dia tidak dapat 
menahannya lagi. 

Dan satu-satunya alasan yang bisa saya gunakan untuk menolaknya, yaitu [karena Colette-
chan bisa berbicara bahasa lokal, tapi Sabine-chan tidak bisa berbicara], telah dihancurkan 
sebelumnya. 

... Tidak ada harapan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini... 

Jadi begitulah Sabine-chan akhirnya bertahan denganku melakukan berbagai hal yang telah 
aku rencanakan sebelum kembali ke wilayah dengan korps transportasi. 

Yah, aku telah memberikan misi pada Colette-chan untuk [melindungi wilayah selama 
ketidakhadiranku], dan melatihnya untuk masa depan, jadi kurasa ini tidak masalah. Akan 
sulit dalam berbagai hal jika Sabine-chan yang baru pertama kali pergi ke sana bersama 
dengan Colette-chan, yang sudah terbiasa dengan benua baru, jadi sekarang mungkin 
waktu yang tepat untuk debut Sabine-chan di sana. 

... Tidak, aku sama sekali tidak berniat untuk mendebutkannya di benua baru... 

Yah, mau bagaimana lagi... 

Karena itulah, setelah kita istirahat sejenak di [toko umum Mitsuha]... 

"Baiklah, apakah kamu siap?" (Mitsuha) 

"Ya!!" (Sabine-chan) 



...transfer!! 



Chapter 220 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 220 220. Sabine dan Benua 
Baru "Jadi ini benua baru... tte, ini dia..." (Sabine-chan) Ya, sebenarnya Sabine-chan pernah 
ke sini sebelumnya. 

Saat itulah dia bersama Colette-chan mengeluh ingin saya lebih memperhatikan mereka, 
padahal saya juga sibuk karena harus melakukan berbagai hal di sana-sini, jadi saya bawa 
mereka ke kantor cabang saya di banyak tempat. untuk membuat mereka mengerti. (Ref: 
Bab 133) Jadi, pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa dia berada di Kerajaan Vanel 
karena saya baru saja menunjukkan toko produknya dan langsung pindah ke tempat 
berikutnya. 

"Ya, ini adalah benua baru. Dengan kata lain, Sabine-chan sudah ada di sini, bersama 
Colette-chan. Tentu saja, sampai sekarang, hanya kami bertiga dari benua lain yang pernah 
ke sini. " (Mitsuha) Dari reaksi Colette-chan saat itu, seharusnya dia tahu kalau itu pertama 
kalinya Colette-chan di benua baru. Dengan kata lain, seperti saat mereka pergi ke Jepang 
untuk pertama kalinya, Colette-chan dan Sabine-chan mengunjungi benua baru bersama 
untuk pertama kalinya juga. 

Sabine-chan tidak pernah tertinggal. Dan dia seharusnya memperhatikan itu. 

Dan sebagai hasil... 

"......" (Sabine-chan) 

Oh, suasana hati Sabine-chan sudah membaik... 

Mudah. 

Tidak peduli seberapa cerdas dan berkepala dinginnya dia, pada akhirnya, dia masih anak-
anak. 

"Kalau begitu, ayo kunjungi rekan bisnisku" (Mitsuha) "Un!" (Sabine-chan) 

"... Dan ini adalah adik perempuan kedua saya. Tolong perlakukan dia dengan baik 
"(Mitsuha) "Senang bertemu denganmu!" (Sabine-chan) 

Hmmm, dia tidak sebagus Colette-chan di bahasa benua baru. 

Yah, dia sibuk dengan tugas-tugas puterinya seperti mempelajari berbagai hal dan melatih 
sopan santunnya, sementara Colette-chan telah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa 
bersamaku, jadi kurasa tidak baik membandingkannya. Jika Anda berpikir normal, ini 
sudah merupakan kecepatan belajar yang luar biasa. 



Dia kebanyakan otodidak hanya dengan kamus buatan tangan dan beberapa percakapan 
dengan tawanan perang, setelah semua. Selain itu, tawanan perang hanya bisa berbicara 
bahasa negara ini; mereka sama sekali tidak cocok untuk mengajar seseorang. 

Un, saya bahkan tidak bisa berbicara bahasa Inggris sampai saya mempelajari kemampuan 
terjemahan otomatis. Dari sudut pandangku, baik Colette-chan dan Sabine-chan cukup 
jenius... 

Kemampuan belajar anak tidak bisa dianggap remeh! 

Bagaimanapun, saya mampir ke Perdagangan Rephilia dan memperkenalkan Sabine-chan 
kepada Rephilia dan karyawan utamanya. Setelah itu, saya menerima pesanan pembelian 
dari Rephilia Trade dan toko afiliasi di negara tetangga dan pergi ke markas Wolf Fang. 

"Tolong ambil ini. Saya akan mendapatkan apa yang sudah Anda miliki untuk saat ini 
"(Mitsuha) Taring Serigala sudah akrab dengan Sabine-chan, jadi tidak perlu 
memperkenalkannya. 

Karena saya sibuk, mari kita kumpulkan apa yang mereka miliki di gudang, minta mereka 
untuk menyimpan barang lain, dan segera tarik. 

"Sangat sibuk, kan?" (Kapten-san) 

Dengan suara kapten-san di belakang, aku segera pergi ke gudang. 

Kumpulkan item yang diperlukan dan transfer. 

Untuk Perdagangan Rephilia, toko-toko di negara tetangga, dll. 

Transfer, transfer, transfer, transfer. 

"Kamu terlalu sibuk !!" (Sabine-chan) 

Saya menerima keluhan dari Sabine-chan. 

"Sudah kubilang aku sibuk, bukan? Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya masih 
memiliki hal-hal yang harus dilakukan di benua baru, di wilayah, dan di Jepang juga. Selain 
itu, saya masih harus berurusan dengan perjalanan pulang dalam beberapa hari ... 
"(Mitsuha) "... Maaf" (Sabine-chan) 

Sepertinya sekarang dia mengerti bahwa saya sangat sibuk, terutama selama beberapa hari 
di ibu kota kerajaan sebelum waktu saya kembali. Dan permintaan egoisnya baru saja 
menambah masalah saya ... 

Selain itu, Colette-chan dan Sabine-chan bisa cukup sering bersamaku, tapi Beatrice-chan 
bahkan tidak punya kesempatan. Sabine-chan seharusnya tahu itu karena Beatrice-chan 



berpikir kemampuan transensiku tidak bisa disalahgunakan, dan dia bahkan belum 
diberitahu tentang Jepang atau benua baru. 

Dan dia menyela waktu berharga Beatrice-chan bersamaku. Sabine-chan, yang mengerti 
itu, mungkin merasa bersalah. Mungkin... 

Nah, dalam perjalanan kembali ke wilayah itu, aku akan selalu bersama Beatrice-chan. Jadi 
dia tidak perlu khawatir tentang itu. 

Namun, meski aku mengatakannya dengan kata-kata, Sabine-chan akan tetap menyesali 
perbuatannya. 

Jadi, saya hanya menepuk kepala Sabine-chan dengan ringan. 

Ini cukup. 

Ini harus bisa menyampaikan perasaan saya padanya. Saya tidak perlu mengatakan 
apapun. 

Setelah itu, saya menurunkan Sabine-chan di istana kerajaan dan melanjutkan tugas saya 
yang tersisa. 

Ada tempat yang harus saya kunjungi lusa. 

"Jadi, ini semua yang kamu pesan, kan?" (Mitsuha) Hari ini adalah hari berkumpulnya 
[Masyarakat]. 

Saya akan pergi sekitar 30 hari karena perjalanan pulang pergi antara wilayah dan ibukota 
kerajaan ditambah jumlah hari yang saya habiskan di ibukota kerajaan, jadi saya mengatur 
pertemuan selama saya tinggal di ibukota kerajaan. Seperti yang diharapkan, akan menjadi 
masalah jika kami tidak mengadakan pertemuan selama sekitar satu bulan karena keadaan 
saya. ... Terutama untuk mencegah ketidakpuasan dari putri lain... 

Jadi, saya menyerahkan barang pesanan terakhir dan menerima pembayaran. 

Ini juga merupakan pengalaman yang baik bagi mereka karena tidak mungkin para gadis 
pergi berbelanja dan membayar sendiri. Semua orang tampaknya menikmati tindakan 
membayar barang yang mereka beli sendiri. 

Jika mereka bisa berbelanja sendiri dengan baik, mereka mungkin akan bisa bertahan 
bahkan jika mereka terlibat dalam [cerita pengusiran putri jahat]. ... Yah, jika mereka 
terlibat dalam situasi seperti itu, saya akan mendukung dan membawa pahlawan wanita 
itu ke situasi [Melayani Anda dengan benar!], Tentu saja. Semua orang di sini adalah teman 
berharga dari [Society]! 

"... Sebenarnya, ada sesuatu yang menggangguku..." (Anggota A) Oh? Salah satu anggota 
yang berharga mengkhawatirkan sesuatu? 



"Sebenarnya, karena dukungan kita kepada Barony tempo hari, dan juga, karena potret 
yang diberikan Mitsuha-sama kepadaku, ada banyak pembicaraan pernikahan dari sana-
sini... Aku belum ingin menikah! Meskipun akhirnya aku bisa menghabiskan hari-hari 
bahagia dengan semua orang... "(Anggota A) Ah... 

"Sebenarnya, saya juga..." (Anggota B) 

"Aku juga, desuwa..." (Anggota C) 

"Mitsuha-sama, tolong lakukan sesuatu!" (Anggota D) ... Jangan tanya saya... 

Seperti yang diharapkan, saya tidak dalam posisi untuk mengatakan sesuatu tentang 
pernikahan keluarga bangsawan negara lain. 

Bahkan jika saya dalam posisi di mana saya memiliki hak suara di dalamnya, saya tidak 
akan pernah mengatakan apa-apa. Kasus seperti itu adalah saat bendera kematian 
dikibarkan ... 

Namun, sebagai orang Jepang, sulit bagi saya untuk mengabaikan ketika gadis cantik 
berusia sekitar 14-15 tahun akan dikirim sebagai bagian dari pernikahan politik... 

Ah! 

"Lalu bagaimana jika setiap orang memberi tahu orang tua dan saudara Anda bahwa [jika 
Anda akan menikah, Anda akan menjadi anggota keluarga pengantin pria. Dengan kata lain, 
alkohol, kosmetik, dan item lainnya dari Yamano Viscounty hanya dapat dibeli untuk 
konsumsi keluarga baru Anda]? " (Mitsuha) " " " " " "Itu dia!!!" "" "" " 

Ya, jika keluarga mereka menyadari bahwa mereka akan kehilangan hak untuk membeli 
barang-barang eksklusif dari Yamano Viscounty dan bahwa mereka tidak akan bisa 
mendapatkan alkohol atau kosmetik lagi, tentu saja, pikiran mereka akan berubah. 

Dan beberapa tahun kemudian, mereka akan berkonsultasi tentang hal seperti [Saya tidak 
bisa menikah karena keluarga saya sangat campur tangan. Tolong lakukan sesuatu!]. 

...ya aku tahu. 

Catatan: TOC sudah habis !! 



Chapter 221 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 221 221. Perjalanan Kembali ke 
Wilayah 1 

Saatnya kembali ke wilayah itu. 

Saya tidak akan bisa pindah ke tempat lain selama perjalanan, jadi saya sudah melakukan 
semua yang perlu saya lakukan. 

Dalam keadaan darurat, kepala pelayan Anton-san atau Colette-chan dari wilayah atau 
Sabine-chan dari ibu kota kerajaan akan menghubungi saya menggunakan radio. Nah, 
selain mereka, ada juga sang Putri [Kekeke]... (Catatan: Referensi ch.102, Cara Putri Remia 
tertawa) 

Jumlah gerbong yang sama dan anggota yang sama sudah berkumpul di alun-alun di depan 
istana kerajaan saat kami tiba di sana. Hal-hal yang berubah hanyalah kargo. 

Beberapa pelayan, termasuk kepala pelayan Rufus-san, juga datang ke sini untuk mengirim 
Beatrice-chan pergi. 

Yah, tentu saja, mereka akan datang bersamanya dari mansion. Tidak mungkin mereka 
akan membiarkan Beatrice-chan datang ke sini sendirian meskipun ada pengawal yang 
disewa oleh Count-sama yang menemaninya. 

Ah, seharusnya aku menjemputnya di mansion? 

Oh tidak, saya gagal... 

Namun, Beatrice-chan entah bagaimana terlihat... 

Tidak, itu tidak dalam arti yang buruk. 

Tapi dia terlihat agak luar biasa, menunjukkan sikap bangsawan kepada pelayannya 
dengan penuh percaya diri. 

Meskipun dia merasa seperti gadis normal, naif, dan mulia saat kami berangkat dari 
wilayah ... 

Apakah ada sesuatu yang tiba-tiba berubah karena dia memimpin korps transportasi 
sebagai komandan? Atau apakah karena dia mengambil kendali atas rumah besar keluarga 
Boze sebagai pangkat tertinggi di rumah selama beberapa hari terakhir? 

Yah, Beatrice-chan mengira aku lebih muda darinya, tapi tidak seperti dirinya, yang hanya 
putri dari keluarga bangsawan, aku memiliki pangkatku sendiri. Meski begitu, dia tahu dia 



adalah komandan korps transportasi, jadi mungkin dia menyadari bahwa dia harus selalu 
bersiap selama perjalanan. 

Sampai sekarang, dia selalu bersama keluarganya ketika dia tinggal di ibukota kerajaan, 
jadi dia tidak pernah berada dalam situasi di mana dia harus mengarahkan pelayannya 
ketika sesuatu terjadi. Bahkan jika secara kebetulan, Count-sama dan Iris-sama sedang 
berpacaran, akan ada kakak laki-lakinya Alexis-sama dan Theodore-sama... 

Dan kali ini, untuk pertama kalinya, dia tinggal di ibu kota kerajaan tanpa keluarganya. 

... Saya tidak tahu apakah jika sesuatu terjadi di mansion atau tidak. Tapi sekarang, 
sepertinya dia telah tumbuh menjadi wanita bangsawan yang baik ... 

[jika Anda mencintai anak-anak Anda, kirimkan mereka ke dunia], ya... 

Seperti yang diharapkan dari orang-orang di masa lalu, mereka mengatakan beberapa hal 
yang cukup bagus, baiklah... 

Ah, tidak, saya yakin mereka juga mengatakan beberapa hal yang sangat bodoh, tetapi 
hanya yang baik yang diturunkan ke generasi yang lebih baru. Bukan berarti mereka hanya 
mengatakan hal-hal yang baik. 

Dan Beatrice-chan memberikan perintah sederhana kepada semua orang, dan kami 
berangkat dari ibu kota. 

Tidak, apa yang terjadi padamu, Beatrice-chan! Anda tidak memberi perintah apa pun 
ketika kami berangkat dari wilayah itu, bukan? 

"Mitsuha, karena orang-orang di Yamano viscounty tampaknya memiliki kelonggaran 
finansial, saya pikir inilah waktunya untuk mendistribusikan barang-barang mewah agar 
uang dapat beredar di wilayah tersebut. Dan pada saat yang sama, kami dapat memperkaya 
kehidupan masyarakat dan meningkatkan kepuasan mereka. [Anda harus menggunakan 
uang yang Anda peroleh], bukan? Jadi, saya memeriksa ruang kosong di gerbong pedagang 
dan memuat barang-barang yang telah saya beli dengan dana pribadi saya ke gerbong yang 
memiliki ruang kosong. Jadi, saya ingin menjual barang-barang itu di Yamano Viscounty... 
"(Beatrice-chan) 

Saya mengerti, itu berarti Anda dapat membawa kargo pribadi Anda tanpa biaya 
pengiriman. 

... Tolong kembali, Beatrice-chaaaaaann !!! 

Haa-Haa... 

"A-ada apa denganmu ..." (Mitsuha) 

"Un, aku sedikit berbicara dengan para pelayan ..." (Beatrice-chan) 



Beatrice-chan menjawab pertanyaanku dengan pandangan jauh di matanya. 

Pembicaraan macam apa yang dia miliki dengan para pelayan? 

Hmmmmm... 

Pastinya, Beatrice adalah gadis berbakat yang terpilih sebagai teman belajar Sabine-chan, 
yang tiga tahun lebih tua dari Sabine-chan yang kini berusia 11 tahun, demi membimbing 
Sabine-chan yang berakal sehat dengan baik sebagai sosok model. (Catatan: Par. Ini sangat 
membingungkan, saya harap saya bisa melakukannya dengan benar) 

Perbedaan usia 3 tahun sangat besar di sekitar sini. 

Dan Sabine-chan yang berusia 11 tahun juga seperti itu. Jadi tidak heran jika Beatrice-chan 
yang berusia 14 tahun adalah... tte, nononono !! 

Ketika saya berusia 14 tahun, saya sekitar kelas 8 atau 9? Saat itu, saya masih anak-anak !!! 

Apakah karena posisinya sebagai putri bangsawan? Atau apakah karena kerasnya dunia ini 
dia harus hidup seperti ini? 

... Gadis Isekai, sungguh keberadaan yang menakutkan !! 

Ngomong-ngomong, Mitchan Mark II juga memiliki kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan 
usianya... 

Anggota lain dari [Society] hampir seperti gadis normal ketika mereka berbicara tentang 
gosip atau laki-laki, tapi ketika menyangkut masalah bangsawan seperti wilayah atau 
orang, mereka memiliki alasan yang cukup kuat. 

Jadi tidak heran jika Beatrice-chan sedikit lebih baik dari itu. 

Kurasa aku meremehkannya karena dia anak yang jauh lebih muda dariku. 

Dan selama perjalanan ini, dia telah berkembang lebih jauh... 

Sampai sekarang, saya memperlakukan Colette-chan dan Sabine-chan sebagai teman, kaki 
tangan, atau lebih tepatnya, sebagai kerabat atau keluarga. Jadi saya memberi tahu mereka 
semua rahasia saya. 

Namun, untuk Beatrice-chan, bagi saya, dia hanyalah putri dari dermawan saya, Count 
Bozes. 

Tentu saja, dia manis, dan aku ingin melindunginya... dan kenyataannya, memang begitu. 
Tapi aku melindunginya sebagai [keluarga Count Bozes] daripada [keluargaku sendiri]. 



Namun, Sabine-chan mungkin ingin Beatrice-chan menjadi [teman kita] seperti Colette-
chan. Pada awalnya, sepertinya dia mengira aku sudah memberi tahu Beatrice-chan 
segalanya, bagaimanapun juga... 

Untuk Beatrice-chan yang tidak bersekolah, Beatrice-chan mungkin adalah satu-satunya 
teman belajarnya... 

(Catatan: Kamus mengatakan Gakuyuu berarti teman sekolah / teman sekolah. Tapi itu 
tidak masuk akal karena dia tidak bersekolah, jadi teman belajar itu) 

Tentu saja, dia mungkin memiliki [teman belajar] lain, tetapi sulit untuk membayangkan 
bahwa [gadis seusia atau 2-3 tahun lebih tua, adalah putri dari keluarga Count atau lebih, 
yang keluarga, kerabat, lingkaran teman, dan golongan rumah jelas dari perbuatan salah, 
memiliki kemampuan yang luar biasa dan kepribadian yang menyenangkan, dan yang 
paling penting, bisa bergaul dan berteman baik dengan Sabine-chan] adalah sesuatu yang 
biasa. 

Bahkan jika orang tua mereka memutuskan pertemuan pertama mereka, itu tidak ada 
hubungannya dengan orang itu sendiri sesudahnya. Jika Sabine-chan tidak menyukai 
bagian yang lain, dia tidak akan melakukan lebih dari yang minimal ... 

Dan itu akan sama untuk Beatrice-chan. 

Seorang putri dari keluarga bangsawan yang tidak bersekolah. 

Tidak ada gadis bangsawan lain di dekat wilayah keluarganya, dan bahkan ketika dia 
berada di Ibukota Kerajaan, kurasa tidak ada banyak tempat di mana dia bisa berteman 
sebelum debutannya. Dan pesta ulang tahun adalah tempat untuk menemukan tunangan, 
bukan teman dengan jenis kelamin yang sama. Semua anak dengan jenis kelamin yang 
sama adalah saingan, atau lebih tepatnya, musuh. 

... Masyarakat yang brutal... 

Itulah mengapa, di Kerajaan Vanel, yang memiliki situasi serupa, para gadis yang 
bergabung dengan [Society] sepertinya bersenang-senang. 

Teman yang tidak terlalu peduli dengan status dan faksi mereka, dan hanya bisa 
bersenang-senang seperti gadis normal. ... Tapi untuk berjaga-jaga, itu terbatas pada [putri 
bangsawan] saja, untuk menciptakan tempat yang aman dan terlindungi di mana tidak ada 
kekhawatiran bahwa rakyat jelata akan berbaur. 

Di dunia di mana keluarga bangsawan lainnya adalah musuh, di mana putri bangsawan 
biasanya digunakan sebagai senjata, mereka menemukan rekan, teman, rekan di 
[Masyarakat]. Bagi gadis-gadis itu, [Masyarakat] adalah definisi dari surga duniawi. 

[Masyarakat] tidak akan pernah mengkhianatiku, dan aku juga tidak akan mengkhianati 
mereka. Selama semua orang tidak mengkhianatiku dan masih berguna untukku... 



"... Tsuha! Mitsuha !! " (Beatrice-chan) 

"... Eh? A-aah, maaf, aku sedang berpikir ... "(Mitsuha) 

"[Waktu khayalan], kan? Saya tahu itu! Jadi apa yang kamu bicarakan dengan Sabine-chan? 
" (Beatrice-chan) 

...Ah. 

Sabine-chan adalah teman Beatrice-chan, jauh sebelum aku. 

Dengan kata lain, saya adalah rekan selingkuh yang mencuri Sabine-chan dari Beatrice-
chan, saya rasa. 

Dan Sabine-chan adalah rekan selingkuh yang mencuri aku dari Beatrice-chan. 

Menurut Anda, bagaimana perasaan seorang gadis seusia ini ketika dia ditinggalkan oleh 
salah satu dari sedikit temannya hanya untuk mengetahui bahwa dia bergaul dengan gadis 
lain yang dia temui kemudian? 

... Yup, itu tidak akan aneh bahkan jika dia dengan marah meneriakiku. 

Namun, Anda bahkan tidak terlihat marah atau tidak senang. Betapa hebatnya dirimu, 
Beatrice-chan... 

Tidak, maaf !! 



Chapter 222 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 222 222. Perjalanan Kembali ke 
Wilayah 2 

Kami telah tiba di Yamano Viscounty. 

Tidak ada yang benar-benar terjadi di jalan. 

Yah, ini tidak seperti kita akan berbisnis dalam perjalanan, dan hal-hal seperti bandit atau 
monster jarang muncul di jalan utama. Dan tidak ada yang cukup sembrono untuk 
menyerang gerbong dengan bendera Kabupaten Bozes dan bendera Yamano Viscounty 
(umumnya dikenal sebagai bendera Himemiko) di atasnya. 

Ya, ada beberapa Gokiburi (Kecoa), maksudku, goblin, tapi para pengawal 
membersihkannya tanpa masalah. 

... Dengan kata lain, aman untuk mengatakan bahwa [tidak ada yang terjadi]. 

Jika setiap orang yang melewati jalan utama diserang sepanjang waktu, tidak ada yang mau 
menjalankan kereta karena resiko dan kerugiannya terlalu besar... 

Bagaimanapun, aku turun dari kereta dan kemudian menurunkan kargo yang telah dibeli 
sendiri oleh Beatrice-chan. Dan ruang kosong akan diisi dengan makanan laut yang akan 
dibeli pedagang dari toko-toko di Viscounty setelah ini. 

Karena kami berdekatan dengan Bozes County, jenis makanan laut yang kami tangkap 
hampir sama, tetapi kami lebih baik dalam mengolahnya. Jumlah tangkapan kami juga lebih 
tinggi karena kami menggunakan alat tangkap buatan Jepang dan yang kami buat dengan 
meniru itu. 

Itulah mengapa hampir tidak ada desa nelayan lain yang dapat mengalahkan metode 
produksi asli kami dengan cara Jepang, yang memiliki perbedaan besar dalam teknologi 
dan pengetahuan untuk membuat produk seperti produk asap, produk yang dikeringkan 
dengan sinar matahari, produk semalam, dll. Bahkan jika tertulis ikan kering, itu tidak 
hanya benar-benar kering. 

... Ngomong-ngomong, kecuali yang benar-benar kering, meskipun itu ikan yang 
dikeringkan, tidak bisa disimpan lama. Tidak ada lemari es. 

Selain itu, kami telah mengolah rumput laut, kerang, dan berbagai produk lain yang 
populer sebagai makanan ringan yang cocok dengan alkohol. 

... Mereka yang meniru kami telah muncul di desa nelayan di Kabupaten Bozes, tetapi 
mereka belum mengetahui kualitas produk kami. Cepat atau lambat, mereka akan bisa 
mengejar ketinggalan ... 



Tapi, seperti yang diharapkan dari para pedagang Bozes County, mereka benar-benar 
cerdas. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk mendapatkan bahkan 
satu koin tembaga, begitu ... 

Barang dagangan yang dibeli Beatrice-chan diturunkan untuk dijual di wilayah kami, tetapi 
Beatrice-chan sendiri tidak turun dan langsung pergi ke Bozes County bersama korps 
transportasi. 

Dia harus melaporkan perjalanan itu ke Count ... 

Yah, aku yakin dia akan segera kembali ke sini. 

Tapi jika dia kembali ke sini terlalu dini, aku akan mendapat keluhan dari Count-sama dan 
Iris-sama. Tak perlu dikatakan mengapa... dia harus tinggal dengan keluarga Bozes 
setidaknya selama dua minggu. 

... Tapi apa yang harus saya lakukan... 

Permintaan Sabine-chan. 

Keinginan Colette-chan. 

Dan keinginan Beatrice-chan. 

Ya, saya sedang berbicara tentang apakah saya harus memberi tahu Beatrice-chan 
segalanya dan mengundangnya ke [sisi ini] atau tidak. 

Keuntungannya adalah... 

Sabine-chan dan Colette-chan akan senang. Tentu saja, Beatrice-chan juga... dan aku juga. 

Dan barang-barang berguna saya akan bertambah. 

Yah, bahkan sekarang, dia telah berguna dalam hubungan perdagangan, tetapi jika saya 
melakukan itu, saya akan dapat mempercayakan lebih banyak hal kepadanya. 

Dan aku akan bisa menggunakannya sebagai pembawa pesan, pelopor, kartu truf, 
kelemahan ... yah, dia akan berguna dalam berbagai cara melawan Count Boze dan Iris-
sama. 

Dan kerugiannya adalah... 

Saya akan merasa kasihan kepada semua anggota keluarga Boze karena Beatrice-chan akan 
terpisah lebih jauh dari mereka. Beatrice-chan adalah putri satu-satunya ... 

Bahkan sekarang, mereka kadang-kadang mengeluh dan merengek padaku tentang hal itu, 
dan jika itu semakin meningkat, maka... 



Dan ada kemungkinan tak terbantahkan bahwa informasi tentangku akan dikirimkan ke 
Count Bozes, baik secara tidak sengaja atau sengaja untuk kepentingan keluarga Bozes. 

Tidak peduli seberapa dekat dia dengan saya, itu akan menjadi terlalu ringan jika 
dibandingkan dengan orang tua, saudara kandung, orang tua, dan keluarga kerajaan dalam 
keseimbangan. ... Saya tidak berbicara tentang berat badan !! 

Beatrice-chan, tak dapat disangkal, adalah putri dari keluarga bangsawan. Dia benar-benar 
memahami kewajibannya. 

Dalam hal itu, Sabine-chan juga sama, tapi yah, dalam kasusnya, hubungannya denganku 
terus berlanjut sebelum dia bisa memikirkan tentang kerugian dan keuntungan, 
bagaimanapun juga... 

Selain itu, Sabine-chan sedikit berbeda dari anak bangsawan biasa. 

Entah bagaimana, aku merasa dia akan meninggalkan negaranya tanpa masalah jika itu 
untukku ... 

Tidak, seperti yang diharapkan, dia tidak akan menjual atau mengkhianati negara, tapi 
sepertinya dia akan dengan mudah meninggalkan negara dan berkata [Aku akan mengikuti 
Mitsuha-neesama!] ... 

Cinta Sabine-chan sangat berat !! 

Bagaimanapun, barang-barang itu dibeli dengan pengeluaran pribadinya. Dia 
menggunakan semua uang saku yang dia tabung sampai sekarang. 

Ya, ini adalah debut Beatrice-chan dalam aktivitas komersial, bukan sebagai perwakilan 
Bozes County, tetapi sebagai investasinya sendiri. 

Keuntungan dari ini, tentu saja, akan menjadi keuntungan pribadi Beatrice-chan, terpisah 
dari keuntungan keluarga Boze. 

Dan dia tahu akan lebih menguntungkan menjual barang di wilayah kami daripada di 
wilayah Boze di mana para pedagang membawa banyak kargo. Selain itu, dia bermaksud 
menggigit jalur penjualan kami dengan kesepakatan ini. 

Betapa lihainya... 

Aku membesarkan gadis itu! 

... Dia tumbuh terlalu besar. 

Terutama dadanya. 

Sial! 



Namun, bahkan jika itu hanya tabungan seorang anak, itu tetap [seluruh kekayaan seorang 
anak dari keluarga bangsawan]; Selain itu, dia diam-diam menjual beberapa aksesorisnya, 
yang jumlahnya masuk akal jika dilihat dari sudut pandang rakyat jelata. Ini lebih dari 
sekadar uang awal ketika seorang pegawai kantoran memulai debutnya dalam 
perdagangan saham dan berjangka di Jepang. 

... Anda tidak boleh bertaruh pada leverage, Beatrice-chan... 

Tidak ada yang keluar bahkan ketika saya mendekati pintu mansion. 

Mereka seharusnya tahu bahwa aku kembali dari kebisingan kereta dan rengekan kudanya. 
Biasanya Colette-chan akan langsung melompat keluar. Tentu saja, para pelayan lain juga 
akan menyambutku. 

... Jadi itu artinya... 

" " " " " "Selamat Datang di rumah!" "" "" " 

Ya, tentu saja, mereka menunggu di dalam... 

Colette-chan berjalan ke arahku dengan wajah serius. Kemudian, dia memperbaiki postur 
tubuhnya tepat di depan saya dan memberi hormat yang tajam. 

"Melapor masuk! Tidak ada acara khusus! Personil; Peralatan; tidak ada kelainan! " 
(Colette-chan) 

"Kerja bagus!" (Mitsuha) 

"Kamu punya perintah!" (Colette-chan) 

Aku punya perintah! (Mitsuha) 

"Mitsuha, selamat datang di rumah!" (Colette-chan) 

Begitu dia menyelesaikan upacaranya, Colette-chan melompat ke arahku dan berkata 
begitu. 

Ya, perjalanan ini memakan waktu yang cukup lama. Entah kapan terakhir kali kita 
menghabiskan waktu hampir sebulan tanpa bertemu sama sekali... 

Mungkin dia ingin melompat keluar dari mansion dan mengejarku, tapi dia berhasil 
bertahan sampai aku secara resmi mengambil kembali perintah itu. Kamu melakukan 
pekerjaan dengan baik, Colette-chan !! 

Ah, [Anda punya] dan [saya punya] adalah dialog yang dianggap wajib ketika pilot 
mengalihkan kendali pesawat kepada co-pilot atau sebaliknya. [Anda memiliki kontrol!] 
Menunjukkan bahwa kontrol telah ditransfer, dan [Saya memiliki kontrol!] Menunjukkan 



bahwa transfer telah dikonfirmasi. Itu adalah prosedur yang saya buat secara sewenang-
wenang. (Catatan: Contoh anime 



Chapter 223 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 223 223. Putri Ketiga 1 

"Putra Mahkota negara tetangga akan datang. Seperti yang diharapkan, saya tidak bisa 
memaafkan keegoisan Anda! " (?) 

" " " Iya..." " " 

Ratu, putri pertama dan kedua tidak punya pilihan selain menjawabnya. 

Putri ketiga juga mengangguk. 

"Kalau begitu bergembiralah! Ini tidak seperti kita akan mengadakan pesta besar, itu hanya 
akan menjadi jamuan makan, dan satu-satunya wanita yang akan hadir hanyalah kalian; 
ratu dan para putri !! Dengan begitu, seharusnya tidak ada masalah !! 

Pertama-tama, tidak ada alasan Putra Mahkota datang untuk bertukar dokumen diplomatik 
sejauh ini. 

Menurut Anda apa yang akan terjadi jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda !! Apa yang 
akan kamu lakukan jika hubungan dengan tetangga kita memburuk karena merasa terhina 
!! Apakah Anda akan bertanggung jawab untuk itu? Jika kami kehilangan kepentingan 
nasional karena keegoisan Anda yang tidak ada gunanya, maukah Anda meminta maaf 
kepada orang-orang? " (Raja Vanel) 

"" "Uuu..." "" 

Ratu dan para putri yang menyalahkan raja dan menolak untuk tampil di depan umum 
karena mereka tidak bisa mendapatkan kosmetik, aksesoris, makanan, dan berbagai 
barang lainnya dari Yamano Viscounty, tetapi seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa 
menolak yang ini. 

Pertama-tama, tujuan sebenarnya dari kunjungan Putra Mahkota adalah untuk [bertemu 
para putri]... 

Selain itu, kosmetik Yamano tidak sepenuhnya tidak dapat diperoleh... 

Mereka adalah Ratu dan Putri. 

Jika mereka memainkan tangan mereka di belakang layar dan menerapkan beberapa 
tekanan, mereka akan dapat memperoleh apa yang mereka inginkan... 

... Namun, tidak mungkin menemukan produk yang eksklusif hanya untuk [Society]... 



Sudah jelas. Tidak ada seorang pun di antara anggota yang mau mengambil risiko 
kehilangan segalanya. 

Masyarakat]. Surga impian yang menjanjikan masa depan cerah kepada anggotanya. 

Dan jika seseorang diusir secara memalukan dari sana... 

Diasingkan dari surga. 

Dihapus dari sekelompok orang kudus. 

Apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang yang mendengar itu? 

... Itu berarti [Kematian] bagi mereka dalam lingkaran sosial. 

Dan itu akan menjadi kematian yang sempurna dimana mereka tidak akan pernah bisa 
terlahir kembali. Mereka akan jatuh melewati dasar neraka. 

Itu adalah organisasi rahasia bernama [Society], di mana tidak akan ada pengkhianat. 

Persatuan dan kesetiaan mereka jauh melebihi imajinasi Mitsuha... 

"Kalau begitu, untuk menyambut Yang Mulia Vares, selamat !!" (?) 

" " " " " "Bersulang!" "" "" " 

Dari pihak Kerajaan Vanel, keluarga raja, perdana menteri, dan pejabat kelas cemara hadir 
dalam perjamuan yang diadakan untuk menyambut Putra Mahkota dan partainya. 

Secara resmi, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk bertukar dokumen diplomatik, 
namun tentu saja tujuan sebenarnya adalah untuk bertemu dengan ketiga putri tersebut. 

Dikenal memiliki kepribadian yang baik, tampan, dan akan menjadi raja periode 
berikutnya, super menarik produk bahwa gadis-gadis dari keluarga kerajaan di negara-
negara sekitarnya entah bagaimana ingin memiliki kontak dengan. Dan sebagai tetangga 
negara ini, dia tidak terlalu peduli tentang pernikahan. 

Tak perlu dikatakan bahwa pasangan kerajaan dan perdana menteri berharap diskusi 
tersebut memiliki hasil yang baik sehingga hubungan antara kedua negara dapat diperkuat, 
tetapi lebih dari itu, para putri sangat antusias tentang hal itu --- ketiganya dari mereka. 

Dan... 

Giinn !! (SFX) 

Udara di tempat perjamuan menjadi dingin sekarang. 

... Terutama udara di sekitar putri pertama dan kedua... 



"Ne-nenene... Nereya, ap-apa artinya ini, aku bertanya-tanya..." (Putri pertama) 

"Y-yo-yo, kamu, benar-benar licik..." (Putri ke-2) 

Benar, putri ketiga, yang ditatap oleh putri pertama, putri kedua, dan ratu, telah melakukan 
sesuatu. 

Penampilannya itu. 

Dia meminta teman-temannya untuk melakukan yang terbaik untuk merias wajahnya 
menggunakan kosmetik terbaik yang dia peroleh dari [Society], yang dia ikuti, diam-diam 
dari keluarganya dan semua orang di istana kerajaan, bukan sebagai putri ketiga, tetapi 
sebagai viscountess Nereya de Waechter. 

Selain itu, dia memakai aksesoris yang dia pinjam dari Mitsuha. ... Tentu saja, biaya sewa 
telah diambil... 

Dan tiga teman dari [Society] yang dia undang ke istana kerajaan untuk membantu merias 
wajahnya saat ini sedang menunggu di kamar pribadinya sambil dengan penasaran melihat 
sekeliling ruangan karena mereka diberitahu bahwa mereka bisa bermain-main di dalam ... 

... Sekarang, kekuatan bertarung dari putri ketiga, Nereya, begitu kuat sehingga kedua 
saudara perempuannya tidak bisa melawannya. Ini hampir sebanding dengan putri 
seorang bangsawan, Caelia de Sylvette, ketika dia meminta permintaan bantuan dari 
teman-temannya di [Society] untuk membuat putra tertua dari keluarga county lain jatuh 
cinta padanya. 

...untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk; dia adalah yang termuda dari tiga 
bersaudara. 

Dan kemudian, Putri Nereya tersenyum lebar ke arah kakak perempuannya yang gemetar. 

((Gunununu...)) 

Kedua saudara perempuan itu mengertakkan gigi karena kesal, tetapi mereka tidak mampu 
menunjukkan perilaku yang memalukan. 

Pernikahan akan selalu dimulai dengan yang tertua. Begitulah biasanya, jadi kakak 
perempuan yang belum bertunangan seharusnya memiliki keuntungan lebih dari adik 
perempuan mereka. ... Tentu saja tanpa mempertimbangkan faktor lain sama sekali. 

Jadi permainannya belum diputuskan. 

Benar, ini belum waktunya untuk panik. 

Kemudian makanan disajikan di depan semua orang. Tampaknya dipilih orang-orang 
tampan sebagai pelayan, dan beberapa dari mereka masih remaja putri. 



Dan... 

"Ah!" 

Sebagian makanan tumpah dari piring yang terlepas dari meja, dan dengan sedikit 
momentum, itu menodai taplak meja dan gaun Putri Nereya secara berurutan. 

"" "" "" Apa ~ !!! " "" "" " 

Itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak pernah terjadi. 

Semua orang membeku, dan pelayan itu menjadi pucat. 

Hari ini dari semua hari, selama perjamuan untuk menyambut anggota penting keluarga 
kerajaan dari negara lain, dia membuat kesalahan besar dan terlebih lagi melibatkan sang 
putri. 

... Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. 

Tidak hanya pihak Kerajaan Vanel tetapi juga pihak Putra Mahkota, tidak ada yang 
mengucapkan sepatah kata pun. 

Bukan karena mereka marah pada kekasarannya, mereka mungkin tidak bisa tidak 
bertanya-tanya tentang nasib wanita malang ini, yang mungkin cukup keras ... 

"Oh, apakah kamu mungkin terlalu gugup dan menyelipkan tanganmu? Anda tidak perlu 
khawatir, itu bukan masalah besar "(putri ke-3) 

Mengatakan demikian, Putri Nereya mengambil sepotong daging yang jatuh dari piring dan 
meletakkannya kembali di atas piring. 

"" "" "" Eh... "" "" "" 

Dan kepada mereka yang membuka mata lebar-lebar karena terkejut, Putri Nereya sekali 
lagi memberikan senyuman hangat. 

"Tidak ada masalah. Pelayan laundry bisa mencucinya dengan benar ... Dan baik gaun 
maupun taplak meja tidak sebanding dengan hilangnya seorang pelayan "(Putri ke-3) 

Sisi Kerajaan Vanel masih membatu, tetapi wajah sisi Putra Mahkota mulai menunjukkan 
kelegaan seolah-olah mereka terkesan. ... Benar, tidak ada yang mau melihat kegagalan 
kecil menghancurkan hidup seorang wanita. 

Jika sang putri sendiri memutuskan untuk membiarkan masalah ini berlalu, maka itu 
seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Dengan mengingat hal itu, wajar jika merasa lega. 
Seorang bangsawan yang baik --- seorang bangsawan yang baik juga harus 
mempertimbangkan rakyat jelata. 



"... Tapi saya rasa Anda akan merasa kasihan kepada pimpinan dan kolega Anda, yang akan 
membuat Anda sulit untuk tetap berada di tempat kerja... benar, Anda, menjadi nona yang 
menunggu. Saya akan membicarakannya nanti. " (Putri ke-3) 

"" "" "" Eeeehhhhhh !!! " "" "" " 

Semua orang sekali lagi mengangkat suara terkejut. Kali ini, pihak Kerajaan Vanel dan 
pihak Putra Mahkota. 

Dan... 

(Betapa bijaknya dia... Jika saya tidak salah, dia masih berusia 12 tahun... Untuk berpikir 
bahwa dia adalah jenis dan perhatian terhadap rakyat biasa. Selain itu, dia mampu 
mengambil tindakan terbaik tanpa merasa gelisah.... Dan di atas itu, dia cantik ...) (Putra 
Mahkota) 

Perhatian dan tatapan putra mahkota terkonsentrasi pada putri Nereya. Seperti yang 
sudah jelas. 

Putri Nereya tersenyum lembut di dalam benaknya. 

Dan... 

Demikian pula, wanita pelayan itu menyeringai dalam hati. 

Tentu saja, itu sudah diatur sejak awal. 

Di bawah janji bahwa tidak ada yang salah, pramusaji melompat pada taruhan sambil 
menyadari risikonya. 

Dan dia memenangkan taruhan dengan cemerlang, dan berhasil mendapatkan posisi 
seperti mimpi sebagai wanita yang sedang menunggu seorang putri ... 

Dan Putri Nereya memperoleh orang kepercayaan yang dapat diandalkan yang akan 
berurusan dengan kebohongan, bahaya, atau bahkan perbuatan jahat tanpa peduli jika itu 
demi dirinya. 

Jika Mitsuha ada di sini, dia mungkin akan bergumam. 

[Nereya, sungguh anak yang menakutkan...] 

(Catatan: Tunggu, saya pikir semua ini diatur oleh pecinta loli?) 
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"Tapi Nereya, saya melihat bahwa Anda dapat berbicara dialog panjang yang tepat ..." (raja) 

Setelah perjamuan, raja mengatakan itu kepada putri Nereya, yang selalu berbicara hanya 
dengan kata-kata pendek, tapi... 

"Saya dapat berbicara dengan benar kepada seseorang yang sepadan dengan kesepakatan 
..." (Nereya-chan) 

Melihat punggung putri Nereya, yang mengatakan itu sambil berjalan pergi, raja berlutut 
dan dengan sedih bergumam ... 

"Jadi itu berarti, sebagai seorang ayah, saya tidak layak ..." (raja) 

Remaja perempuan pada umumnya seperti itu. ... King-sama, jangan pedulikan! 

Putri Nereya, yang telah kembali ke kamarnya, mengumumkan bahwa operasinya berhasil 
dan bahwa dia telah memerintahkan seseorang untuk membawa makanan dan minuman 
ke kamar, dan kemudian dia menyatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta piyama. 

Tentu saja, selain itu, dia menjanjikan hadiah yang bagus untuk ketiga orang yang telah 
bekerja sama. Alih-alih uang, hadiahnya berupa [ pertimbangannya sebagai bangsawan]... 

Hari ini, pada hari ini, dia memberi tahu keluarganya bahwa teman-temannya akan datang 
untuk bermain dan menginap, jadi mereka mungkin sudah menyadari bahwa ketiga 
temannya terlibat dengan riasannya. Ibu dan saudara perempuannya, begitulah. 

Namun, seperti yang diharapkan, mereka tidak bisa datang dan menginterogasi teman-
temannya yang datang untuk bermain. Sampai beberapa jam yang lalu, mulai dari raja, 
ratu, dan saudara perempuannya sangat gembira, mengetahui bahwa Nereya memiliki 
teman seperti itu, bagaimanapun juga... 

Pertama-tama, melakukan itu akan menyebabkan masalah besar dengan orang tua gadis-
gadis itu. 

Dan, Putri Nereya dengan tenang mengkhianati saudara perempuannya, yang bersukacita 
untuknya. 

... Itu kejam... 

Ngomong-ngomong, dia hanya membicarakan tentang make up kepada tiga anggota 
[Society], dan tidak pernah mengajari mereka apapun tentang pelayan. 



Dan Mitsuha tidak ikut campur dalam masalah ini, atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak 
tahu tentang strateginya sendiri. Dia baru saja menyewa aksesoris buatan bumi sesuai 
permintaan Putri Nereya... dengan harga yang jauh melebihi harga saat dia membelinya. 

Putri Nereya berpikir bahwa tidak perlu memberitahu Mitsuha karena [dia hanya 
Mengundang teman-temannya ke rumahnya untuk berlatih makeup bersama], karena tidak 
ada hubungannya dengan aktivitas [Masyarakat]. Jadi putri Nereya tidak berniat 
menyembunyikan sesuatu dari Mitsuha. 

Jadi, meskipun hadiahnya disiapkan oleh Putri Nereya sendiri, itu sudah cukup dari sudut 
pandang teman-temannya. 

Jika mereka memberi tahu orang tua mereka tentang hal ini, bahwa [mereka membantu 
putri ketiga], hampir pasti mereka akan menerima hadiah yang cukup besar. 

... Sepertinya dendam dari dua putri lainnya hanya akan ditujukan kepada putri ketiga, jadi 
mereka tidak perlu khawatir tentang itu. 

"... Namun, apakah kamu akan baik-baik saja? Ratu dan putri sulung yang telah mengetahui 
tentang kosmetik mungkin akan menyerbu ke ruangan ini setelah kami kembali... 
"(Anggota Masyarakat A) 

Putri Nereya dengan ringan menjawab gadis yang dengan cemas menanyakan pertanyaan 
itu sambil membawa makanan ke kamar. 

"... Besok aku akan meninggalkan istana kerajaan bersama semua orang dan bersembunyi 
sebentar, jadi tidak apa-apa. Sementara itu, mereka akan sedikit tenang dan mencoba 
mendapatkan kosmetik dengan cara yang berbeda dari saya. Masalah tentangku 
seharusnya sudah lenyap dari kepala mereka saat itu ... "(Nereya-chan) 

"T-tapi, bahkan ratu tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah, kan? Jika mereka 
menyadari bahwa pada saat Nereya-sama kembali, satu langkah salah, maka hujan 
berdarah akan ... "(Anggota Masyarakat A) 

Itu wajar bagi gadis-gadis anggota untuk menjadi sangat khawatir. 

Hari itu, sehari setelah mereka kembali dari pertemuan ke-0 [Society], terjadi keributan 
besar ketika mereka muncul saat makan malam, kemudian mereka diinterogasi dengan 
kejam oleh ibu dan saudara perempuan mereka. Selanjutnya, perbekalan kosmetik diambil 
dari mereka, dan mereka dipaksa untuk diajari cara merias wajah. Keributan bahkan 
melibatkan ayah dan kakek nenek mereka. Dan banyak lagi... 

Belajar dari pengalaman mereka, tidak mungkin mereka percaya bahwa ratu dan putri 
sulung akan menyerah begitu saja. 

"...semua akan baik-baik saja. Mungkin segalanya akan tenang setelah bersembunyi selama 
beberapa tahun ... "(Nereya-chan) 



" " "...terlalu panjang!! [Waktu] Anda terlalu lama !! " "" 

(POV Mitsuha) 

"... Jadi karena itulah aku datang. Tolong jaga aku sebentar... "(Nereya-chan) 

"Siapa yang akan menjagamu!?!?" (Mitsuha) 

Nereya, putri ketiga Kerajaan Vanel, tiba-tiba muncul di toko dan mengatakan sesuatu yang 
konyol. Dia tidak akan menyerah tidak peduli berapa banyak saya menolak, jadi saya tidak 
punya pilihan selain membawanya ke lantai dua. 

"Ooh, jadi kamu akan membimbing saya ke ... kamar saya ..." (Nereya-chan) 

Putri Nereya, yang melihat ke kamar di lantai dua, menjadi terdiam. Ya, tidak ada yang 
menunjukkan seseorang tinggal di sini. Tanpa tempat tidur, tidak ada peti, tidak ada kursi, 
tidak ada meja, tidak ada apa-apa... 

Benar, tempat ini hanyalah kamuflase yang berfungsi sebagai toko produk. Saya menyewa 
tempat ini agar saya dapat pindah ke pusat kota ini tanpa repot dan untuk membuat alibi 
bahwa [saya tinggal di sini] agar tidak aneh jika saya tidak menginap di penginapan selama 
saya tinggal di kota ini . 

Saya tidak pernah tidur di sini karena saya tidak ingin mengambil risiko tidur sendirian di 
tanah musuh. Bahkan toilet dan kamar mandi di lantai pertama tidak pernah digunakan. ... 
Saya selalu pergi ke rumah saya di Jepang menggunakan transfer setiap kali saya ingin 
pergi ke toilet. 

"Kamu... tidak... tinggal di sini...?" (Nereya-chan) 

Putri Nereya mengatakannya dengan ekspresi tertegun. 

"Baik. Ini hanya toko yang saya jalankan. Tempat tinggalku yang sebenarnya berbeda, itu 
rahasia. Aku tidak terlalu suka diserang atau diculik oleh orang-orang yang mencari uang 
atau kesepakatan dari keluargaku "(Mitsuha) 

Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena [saya tidak suka]. Yah, itu hanya 
setengah lelucon, hanya permainan kata. Dan... 

"Tentu saja, keluarga kerajaan, para bangsawan, dan mereka yang berhubungan dengan 
istana tidak terkecuali" (Mitsuha) 

Benar, itu artinya, aku tidak berniat untuk menceritakan apapun tentang itu bahkan 
kepada seorang putri. 

"......... Aku bingung" (Nereya-chan) 



"Tidak, jangan tanya saya ..." (Mitsuha) 

Ya, saya tidak berniat mengatasi masalah seperti itu, dan saya juga tidak memiliki 
kewajiban untuk melakukannya. 

... Namun, mengesampingkan [Nereya sang Putri Ketiga], aku tidak bisa mengambil sikap 
yang begitu kejam terhadap [Nereya, anggota "Masyarakat"]. 

...Sial. 

"... Jadi itu sebabnya aku membawanya. Tolong rawat dia sebentar... "(Mitsuha) 

"Siapa yang akan menjagamu !?" (Mitchan) 

Mitchan marah pada kami yang tiba-tiba datang ke mansionnya dan mengungkit hal konyol 
seperti itu. 

Ya, saya merasa seperti pernah mendengar percakapan ini di suatu tempat... 

"Tapi aku tidak bisa memikirkan orang lain ..." (Mitsuha) 

"K-kamu gadis bodoh dengan beberapa teman dan tidak masuk akal !!!" (Mitchan) 

"Gaa ~ n !!" (Mitsuha) 

"Gaa ~ n !!" (Nereya-chan) 

Saya mengungkapkan keterkejutan saya dengan onomatopoeia dan Putri Nereya 
menirunya. 

"Sekarang, Micheline, meskipun mereka tidak memiliki akal sehat, mereka kurang lebih 
adalah temanmu, bukan? Anda tidak perlu memarahi mereka sejauh itu. Sebagai seorang 
wanita, Anda tidak boleh menggunakan kata-kata kotor seperti itu. Jangan bicara di tempat 
seperti itu dan undang mereka masuk untuk saat ini! " (Marquis Mitchell) 

Saat kami berbicara di pintu depan, Marquis, yang telah keluar dari ruang kerja dan 
memperhatikan keributan itu, memanggil dari balik pintu. Rupanya, dia bisa mendengar 
suara teriakan Mitchan, tapi dia tidak bisa mendengarku dan Putri Nereya yang berbicara 
dengan normal. ... Dengan kata lain, Marquis tidak tahu dengan siapa Mitchan berbicara. 

Dan tentu saja, Marquis, yang keluar dari pintu depan untuk menegur Mitchan dan 
mengundang tamu putrinya masuk, akhirnya melihat wajah orang lain yang diteriaki dan 
disebut gadis bodoh oleh putrinya. 

"D-he --- Yang Mulia, putri ketiga ~~ !?" (Marquis) 

Ah, dia jatuh... 
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"...HA! O-oh, jadi itu hanya mimpi... Hahaha, benar. Tidak mungkin Micheline akan 
melakukan sesuatu yang konyol seperti berteriak pada putri kerajaan dan memanggilnya 
gadis bodoh ... "(Marquis Mitchel) Marquis Mitchel, yang baru saja bangun, mencoba 
bangun dari tempat tidur dengan senyuman di wajahnya, dan... 

"Sayangnya, itu bukan mimpi ..." (Mitsuha) 

"Eh?" (marquis) 

Marquis menoleh ke arah sumber suara, dan apa yang terpantul di matanya ... 

"Viscount Yamano dan Yang Mulia Putri Nereya?" (marquis) Dan setelah beberapa saat... 

"Gyaaaaaa !!!" (marquis) 

"... Ah, dia pingsan lagi..." (Mitsuha) 

Kamu gadis bodoh! (marquis) 

"Aku --- aku minta maaf ..." (Mitchan) 

Marquis berteriak pada Mitchan, yang menundukkan kepalanya. 

Yah, apapun alasannya, tidak baik bagi putri marquis untuk meneriaki sang putri ... 

Tidak, kupikir Mitchan bermaksud membentakku, tapi kebetulan ada Putri Nereya tepat di 
sampingku di depannya. Dan karena Putri Nereya terlibat, tak terhindarkan jika itu muncul 
saat dia meneriaki sang putri ... Akan menjadi masalah besar jika berjalan buruk. 

Nah, kami bertiga tahu bahwa kata-kata Mitchan sebelumnya adalah untuk anggota baru 
[Masyarakat] [Viscountess Nereya de Waechter] dan saya daripada untuk [Putri Ketiga, 
Nereya]. Dan Nereya-chan sendiri sadar bahwa itu adalah situasi di mana [Ketua memarahi 
anggota biasa dari [Society]]. 

Kalau tidak, tidak mungkin Mitchan, yang hanya putri bangsawan senior, bisa mengatakan 
hal seperti itu kepada seorang putri. 

... Tapi, tentu saja, marquis tidak tahu itu... 

"...jangan marah. Itu adalah kesalahanku sehingga ketua menjadi marah. Saya tidak 
menjelaskan situasinya sebelumnya. Aku salah... "(Nereya-chan) "... Aku --- Aku mengerti..." 
(si marquis) 



Tuan putri sudah mengatakan itu, jadi marquis seharusnya tidak marah lagi. 

Jika dia terus memarahi Mitchan dengan ini, itu berarti dia mengabaikan Putri Nereya. 

Dan tidak seperti Mitchan, kata-kata apapun dari marquis, yang bukan anggota dari 
[Society], akan diarahkan ke sang putri. Jika entah bagaimana itu salah, itu bisa dilihat 
sebagai [kata-kata celaan dari seorang bangsawan terhadap sang putri]. 

... Ya, itu akan buruk. 

Jadi, berkat Nereya-chan Mitchan bisa lolos dari teguran marquis... tte, itu adalah kesalahan 
Nereya-chan karena dia dimarahi sejak awal, jadi tidak perlu bersyukur, ahahaha. 

Kemudian, Nereya-chan berbicara tentang detail situasinya ... 

"" Apakah kamu iblis !? " "(Mitsuha & Mitchan) "......" 

Tindakan jahat terhadap dua putri sulung yang merupakan orang baik (menurutku). 

Satu langkah yang salah, gadis pelayan itu mungkin akan kehilangan nyawanya. 

Mitchan dan saya akhirnya mengangkat suara kami karena kekejaman situasi. 

Dan si marquis hanya bisa mendengarkan dengan wajah kaku karena dia tidak bisa 
mengatakan apapun dengan sembarangan. 

Sungguh, gadis ini... 

Ah. 

"Nereya-chan, ada satu hal yang membuatku penasaran, bolehkah aku bertanya?" 
(Mitsuha) "Un, apa?" (Nereya-chan) 

Dia hanya mengucapkan kata-kata minimum yang diperlukan seperti biasa... 

Tapi dia tidak hanya mengatakan [Un] tapi [Apa?] Juga melekat, aku ingin tahu apakah dia 
berhati-hati terhadapku? ... Tte, tingkat layanannya terhadapku hanya sejauh itu !? 

... Baiklah, terserah. Bagaimanapun, mari kita dengarkan hal yang membuat saya 
penasaran. 

"Ini tentang gadis yang kamu sebutkan sebelumnya... Kamu telah membuat pengaturan 
yang diperlukan sebelum meninggalkan istana kerajaan dan bahwa dia tidak dalam posisi 
yang rapuh sekarang, kan? Anda telah menjelaskan semua rencananya dengan benar dan 
memberi tahu dia apa yang harus dilakukan mulai sekarang, bukan? Tentunya, dia tidak 
berpikir bahwa Anda telah meninggalkannya, dan dia sekarang tenggelam ke dalam kolam 
keputusasaan karena Anda tidak menjelaskan apa pun kepadanya, bukan? Dan kau tidak 



akan meninggalkannya begitu saja selama berbulan-bulan, kan? " (Mitsuha) "Ah..." (Nereya-
chan) 

Oioioioioioioioioi! 

Bicara tentang pukulan maut! 

"Kembali sekarang!" (Mitsuha) 

"...... Aku mengerti..." (Nereya-chan) 

Rupanya, dia masih memiliki [hati manusia] atau [rasa bersalah], setidaknya. Aku lega. 

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

Mitchan dan Marquis terlalu ketakutan untuk menyadari bahwa mereka telah lolos dari 
krisis. 

Oiii, kembali... 

"Wah, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi ..." (Mitsuha) Aku menghela nafas, dan 
mungkin Mitchan dan Marquis tersentak kembali ke dunia nyata karena itu; mereka juga 
menghela nafas panjang. 

Nah, jika mereka menemukan penyebab pelarian putri ketiga terkait dengan lingkaran 
yang dipimpin putrinya, dan bahwa tempat persembunyian sang putri adalah rumahnya 
sendiri ... 

Ya, tidak aneh jika mereka berpikir bahwa marquis sedang merencanakan sesuatu. 

Jika hasilnya buruk, kelangsungan hidup rumahnya mungkin dipertaruhkan. Tidak peduli 
seberapa kuat keluarga Marquis, itu masih memiliki batasan. Dan memiliki kekuatan 
berarti ada musuh yang menentangnya. Tidak mungkin mereka melewatkan informasi 
seperti itu ... 

"Aaah, kupikir aku akan mati ..." (si marquis) Marquis mengatakan sesuatu seperti yang 
akan dikatakan oleh karakter utama film laga, tapi wajar jika dia merasa seperti itu. 
Sungguh tidak aneh untuk mati secara sosial ... 

"Jadi, Mitsuha, kamu akan melakukan tindakan lanjutan dengan benar, kan?" (Mitchan) Dan 
kemudian Mitchan berkata begitu. 

"T-tentu saja !!" (Mitsuha) 

Benar, jika terus begini, [3 saudara perempuan intim] keluarga kerajaan akan berakhir di 
tenggorokan satu sama lain. Jika berjalan buruk, itu bisa menjadi skandal besar bagi 
keluarga kerajaan. Dan untuk mencegahnya... 



"Aku akan memberikan kosmetik kepada putri pertama dan kedua ..." (Mitsuha) "Untuk 
ratu juga !! Kalau tidak, akan terjadi hujan darah !! " (Mitchan) "Ah, benar ..." (Mitsuha) 

Pasti... 

Selain itu, meskipun saya ingin membalas raja, saya tidak memiliki dendam terhadap ratu 
atau putri, dan saya tidak ingin melihat keluarga mereka hancur karena saya ... 

Kemudian marquis, yang mendengarkan percakapan kami, bergumam dengan mata 
terbuka lebar. 

"M-mungkinkah, putri ketiga telah berpikir sejauh ini dan melakukan hal seperti ini demi 
putri sulung dan ratu? Ooh, betapa mencintai keluarga! Dan betapa briliannya dia ahli 
strategi !! " (marquis) "" Itu tidak benar, tentu saja! " "(Mitchan & Mitsuha) Suaraku selaras 
dengan suara Mitch. 

Ya, tentu saja bukan itu masalahnya. 

Meskipun dia memiliki kepribadian licik, dia kurang lebih orang bebal alami. Kebetulan 
saja seperti ini. 

Dia hanya ingin membuat keinginannya sendiri menjadi kenyataan tanpa kebencian dan 
menerapkan metode terbaik yang dia temukan. Tetap saja, lalai menyebabkan 
ketidaknyamanan di sekitarnya. 

Dan karena dia berpikir gegabah, dia telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. 

Itulah yang orang sebut [Jinx]... 

Catatan: Bab pendek, saya tahu. saya akan mencoba untuk mendapatkan satu lagi. 
mungkin... 
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(POV tidak diketahui) 

"Apa yang terjadi dengan platform desain untuk kapal besar berikutnya!" 

"Y-ya, tentang itu... kepala teknisi pergi ke pelabuhan militer..." 

"Lagi...? Kita harus melakukan sesuatu... Tidak, saya tahu bagaimana perasaan mereka. Saya 
tahu tapi..." 

Mereka yang terlibat dalam pembuatan kapal pergi berlibur ke kota pelabuhan angkatan 
laut segera setelah saya mengalihkan pandangan dari mereka. ... Belakangan ini mereka 
mulai mencoba untuk berbicara dengan jiwa kapal sambil bergumam... 

Tidak, saya mengerti! Bahkan saya yang masuk TNI AL karena saya suka kapal, juga sering 
ke galangan kapal. Ketika saya diberi tahu bahwa ada jiwa yang tinggal di perahu yang saya 
ikuti, dan bahwa perahu itu memiliki sosok seorang gadis yang cantik, saya segera pergi ke 
sana. 

... Sebenarnya, saya sudah dua kali berlibur. 

Sayangnya, jiwanya tidak pernah muncul... 

Sebagai gantinya, kami mengirim petisi ke markas angkatan laut untuk memperpanjang 
umur kapal tua yang dirancang oleh almarhum chief engineer ketika dia masih muda. Siapa 
yang akan membiarkan mereka ditenggelamkan sebagai kapal sasaran untuk latihan 
pengeboman !? 

"... Dan saya berencana untuk pergi ke pelabuhan angkatan laut minggu depan, jadi harap 
tanda tangani pemberitahuan liburan ini..." 

"Tidak!" 

Tidak mungkin aku mengizinkan itu! 

"Tapi kami memiliki hak untuk..." 

"Saya sudah mengirimkan pemberitahuan liburan untuk minggu depan. Menurut Anda apa 
yang akan terjadi jika kita berdua berlibur panjang pada saat yang sama... " 

"Eh..." 

Pertama datang pertama dilayani, tidak ada perasaan sulit... 



(POV Mitsuha) 

"Mitsuha-san, tampaknya orang-orang di Angkatan Laut bertingkah aneh baru-baru ini" 
(Rephilia) 

"Eh, apa maksudmu?" (Mitsuha) 

Tampaknya Rephilia telah memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan 
militer. 

"Perusahaan yang terkait dengan pembuatan kapal, pedagang kayu, pengrajin, dan 
sebagainya tampak panik, atau lebih tepatnya, terpojok... bagaimanapun juga, keadaan 
mereka aneh dan telah memburuk... 

Dan untuk beberapa alasan, angkatan laut, terutama pembuat kapal dan pelaut, gelisah, dan 
para petinggi telah mengambil cuti liburan... dan mereka tidak seperti berada dalam 
masalah; sebaliknya, mereka tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. 

Bagaimanapun, ada perbedaan ekstrim dalam tingkat antusiasme antara angkatan laut dan 
perusahaan swasta yang berhubungan dengan kapal. Biasanya, jika terjadi kesalahan, 
kedua belah pihak harus dalam keadaan yang sama ... "(Rephilia) 

Baiklah, seperti yang direncanakan... 

Namun, jika mereka tidak bisa bertemu dengan jiwa kapal sama sekali, mereka mungkin 
berpikir bahwa Era itu istimewa, jadi tren bahwa [Karena kita akan menghentikan 
dekomisioning kapal lama dan memperpanjang masa hidup mereka, rencana untuk 
membangun kapal baru akan ditunda] mungkin menurun secara bertahap ... 

...itu dia!! 

"... Dan jadi, kita akan membentuk [Korps Jiwa Kapal Keluarga Yamano]!" (Mitsuha) 

Di depanku, ada Noel (11 tahun), Ninette (13 tahun), Leah (5 tahun), [Korps Gadis 
Pembantu Keluarga Yamano]. Juga, Paulette, Katy, Lorena, dan anggota [Korps Pembantu 
Dewasa Keluarga Yamano] lainnya, ditambah Miriam-san menambahkan. 

"Apa itu..." (?) 

Kemudian Colette-chan, yang terlihat tercengang, mengajari semua orang peran tersebut. 

Oh, Colette-chan bekerja denganku di benua baru, jadi dia akan dikeluarkan dari korps jiwa 
kapal. 

Saat itu malam, dan kami jauh dari para pelaut selama acara Era, jadi tidak apa-apa karena 
wajah kami tidak dapat dikenali dengan jelas, tetapi kami tidak dapat berpartisipasi dalam 
operasi ini. 



Mengingat kejadian yang tidak mungkin terjadi, Anda tidak boleh mengambil risiko yang 
tidak perlu. 

Meskipun saya menjelaskan kepada para bangsawan di negara kita bahwa ["Migrasi" 
mengurangi vitalitas saya] (Saya tidak pernah mengatakan bahwa rentang hidup saya akan 
dipersingkat), saya memberi tahu Count Bozes dan para pelayan saya bahwa itu sedikit 
berlebihan. 

... Jika tidak, saya tidak akan bisa bergerak dengan bebas, jadi itu tidak bisa dihindari. Tentu 
saja, mereka semua dilarang membicarakannya. 

Mungkin tidak ada yang akan mengkhianati tuan mereka, yang juga merupakan majikan 
mereka, yang juga merupakan Himemiko Petir, yang juga merupakan pahlawan 
keselamatan. Tidak hanya mereka yang menyembah dewi, tetapi juga mereka yang 
menghargai kehidupan dan posisi diri dan keluarganya. 

Oleh karena itu, jika saya katakan, [ini adalah operasi rahasia untuk melindungi negara] 
dan [ini adalah peramal dari dewi], mereka akan melakukan yang terbaik. Tidak, bukan 
karena mereka takut pada hukuman dewi, itu atas kebijaksanaan mereka sendiri, tentu 
saja! 

... Dan ada juga bonus khusus. 

Baiklah, ayo pergi! 

(Narator's POV) 

"Apa itu?" (?) 

"Burung?" (?) 

"Tidak, tidak ada burung laut yang terlihat sebesar itu saat bertengger di tiang..." (?) 

Beberapa pelaut, yang sedang membersihkan dek kapal perang [Salvary] dengan 64 senjata 
yang canggih dengan sikat dek, berhenti di jalur mereka dan melihat ke arah objek di tiang. 

Kemudian, benda itu berdiri di tiang kapal. 

Siluet tersebut terlihat seperti seorang gadis berusia 13-14 tahun. 

Dan... 

[Oni-chan, gatal disana, tolong gosok dengan kuat untuk menghilangkan kotoran!] 

"......" 

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



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

"" "" "" Ooooooooooh !! Salvary-chan !!! " "" "" " 

Dengan suara nyaring, para pelaut melompat keluar dari dalam kapal satu per satu. Tentu 
saja, kapten dan perwira juga ikut terbang dari buritan. 

"Oo  h, Oo  hh, Oooooohh !!" 

"" "" "" Selamat! Selamat! Selamat! " "" "" " 

Sampai gadis itu menghilang sambil melambaikan tangannya, tidak, bahkan setelah dia 
pergi, antusiasme kru tidak mereda... 

Putaran inspeksi! (?) 

Untuk memastikan apakah ada kelainan di kapal dan untuk menjaga ketertiban awak, 
petugas yang bertanggung jawab secara teratur berpatroli dengan petugas bintara di 
sekitar kapal. Kemudian, mereka memeriksa semua kamar yang ditetapkan dan kamar 
kosong, dan... 

Ketika mereka membuka pintu kamar tidur seorang pelaut, di mana tidak ada orang yang 
boleh berada di sana karena penghuninya saat ini bekerja di dek... 

"Ah" 

"" ...... "" 

Mereka menemukan seorang gadis berusia sekitar sepuluh tahun duduk di atas kotak kayu 
dan menggigit roti yang sudah matang. 

Dan gadis itu menghilang bersama dengan kotak kayu (dengan Mitsuha di dalamnya), 
meninggalkan roti keras yang setengah dimakan. 

"" ...... "" 

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

"Ara-ara, kerja bagus!" (?) 

"Eh?" 

Petugas bintara melihat ke belakang dengan terkejut setelah dia mendengar suara seorang 
wanita di dek kapal tua dan apa yang terpantul di matanya ... 

Seorang wanita lembut berusia sekitar 27 -- 28 tahun dan seorang gadis kecil berusia 
sekitar 5 -- 6 tahun yang sedang menunggangi bahunya. 



Dan pada kain mirip bib yang dikenakan oleh gadis kecil itu, tertulis: 

[Sekoci di dalam pesawat] 

"......" 

"Mitsuha-san, sepertinya ada rumor aneh lain di angkatan laut. Saya mendengar bahwa 
beberapa awak kapal mengatakan hal-hal aneh, seperti [Saya melihat jiwa kapal], atau 
[Saya tidak akan turun dari kapal ini selama sisa hidup saya], dan hal-hal lain yang 
tampaknya merupakan tanda gangguan mental ... "(Rephilia) 

"Fufufu, seperti yang direncanakan... Dengan ini, mereka harus diyakinkan bahwa kapal 
selain Era juga memiliki jiwa. Maka tidak mungkin mereka bisa menonaktifkan kapal-kapal 
tua itu. Sudah pasti bahwa kru dan mereka yang terlibat dalam pembuatan kapal akan 
menentangnya. Jika semuanya berjalan lancar, hak asasi manusia, tidak, hak jiwa kapal 
akan dibuat, dan mungkin itu akan membuat angkatan laut semakin kacau ... "(Mitsuha) 

"H-haa..." (Rephilia) 

Meskipun dia tidak memahaminya, Rephilia mengeluarkan senyum ambigu, mengetahui 
bahwa itu berjalan sesuai dengan harapan Mitsuha ... 

"Mitsuha-sama, aku takut berdiri di tiang kapal!" (Ninette) 

"Ah ~, maaf. Sudah aman sejak saya stand-by sehingga saya bisa segera mentransfer Anda 
jika Anda jatuh, tapi saya lihat itu menakutkan, ya ... Oke, saya akan menambahkan biaya 
risiko khusus untuk Anda, Ninette. Jadi tolong tahan! " (Mitsuha) 

Yay !! (Ninette) 

(Aku juga memberi Rachel-san bayaran khusus untuk Leah-chan yang berperan sebagai 
perahu kecil. Dan aku yakin semua pelayan berseri-seri dengan gembira karena mereka 
mendapat penghasilan tambahan ... yah, jika aku mengadakan pesta mewah, mereka akan 
dengan senang hati membantu dengan hal lain lain kali, jadi ini adalah investasi yang 
murah ...) 

Berpikir begitu, Mitsuha tersenyum manis. 



Chapter 227 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 227 227. Penguasa Sejati 

"Terima kasih." 

Nereya-chan mengatakan itu pada pertemuan [Society]. Satu minggu setelah dia mencoba 
melarikan diri dari rumah. 

Sementara itu, saya sedang melakukan [Operasi Jiwa Kapal], tapi sebelum itu, saya 
melakukan tindak lanjut untuknya dengan benar. 

Saya mengirim surat ke istana kerajaan tak lama setelah Nereya-chan kembali dari 
mansion Marquis Mitchell. Itu dialamatkan ke [Viscountess Nereya de Waechter]. 

Tentu saja, mereka yang bertanggung jawab atas pemrosesan surat di istana kerajaan 
sepenuhnya mengetahui alias dan berbagai gelar dari anggota keluarga kerajaan dan 
pejabat kerajaan lainnya, jadi surat itu seharusnya telah dikirimkan dengan benar kepada 
Putri Ketiga. 

Karena pengirimnya adalah Mitchan, putri dari keluarga Marquis, maka tidak dapat 
diperlakukan tanpa pandang bulu. 

Dan fakta bahwa itu tiba dengan selamat dibuktikan oleh kata-kata Nereya-chan 
sebelumnya. 

Hari itu, tepat setelah Nereya-chan pergi, aku mengadakan pertemuan darurat dengan 
Mitchan, langsung menulis surat itu, dan meminta pelayan mansion Mitchan untuk segera 
mengirimkannya. [Mendesak] besar tertulis di luar surat dengan tinta merah. 

Aku tidak tahu berapa banyak itu akan dipertimbangkan di istana kerajaan, tapi itu yang 
terbaik yang bisa kami lakukan, berharap itu bisa mengurangi waktu hukuman Nereya-
chan meski hanya sedikit ... 

Isi surat tersebut adalah pemberitahuan bahwa terdapat cacat dalam survei struktur 
keluarga Viscountess Nereya de Waechter, yang mengakibatkan bertambahnya keluarga 
perempuan yang telah dikonfirmasi, yaitu ibu dan dua saudara perempuannya, ke dalam 
kuota pembelian. . 

... Itu seharusnya menyelesaikan masalah keluarga Nereya-chan dan menghilangkan 
kebutuhan untuk kabur dari rumah. 

Nyatanya, Nereya-chan sepertinya tinggal di istana kerajaan seperti biasa, jadi mungkin 
sudah terselesaikan. 



Sebenarnya, saya tidak akan terus melarang keluarga raja untuk membeli produk impor 
dari Yamano Viscounty sejak awal. 

Yah, tentu saja, saya melarang para bangsawan yang melakukan sesuatu yang konyol, 
tetapi pada akhirnya, raja memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya untuk 
mendapatkan produk tersebut. 

Dan itu berarti seseorang harus mendapatkan ujung tongkat pendek. 

Nah, jika dia melakukan hal semacam itu, kredibilitasnya sebagai raja akan menurun, tetapi 
bukan berarti saya ingin menggulingkan sistem pemerintahan keluarga kerajaan. 

Kalaupun top diganti, kecenderungan negeri ini menyerbu negara-negara lemah dengan 
kekuatan militernya tak akan berubah sama sekali. Sebaliknya, jika pemerintah direbut 
secara paksa melalui perampasan atau kudeta, hal itu dapat menyebabkan negara tersebut 
meningkatkan permainan invasi mereka untuk mengurangi dunia bisnis dan militer serta 
untuk mengalihkan perhatian rakyat. 

Dan tentu saja, mereka mungkin akan mengirimkan lebih banyak armada ekspedisi untuk 
mencari tanah baru yang dapat dengan mudah dieksploitasi... 

Jika mereka tidak keberatan kehilangan kapal tua yang hampir dinonaktifkan bersama 
dengan nyawa awaknya, dan jika mereka tidak melakukan apa pun untuk memberi 
kompensasi kepada keluarga yang berduka, manfaat meningkatkan peringkat persetujuan 
mereka akan jauh lebih besar. daripada kerugian mengirim tentara Angkatan Laut dalam 
perjalanan dengan peluang bertahan hidup yang rendah. ...mungkin. 

Jadi akan lebih mudah bagi saya jika mereka mudah dikendalikan, yaitu, ada pemerintahan 
konservatif yang stabil, dan pimpinan ingin mempertahankan status quo. 

Jika sekelompok pemula dengan ambisi yang membara menjadi yang teratas, di tingkat 
peradaban ini, negara mungkin akan lepas kendali. Dan hasilnya paling bisa ditebak jika 
Anda membaca buku-buku sejarah Bumi. 

Jadi, saya hanya memasukkan alias itu ... Maksud saya, nama yang mereka gunakan saat 
menyamar, tidak menyadari identitas aslinya, tapi ... 

Setelah itu, para pedagang lain mendapatkan ide yang salah dan menambahkan raja dan 
putra mahkota, dengan alias [Count Wonrade dan Viscount Efred], dalam daftar penolakan 
mereka sendiri. Termasuk yang terkait dengan mereka... 

Mereka mengira bahwa kami menambahkan mereka ke daftar penolakan kami, mengetahui 
identitas asli mereka. Dan mereka tidak mau mengambil resiko bahwa Jika secara 
kebetulan mereka dianggap melanggar peraturan dan ditambahkan ke daftar penolakan 
kami juga... 



Nah, saat itulah ratu dan para putri memaksa Perdagangan Rephilia untuk menjual 
kosmetik dengan cara yang sedikit bermasalah. 

... Aku bisa mengerti kalau Ratu dan para putri tidak bisa diterima jika tertinggal jauh dari 
istri dan anak perempuan bangsawan dalam hal penampilan. 

Saya yakin memahami perasaan mereka dengan baik. Setidaknya sejauh menurut saya 
masih ada ruang untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan. 

Jadi, dalam surat yang saya kirimkan kepada Nereya-chan, saya menulis bahwa saya bisa 
memaafkan mereka dengan syarat [jika ratu dan para putri bersedia bertaubat]. 

Mungkin karena itu, Nereya-chan dengan antusias dan merendahkan mendorong mereka 
untuk merefleksikan diri mereka sendiri. Sambil terus membual bahwa itu semua berkat 
dia. 

... sungguh iblis kecil. 

"Saat ini, para bangsawan, militer, dan rakyat juga; tidak ada yang bisa melawan ayahku 
"(Nereya-chan) 

Ya, Anda mengatakan itu, tapi itu cukup jelas karena [Ayah] Anda adalah Yang Mulia Raja, 
bagaimanapun juga... 

"Dan ayahku tidak bisa melawan ibuku" (Nereya-chan) 

Ah... begitu. Nah, hal semacam itu sering terjadi, bahkan dalam keluarga biasa... 

"Dan sekarang, baik ibu maupun saudara perempuanku tidak bisa melawanku ..." (Nereya-
chan) 

Eh? 

"Dan sekarang, aku tidak bisa melawan Mitsuha-chan dan Micheline-chan..." (Nereya-chan) 

Eeh? 

"Benar, itu berarti ... Mitsuha-chan dan Micheline-chan adalah penguasa sejati negara ini .." 
(Nereya-chan) 

" "Tentu saja tidak!!" "(Mitsuha & Mitchan) 

Suara Mitchan, yang mendengarkan di sampingku, tumpang tindih dengan milikku. 

"Tidak mungkin Yang Mulia akan mengacaukan hierarki di dalam negeri dengan urusan 
nasional !!" (Mitchan) 

Mitchan, sangat marah. 



Yah, sebagai anak dari keluarga bangsawan senior, kurasa tak tertahankan baginya untuk 
mendengar persepsi seperti itu dari anggota keluarga kerajaan. 

Selain itu, kami tidak bisa memastikan apakah Nereya-chan mengatakannya dengan serius 
atau bercanda. 

Dan fakta bahwa entah bagaimana aku merasa bahwa dia mengatakan itu dengan serius 
hanya membuatnya semakin buruk. 

Bagaimanapun, mari beri dia sedikit peringatan. 

"Nereya-chan, kamu adalah [Viscountess of Waechter]. Dan Anda memiliki seorang ibu dan 
dua saudara perempuan. Jika mereka memberikan [nama berbeda] kepada Perdagangan 
Rephilia atau kepada kami, mereka akan dibebaskan dari perlakuan istimewa, karena 
mereka bukan lagi anggota keluarga Viscountess Waechter, Anda mengerti? Dan orang 
yang memiliki keanggotaan [Society] bukanlah [Viscountess Nereya de Waechter] bukan 
[orang asing yang tidak kami kenal], seperti Yang Mulia Putri Ketiga, Anda mengerti? " 
(Mitsuha) 

Saat aku mengatakan itu dengan wajah serius, Nereya-chan berkeringat dingin dan 
mengangguk putus asa. 

Un, dia sepertinya mengerti bahwa di sini dia hanya [Viscountess Nereya de Waechter], dan 
mengklaim status lain bukanlah ide yang bijaksana. 

Dia agak aneh dan sedikit tidak pengertian, tapi dia sama sekali tidak bodoh, dan dia juga 
bukan orang jahat. 

Dan untuk mencegah konflik yang kemungkinan menyebabkan hujan berdarah di dalam 
keluarga kerajaan, saya memberikan pertimbangan yang hangat kepada anggota wanita. 
Tetap saja, seperti yang diharapkan, saya tidak berniat memberikan pertimbangan seperti 
itu kepada laki-laki, yaitu, baik kepada Raja dan Putra Mahkota maupun kepada Pangeran 
Wonrade dan Viscount Efred. 

... Bukannya aku harus khawatir kalau itu yang bisa menyebabkan perselisihan keluarga. 

Mereka tidak akan memaksakan diri untuk mendapatkan apa pun kecuali kosmetik yang 
menggunakan metode sembrono itu. 

"... Umm, aku ingin membelikan manisan dan pisau lipat untuk adikku..." (Nereya-chan) 

Entah bagaimana, Nereya-chan mengatakan itu dengan canggung. 

Seperti yang diharapkan, bahkan seorang eksentrik memuja adik laki-lakinya, ya ... 

"" Disetujui! " "(Mitchan & Mitsuha) 



Suaraku tumpang tindih dengan suara Mitch. 

Kurasa Mitchan juga lemah terhadap kata [adik laki-laki]... 

Dan anggota lainnya, yang dengan cemas melihat kami melakukan sedikit percakapan yang 
menegangkan, mengira bahwa diskusi tersebut sepertinya telah selesai, dan mulai 
melakukan percakapan biasa satu sama lain. 

Ya, ini pertemuan sosial untuk para gadis cantik. 

Mari menjadi anggun dan anggun !! 



Chapter 228 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 228 228. Teman Lama 

"... Mitsuha, apakah kamu menjadi gemuk?" (?) 

"A-apa katamu !!!" (Mitsuha) 

Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan hal pertama yang dia katakan 
adalah itu !? 

... Tidak, aku tahu itu. 

Saya tahu bahwa saya telah menjadi sedikit, sedikit, sangat kecil... sedikit montok... 

Karena mau bagaimana lagi, bukan !? 

Saya harus pergi ke pesta di benua baru. Ada pertemuan sosial dengan orang-orang teritori 
di setiap kota dan desa, dan ada undangan pesta dari bangsawan dan pedagang besar di 
ibukota kerajaan. Dan ketika saya pikir saya tidak perlu pergi ke pesta di benua baru lagi, 
saya pergi ke pesta permen setiap kali di pertemuan [Society].... 

Tentu saja, saya akan menjadi gemuk! 

... Dan yang mengejutkan, undangan tidak hanya datang dari dunia lain atau konferensi 
isekai di dunia ini, tetapi juga dari [dunia permukaan] Jepang! 

Ya, saya diundang ke pesta oleh perusahaan tempat saya selalu membeli sistem 
pembangkit listrik tenaga surya. 

Rupanya, sejak saya membuat empat kontrak berturut-turut, mereka sepertinya berpikir 
bahwa saya telah memasang sistem tenaga surya di pulau-pulau terpencil atau pondok 
gunung di seluruh Jepang, jadi mereka mencoba untuk membuat iklan darinya. 

... Yang, tentu saja, saya tolak. 

Akan buruk jika mereka menggunakan sesuatu seperti [gadis cantik yang berjuang 
menyebarkan sistem tenaga surya ke seluruh Jepang] sebagai subjek iklan mereka dan 
dilihat oleh banyak orang. 

Ada sejumlah besar orang di dunia ini yang mengenal saya sebagai [wanita mulia dari 
dunia lain]. Tidak hanya oleh peserta ISECON tetapi juga oleh informan dan elite yang telah 
melihat foto saya yang diambil secara rahasia... 

Saya ditanya oleh seseorang dari perusahaan tata surya, [Jenis aplikasi apa yang paling 
sering mereka gunakan?], Jadi saya menjawab [serangan terhadap benteng luar angkasa]. 



Jadi, saya menjadi gemuk... tidak, tidak, ada alasan lain bahwa [baru-baru ini, saya merasa 
saya menjadi sedikit montok]. Dan itu adalah... 

... Kemampuan transfer. 

Ini memungkinkan saya untuk pindah ke tempat lain melalui dunia lain, yang menghemat 
biaya transportasi. ... Dan tentu saja, ini juga menghemat jumlah kalori yang dibakar. 

Persetan!!! 

"... Sudah berakhir? Waktu khayalan, maksud saya... "(?) 

Urusai wa !! 

Jadi, ini adalah generasi pertama Mitchan yang baru saja pulang untuk liburan kuliah yang 
panjang... 

"Saya mendengar bahwa Anda membantu kami menghasilkan keuntungan, bukan?" 
(Mitchan MK1) 

"Ah, un ..." (Mitsuha) 

Benar, saya telah meminta Wolf Fang untuk membeli alkohol dalam jumlah besar karena 
permintaan telah menjadi terlalu banyak untuk sebuah toko kecil di pedesaan untuk 
menangani. 

Tapi kemudian aku merasa tidak enak terhadap Ayah Mitchan yang merawatku pada 
awalnya, jadi aku masih membeli dari mereka. Untuk bagian yang tidak melalui 
Perdagangan Rephilia, dengan kata lain, yang secara pribadi akan saya berikan kepada 
orang-orang di pos jaga atau orang lain yang merawat saya, dan sedikit yang mahal. Tentu 
saja, anggur beras (sake), doburoku, dan anggur plum juga. 

... Doburoku memiliki reputasi yang baik bahkan di dunia lain. Saya memberi tahu mereka 
bahwa anggur plum lebih merupakan camilan daripada minuman... tetapi juga populer. 

Mengingat jumlahnya, jelas bahwa saya tidak membelinya untuk konsumsi saya sendiri, 
jadi ayah Mitchan tidak perlu khawatir tentang itu. Saya tidak membelinya sebagai [gadis 
19 tahun, Yamano Mitsuha], tetapi sebagai [Patung Colette]. Jadi, dia tidak akan mendapat 
masalah karena menjual alkohol kepada anak di bawah umur. 

"Lagipula, yang kamu butuhkan adalah seorang teman! Berkat Anda, tunjangan saya sedikit 
meningkat! Ini sangat membantu! " (Mitchan MK1) 

Ya, itu karena saya menyebutkan hal seperti itu kepada ayahnya. Fakta bahwa itu 
membantu Mitchan di atas segalanya. 



Nilai 10K yen ketika Anda masih pelajar, dan 10K yen setelah Anda menjadi anggota 
masyarakat berbeda sama sekali. Dan bantuan saat Anda dalam masalah tidak sepuluh kali 
lebih bermanfaat daripada saat Anda tidak dalam masalah. Saya akan sangat senang jika 
saya dapat memberikan kembali bahkan sedikit bantuan kepada Mitchan, yang telah 
membantu saya dalam berbagai cara. 

"Namun, saya tidak menyangka Mitsuha berhenti kuliah dan bekerja... Yang lebih tidak 
terduga dari itu adalah saya mendengar Anda telah berhasil sebagai pematung! Tidak 
mungkin! Mitsuha itu, yang selalu mendapat nilai terendah dalam menggambar dan seni !! " 
(Mitchan) 

"Urusai wa! Selain itu, seni adalah sesuatu yang orang biasa tidak akan mengerti! Itu 
sebabnya guru seni biasa tidak bisa memahami bakatku! " (Mitsuha) 

"... tapi aku dan teman sekelas yang lain tidak bisa memahami rasa seni Mitsuha ..." 
(Mitchan) 

"Ada banyak seniman di dunia yang tidak pernah diakui seumur hidup tetapi menjadi 
terkenal setelah mereka meninggal! Selain itu, karya saya laku di luar negeri. Itu membuat 
saya menjadi artis internasional! Internasional, Anda dengar !! " (Mitsuha) 

"Hmmm ..." (Mitchan) 

Mitchan tampaknya belum yakin, jadi saya menunjukkan kepadanya salinan dokumen 
pendaftaran bisnis, dokumen pengembalian pajak, dan dokumen pengiriman internasional. 
Dia harus diyakinkan dengan ini ... 

"Oke-oke, untuk saat ini, katakanlah [Bukan tidak mungkin kemungkinan seperti itu 
mungkin ada pada tingkat partikulat] ..." (Mitchan) 

Dia masih tidak percaya padaku !? 

... Tidak, aku tidak akan percaya hal seperti itu jika aku berada di posisi Mitchan! 

"Tapi Mitsuha, jika kamu melakukan hal seperti itu, bagaimana dengan mencari pekerjaan 
..." (Mitchan) 

"Tidak, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah pekerjaan saya! Saya adalah pemilik tunggal, 
saya adalah presiden bisnis saya sendiri! " (Mitsuha) 

"... ah, begitukah ..." (Mitchan) 

Hmmm, entah bagaimana, dia sepertinya menganggapnya sebagai pekerjaan paruh waktu 
daripada pekerjaan yang layak... 



Bahkan jika dia mempertimbangkan jumlah alkohol yang saya beli dari ayahnya, dia 
mungkin berpikir bahwa saya melakukan banyak hal selain menjual seni. Mungkin dia 
benar-benar tidak bisa menghubungkan seni denganku di dalam kepalanya. 

Yah, mau bagaimana lagi, kurasa. Bahkan saya pikir itu sedikit mendorong ... 

Setelah itu, kami mengobrol tentang teman-teman kami yang lain dan cerita-cerita lama 
yang bernostalgia. Dan setelah beberapa saat, inilah saatnya saya pergi. 

"Sampai jumpa nanti. Saya akan berada di sini untuk sementara waktu karena saya 
memiliki liburan panjang "(Mitchan) 

"Saya melihat. Saya masih cenderung jauh dari rumah hampir sepanjang waktu. Ini cukup 
sibuk, Anda tahu ... "(Mitsuha) 

"Sangat menyenangkan bahwa Anda memiliki bisnis pribadi Anda sendiri, bukan. Jika Anda 
masih mengeluh, Anda akan mendapatkan hukuman ilahi, lho! " (Mitchan) 

"Ahaha ... Itu benar ..." (Mitsuha) 

Tuan wilayah sama sekali bukan [bisnis pribadi], meskipun... 

Aku yakin kita akan bertemu beberapa kali lagi selama liburan Mitchan. Saya mungkin bisa 
bertemu dengan mantan teman sekelas saya yang lain juga. 

Paling tidak, selama mereka semua adalah mahasiswa yang pulang untuk liburan panjang. 
Saya ingin tahu apakah persahabatan lama dapat diperbarui ... 

Saya yakin akan ada lebih sedikit peluang seperti itu seiring bertambahnya usia. 

Setiap orang perlahan-lahan berubah dan terus bergerak menuju masa depan. Tetapi saya... 

"Baiklah, aku akan berjalan di jalanku sendiri. Saya tidak harus memaksakan diri untuk 
berubah !! " (Mitsuha) 

Aku bergumam pada diriku sendiri. 

Bagi saya, Colette-chan, Sabine-chan, Rephilia, Rudina & Silua, Mitchan No.2, Count Bozes 
dan keluarganya, orang-orang teritori Yamano, anak-anak di panti asuhan, Serigala Fang, 
dan banyak lainnya... tte... 

Eh? 

Ini pada dasarnya sama dengan Mitchan No. 1 menjadi mahasiswa dan anggota masyarakat 
yang tepat, dan mendapatkan teman baru, bukan? 



Dari sudut pandang saya, tampaknya Mitchan menjauh dariku, tetapi dari sudut pandang 
Mitchan, sebaliknya, tampaknya aku menjauh darinya. 

Dikelilingi oleh banyak kenalan baru dan teman baru... 

Orang berubah --- posisi dan kepribadian mereka. 

Dan beberapa orang mengatakan bahwa persahabatan memiliki umur simpan. 

Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. 

Apakah pertemanan saya dengan Mitchan bisa bertahan lama? 

Dan jika ada umur simpan, saya bertanya-tanya apakah itu umur simpan makanan mentah 
atau umur simpan mie gelas, atau mungkin umur simpan garam batu ... 

Saya ingin tahu apakah hari itu akan tiba atau tidak ... 

Nah, jangan terlalu memikirkannya sekarang. 

Apa yang terjadi terjadilah. 

Que Sera Sera! 



Chapter 229 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 229 229. Lakukan yang terbaik! 
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"... Mitsuha-chan, aku mendapat masalah..." (Prajurit-kun) 

Prajurit-kun, yang nampaknya hampir menangis, mengatakan sesuatu seperti itu "Apa yang 
sebenarnya terjadi? Baiklah, jangan bicara sambil berdiri di tempat seperti ini, untuk saat 
ini, ayo pergi ke toko biasa... "(Mitsuha) Aku mencoba untuk bertemu dengan Soldier-kun 
karena aku ingin mengetahui hasil dari [Operasi Jiwa Kapal], tapi ada yang aneh. 

Jiwa kapal belum muncul di [Leviathan], kapal tempat Prajurit-kun ditugaskan. 

Alasannya adalah saya sengaja mengecualikan kapal itu untuk mencari tahu bagaimana 
awak kapal di mana jiwa kapal belum muncul akan bereaksi terhadap keributan jiwa kapal 
saat ini. 

Tentu saja, itu tidak dibuat untuk muncul di semua kapal lain, hanya sekitar sepuluh jiwa 
kapal yang muncul, yang hanya sebagian kecil dari total jumlah kapal yang dimiliki oleh 
Angkatan Laut Kerajaan Vanek. 

Jadi, menurutku dia tidak dalam masalah karena itu... 

Dan kami mengamankan meja di bagian paling dalam dari toko biasa. 

Tidak, dengan Prajurit-kun dalam kondisi ini, akan buruk jika duduk di meja di luar atau di 
bagian tengah toko. Kombinasi dari prajurit-kun saat ini dan aku, yang sudah menonjol 
karena penampilanku yang seperti orang asing, agak terlalu mencolok. 

Setelah memesan, kami melakukan percakapan yang hambar tanpa menyentuh inti cerita 
hingga minumannya tiba. 

Kemudian, setelah minuman tiba dan setelah pelayan meninggalkan tempat duduk kami, 
saya berbicara dengan Soldier-kun dengan tenang sehingga tamu lain tidak dapat 
mendengar saya. 

"...jadi apa yang terjadi?" (Mitsuha) 

Tidak mungkin Soldier-kun akan membuat wajah seperti itu begitu kita bertemu. Entah 
sebagai prajurit Angkatan Laut atau sebagai anak laki-laki yang ingin tampil keren di depan 
seorang gadis. 

... Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan saya, dan mungkin berita 
buruk bagi saya. 



Tapi aku hanyalah teman wanita untuk Soldier-kun. Ini tidak seperti wanita tidak 
diperbolehkan masuk Angkatan Laut, dan tidak ada yang bisa menyebabkan masalah selain 
berteman dengan Prajurit-kun... tte, aaahh! 

"J-jangan beri tahu aku, apakah kamu terpaksa menyerahkanku kepada senior atau 
atasanmu?" (Mitsuha) Ya, itu dia! 

Tidak aneh jika seseorang yang ingin merebut gadis kaya dan cantik dari junior mereka 
muncul. Tidak, wajar jika orang seperti itu muncul. Lagipula, indah--- "Tidak, tidak seperti 
itu" (Soldier-kun) 

Ah, begitukah... 

"Lalu, apa yang terjadi !!" (Mitsuha) 

Apakah nada suara saya terdengar sedikit berduri? Itu imajinasimu. 

"... Sebenarnya, kamu diundang oleh komandan..." (Soldier-kun) 

Ooioioioi! 

Kapten kapal Soldier-kun adalah Kapten jika aku mengingatnya dengan benar. 

Kapten kapal lain sebagian besar memiliki pangkat Komandan, tetapi kapal Soldier-kun 
adalah kapal canggih dan andalan skuadron. 

... Dengan kata lain, itu akan menjadi [Komandan] dari satu skuadron. 

Tapi sekarang, Prajurit-kun berkata "komandan". 

Ini posisi yang lebih tinggi, bukan? 

Nah, tidak ada gunanya panik. Pokoknya mari kita dengarkan ceritanya dulu. 

"Suatu hari, saya menerima pisau yang diminta kapten dan komandan pasukan saya, kan? 
Tampaknya komandan pasukan yang menerimanya membual di suatu pertemuan. Dan 
kemudian... "(Prajurit-kun) Aah, saya ingin tahu apakah ini tentang pesanan lain? 

... Tidak, maka tidak mungkin dia muncul dengan wajah menyedihkan di depan seorang 
gadis, kurasa. Dia laki-laki. 

"Aku ditanya dari mana aku mendapatkannya, dan dia bahkan menyebut nama Mitsuha-
chan ..." (Prajurit-kun) "Tidak, kenapa komandan regu tahu namaku !?" (Mitsuha) 

"... Maaf..." (Prajurit-kun) 

Tentu saja, Anda membicarakannya ketika komandan pasukan bertanya dari mana Anda 
mendapatkannya, kan... 



Nah, tak ada salahnya menyebut nama teman wanitanya. 

Selain itu, saya bahkan belum memberikan nama lengkap saya kepada Soldier-kun, hanya 
nama depan saya [Mitsuha]. 

Soldier-kun telah mencoba mendengarnya berkali-kali, tapi saya selalu menghindari 
pertanyaan itu. 

Yah, kurasa tidak apa-apa memberikan nama palsu yang pas, tapi aku tidak ingin 
mengatakan kebohongan yang tidak perlu sebanyak mungkin. Dan Soldier-kun juga 
tampaknya mempercayai saya karena meskipun akan mudah bagi saya untuk memberinya 
nama palsu, tetapi alih-alih melakukan itu, saya membuat berbagai alasan mengapa saya 
tidak bisa memberi tahu nama saya padanya. 

Mungkin, dia berpikir bahwa saya takut saya harus berhenti melakukan ini jika status 
sosial dan keluarga saya diketahui. 

"Jadi, komandan ingin bertemu dengan Mitsuha-chan..." (Prajurit-kun) "Pikir soooo !!!" 
(Mitsuha) 

Makanya aku harus menemui komandan... 

Tidak, tidak mungkin bawahan seperti Soldier-kun bisa menolak hal seperti itu! 

Dan saya tidak bisa mengabaikannya dengan mengatakan sesuatu seperti [Karena saya 
bukan tentara, saya tidak harus mematuhi hal seperti itu!] Juga. 

Yah, saya tidak punya masalah untuk menolaknya. Saya hanya warga sipil dan tidak ada 
hubungannya dengan militer, jadi saya tidak akan wajib mendengarkan komando militer di 
masa damai seperti ini. ... Terutama, jika seorang militer tua yang tidak dikenal tiba-tiba 
memanggil seorang gadis kecil. Itu akan menjadi kasus pengadilan jika berjalan buruk. 

Tapi itu berarti Prajurit-kun akan kehilangan posisinya... 

Yah, aku bisa saja menghilang dan tidak pernah kembali ke sini, tapi Soldier-kun telah 
banyak menjagaku, dan dia bukan orang jahat, jadi aku tidak ingin mengganggunya. 

... Mungkin, [masalah] akan meremehkan. 

Bukan hal yang bertentangan dengan aturan militer jika dia tidak ingin memperkenalkan 
teman wanitanya kepada atasannya, tetapi mengingat bagaimana seorang pelaut yang 
posisinya lebih rendah akan diperlakukan setelah dia menolak permintaan komandan 
pasukan, serta para komandan yang berdiri di atas itu dan membuat malu mereka berdua 
... ya, itu tidak-tidak ... 

Jadi, satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan padanya adalah... 



"Saya akan menerima undangan ..." (Mitsuha) 

"Tapi kau sama sekali tidak terlihat bahagia ..." (Soldier-kun) Urusai wa! 

"Maaf..." (Prajurit-kun) 

Mungkin dia memperhatikan bahwa saya kesal, Prajurit-kun meminta maaf. 

Ya, tentu saja, Anda tahu mengapa saya menerima undangan itu meskipun saya 
membencinya. 

Tepat sekali. Ini untuk menyelamatkan wajahmu yang menyesal, sialan !! 

"Silahkan lewat sini" (?) 

Saya sekarang berada di dalam gedung yang sepertinya merupakan markas besar di darat. 

Soldier-kun dan saya dipandu ke ruangan yang berteriak [kantor wig besar]. 

Yah, tentu saja, tidak mungkin aku datang sendiri. Jadi diputuskan untuk pergi bersama 
dengan Soldier-kun. 

Jika tidak, itu akan menjadi [wig besar yang disebut seorang gadis yang tidak ada 
hubungannya dengan militer ke kamarnya selama jam kerja]. 

... Ya, keluar ! 

Sudah kuduga, tidak mungkin aku melakukan hal sebodoh itu. 

Kami dibimbing oleh seorang perwira muda. 

Mungkin dia sedikit curiga mengapa anak dan pelaut seperti itu diundang, tetapi 
tanggapannya sangat sopan. 

Nah, kita sekarang [tamu dari komandan] daripada [seorang pelaut yang lebih rendah dan 
seorang anak]. Kami diperlakukan sebagai VIP. 

Dan kemudian, pemandu itu mengetuk pintu dan berkata [Saya telah membawa para tamu] 
dan membuka pintu. 

Hmm, dia baru saja membuka pintu tanpa menunggu [Masuk!] Atau izin apa pun untuk 
masuk... 

Yah, waktu kunjungannya sudah ditentukan sejak awal, jadi tidak mungkin dia akan aneh 
di dalam meskipun itu kamar pribadinya. Selain itu, meskipun tidak apa-apa untuk 
mengatakan [masuk!] Jika hanya ada pemandu, itu tidak sopan bagi tamu yang 
bersamanya. 



Yah, itu tidak masalah, kurasa. 

Lalu, saya masuk kamar dulu. 

... Lagipula akulah yang dipanggil, dan itu akan menjadi rintangan yang terlalu tinggi bagi 
Prajurit-kun jika dia memasuki ruangan ini lebih dulu. 

"Permisi. Terima kasih atas undangannya... "(Mitsuha) 

"Lagipula, Ini kamu, nona ... Aku bertanya-tanya siapa itu ..." (?) Eh? 

Eeeeh? 

Apakah dia mengenal saya? Apakah kita pernah bertemu di pesta di ibu kota kerajaan atau 
di suatu tempat sebelumnya? 

Mungkin dia memperhatikan bahwa saya bingung, orang yang duduk di kursi yang tampak 
mahal di depan kami... yang, tentu saja, komandan yang memanggil kami... menjelaskan. 

"Kami telah bertemu di bar, Nona Mitsuha..." (komandan) 

"Eh? Jadi Anda salah satu pelanggan bar saat itu? " (Mitsuha) Aah, waktu itu aku tidak 
memberikan nama keluargaku, tapi aku memberi nama [Mitsuha]... 

Dan, ketika dia mendengar nama [Mitsuha] dibocorkan oleh prajurit-kun, melalui 
komandan pasukan, dia mengira itu aku, kurasa... 

Yah, sepertinya itu adalah nama yang langka di sekitar sini, dan aku disebutkan memiliki 
penampilan seperti orang asing, jadi dia menghubungkan bagian [unik] dari [pisau unik] 
dan [alkohol unik]. 

Yah, tidak aneh kalau dia mengira keduanya berhubungan denganku, kurasa. 

... Jadi, apa yang dia inginkan dariku? 

"Saat itu, saya mencoba mengirim pengawal, tetapi Anda tiba-tiba menghilang, jadi saya 
khawatir! Jangan main-main dengan orang dewasa terlalu banyak !! " (komandan) Ah... 

"Maaf ..." (Mitsuha) 

Memang, wajar untuk khawatir jika ada gadis kecil sendirian pada saat seperti itu. Itu 
adalah kesalahanku... 

"Dan, sebenarnya, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Hei, keluar dan 
tutup pintunya! " (komandan) Paruh kedua dialog komandan adalah untuk pemandu 
perwira muda yang berdiri di pintu yang terbuka. 



Dan begitu perwira muda itu keluar dari kamar dan pintunya ditutup, Komandan berbisik 
kepada kami, berdiri diam tanpa menawarkan kami untuk duduk. 

"... Bisakah kamu mendapatkan minuman keras itu lagi?" (komandan) Jadi, sesuatu yang 
penting adalah bahwa !? 



Chapter 230 
Menyimpan 80.000 Emas di Dunia Lain untuk Pensiun Bab 230 230. Lakukan yang terbaik! 
Soldier-kun 2 

"... Ah, maaf, silakan duduk" (komandan) 

Komandan yang akhirnya menyadari bahwa kami masih berdiri berkata demikian dan 
menyarankan kami untuk duduk di kursi resepsionis. 

Dan dia juga bangkit dari kursi kantornya dan pindah ke kursi resepsionis. 

Seperti yang diharapkan, kami tidak bisa duduk sebelum komandan melakukannya, jadi 
kami harus menunggu... 

Prajurit-kun, juga, tampaknya telah menerima pendidikan yang memadai meskipun 
pangkatnya paling bawah, dan dia menanggapi dengan memadai. 

Nah, di dunia militer, dikatakan bahwa ketika naik mobil penumpang, yang lebih tinggi 
datang lebih dulu, dan ketika naik bus, perahu, atau lift, yang lebih tinggi datang setelah... 
Oniichan saya mengatakan itu. 

Kemudian, menerima tawarannya, aku tanpa syarat melanjutkan untuk duduk mengikuti 
komandan... Prajurit-kun, juga, cepat duduk! 

"...baik?" (komandan) 

"Ya, saya meminta semua orang yang terbiasa minum alkohol mahal untuk mencicipi. Jika 
hasilnya menunjukkan bahwa itu akan menjadi populer, saya berpikir untuk menjualnya di 
sini "(Mitsuha) 

"Menjualnya? ... Ah, sebelum itu, hentikan cara bicara itu. Entah bagaimana itu tidak 
menyenangkan "(komandan) 

Urusai wa! 

Yah, cara bicaraku tidak aneh, hanya saja sebutan kehormatan yang aku lampirkan 
mungkin tidak keluar dengan benar karena kami biasa berbicara dengan santai di bar. 
Akan tidak menyenangkan jika suatu hari seorang teman baik tiba-tiba berbicara dengan 
hormat. Mungkin sama seperti itu. 

"...oke. Namun, Anda tidak dapat menyeret kami ke pengadilan militer karena kelakuan 
yang tidak pantas atau kekasaran nanti! " (Mitsuha) 

"Tiran mana yang kau anggap aku !!" (komandan) 



Mengesampingkan saya, saya akan merasa bersalah jika saya menyeret Soldier-kun ke 
dalam masalah juga. Jadi saya harus memastikan itu... 

"Keluarga saya mengimpor makanan, alkohol, dan banyak hal lainnya dari negara lain. 
Minuman keras itu adalah salah satunya, dan saya ingin melihat orang-orang yang terbiasa 
minum minuman keras pada tingkat itu untuk mencicipinya. Dan itu tidak membantu 
apapun dengan hanya mendengarkan pujian dan kata-kata, jadi saya mengamati 
bagaimana reaksi semua orang. 

Kemudian, kami memutuskan untuk mengimpornya karena sepertinya diterima dengan 
baik... tetapi sangat populer bahkan di negara asalnya, sehingga sulit diperoleh, dan hanya 
terjangkau dengan harga tinggi. Jadi, hanya sedikit jumlah yang dapat diimpor... 

Yah, ada beberapa dari pembuat lain yang memiliki kualitas yang hampir sama, jadi jika 
Anda baik dengan yang serupa, akan lebih mudah... kira-kira sebanding dengan yang itu 
"(Mitsuha) 

Benar, single malt 12 tahun dari Hakushu yang kubawakan waktu itu sudah habis produksi. 

Yah, tidak mungkin produk 12 tahun akan [diproduksi massal dengan cepat karena 
penerimaan yang menguntungkan], lagipula ... Bahkan jika mereka mempersiapkan banyak 
hal sekarang, tidak masuk akal jika popularitas mereda 12 tahun kemudian . 

Tentu saja, saya masih bisa mendapatkan beberapa jika saya mencari di internet dan 
membayar puluhan ribu yen untuk itu, tetapi tidak perlu sejauh itu. 

Memang, saya pikir meskipun saya mendapatkannya dengan harga super tinggi, saya masih 
bisa menjualnya kepada bangsawan, kekayaan, atau pejabat militer beberapa kali lipat dari 
harga yang saya bayarkan. 

Tapi saya tidak ingin melakukan sejauh itu, dan saya akan merasa tidak enak terhadap 
semua penggemar sake di Bumi. Jadi produk lain dari pembuat yang sama atau produk 
yang setara dari pembuat lain seharusnya baik-baik saja. 

"Silakan lakukan!" (komandan) 

Jawaban langsung !? Dan aku merasa seperti mendengar [kukuku...] dari wajah busuknya... 

Aaah, dia tidak hanya berpikir untuk minum dan menikmatinya sendiri tetapi juga 
membual tentang itu kepada orang lain, tentu saja... 

Kebanyakan perwira senior di negara ini adalah bangsawan, jadi tidak peduli seberapa 
mahal mereka, harganya tidak akan menjadi masalah. Masalahnya adalah mendapatkan 
apa yang orang lain tidak bisa dapatkan, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka 
miliki... 



Namun, sake Jepang sudah beredar di kalangan bangsawan dan orang kaya di ibukota 
kerajaan... 

Nah, jumlahnya masih sedikit, dan memang yang setara dengan Hakushu 12 tahun belum 
laku. 

Dan, untuk komandan ini, saya hanyalah [putri dari keluarga bangsawan kesayangan 
angkatan laut yang dia temui di bar favoritnya] dan [seorang teman perempuan dari 
seorang prajurit muda yang bekerja di armada]. Tetap saja, jika minuman keras yang saya 
siapkan menyebar melalui orang ini, cepat atau lambat akan terungkap ... fakta bahwa saya 
adalah [Viscount Mitsuha von Yamano], yang sekarang terkenal di ibu kota kerajaan, 
maksud saya ... 

Baik itu bangsawan atau pejabat militer --- jika mereka telah bekerja di kota pelabuhan 
angkatan laut ini dan tidak pernah mendapat kesempatan untuk pergi ke ibukota kerajaan, 
dan bahwa mereka tidak menghadiri pesta bangsawan, tentu saja, mereka tidak akan 
mendapatkan kesempatan untuk mengenal saya. Dan tentu saja, tentang alkohol yang kami 
tangani juga. 

Tetapi jika mereka menghadiri pesta yang pernah saya datangi, atau jika mereka meminum 
alkohol yang ditangani Rephilia Trade... 

Jika mereka hanya meminum alkohol, maka mereka hanya akan berpikir [Ah, itu minuman 
keras dari Perdagangan Rephilia], tetapi saya baru saja mengatakan [kami mengimpor] 
sebelumnya ... maka mereka akan menyimpulkan bahwa saya adalah salah satu dari 
Perdagangan Rephilia atau Yamano Viscounty . Dan jika ada yang tahu sejauh itu 
mendengar nama [Mitsuha], maka mereka akan menyadari bahwa saya adalah Viscount 
Yamano sendiri. 

Tapi aku tidak perlu menyembunyikan fakta itu, jadi aku tidak keberatan. Jika saya ingin 
menyembunyikannya, saya akan menggunakan alias sejak awal. 

Selama tidak ada kontradiksi tentang tindakan saya dalam hal jumlah hari yang dibutuhkan 
untuk berpindah antara ibu kota kerajaan dan kota ini, tidak ada masalah. Lagipula aku 
tidak benar-benar muncul di depan umum. ... Karena saya biasanya tinggal di Jepang atau 
Benua Lama. 

Dan bahkan jika ada kontradiksi, saya rasa tidak ada orang yang mau repot-repot mencari 
berapa hari saya tinggal dan membandingkannya. Tidak ada gunanya melakukan itu. 

Nah, begitulah. Tapi Prajurit-kun telah dalam keadaan figurine bahkan tanpa mengatakan 
apapun sejak kita memasuki ruangan ini. 

Yah, mau bagaimana lagi. Akulah yang dipanggil kali ini karena ada permintaan, dan 
Prajurit-kun hanya seorang pelaut, jadi tidak aneh jika dia tidak punya apa-apa untuk 



dibicarakan dengan komandan. Dia hanya ikut menemaniku. Dia hanya datang sebagai 
bonus, bisa dibilang. 

Tapi aku akan membencinya jika hubungan kita menjadi canggung setelah ini, sekarang dia 
mengetahui bahwa aku dalam posisi untuk berbicara dengan komandan ... 

"Dan pisau itu, bisakah aku mendapatkan yang lain?" (komandan) 

Ya ya. Seperti yang dikatakan Theodore-sama, semua pria menyukai pisau. Meski begitu, 
Oniichan saya juga mengatakan itu... 

Tapi saya rasa akan membosankan jika hanya pisau lipat yang serupa. Mari kita dengar jika 
dia punya permintaan ... 

"Apa yang akan Anda suka? Pisau lipat yang serupa? Atau pisau sarung? Pisau belati, pisau 
boot, pisau perkakas, atau sesuatu... "(Mitsuha) 

"Hmm, untuk sementara ini, saya akan minta pisau lipat" (komandan) 

Untuk saat ini? Jadi, Anda akan meminta lebih banyak jika Anda menyukainya!? 

Yah, dia mungkin berpikir kalau yang bukan pisau lipat tidak akan jauh berbeda dengan 
yang sudah ada di negeri ini. Memang, yang lain tidak memiliki mekanisme yang unik, jadi 
dia mungkin mengira desainnya akan sedikit berbeda. 

Namun sebenarnya cukup berbeda dengan material baja yang digunakan, material grip, 
desain ergonomis, dan lain sebagainya. Jika dia melihat pisau lipat itu, dia akan 
menyadarinya... 

Nah, kecuali pisau bertahan hidup dan pisau tempur. 

Atau mungkin dia hanya tidak suka pisau belati atau pisau boot karena terdengar seperti 
senjata tersembunyi. Mungkin dia juga tidak tahu apa itu pisau perkakas, jadi mungkin dia 
mengira itu alat yang lusuh.... 

Meski sangat berguna, bukan sebagai senjata, tapi sebagai alat untuk keperluan militer... 

Ada banyak barang kecil lainnya yang mungkin berguna bagi pelaut dan tentara, tetapi 
tidak perlu mengajari mereka apa yang nyaman. Itu adalah sesuatu yang terbatas pada 
mereka yang tidak memiliki pengaruh besar dan harus diserahkan secara pribadi oleh saya. 

Saya akan resah jika mereka mengira ilmu kita sudah semaju itu. 

Tidak masalah jika mereka berpikir kita memiliki alkohol dan makanan yang baik. Ini tidak 
seperti hal-hal seperti itu terkait erat dengan kekuatan ilmiah. Jika tidak demikian, Inggris 
akan menjadi kurang berkembang dibandingkan negara berkembang. Hal yang sama 
berlaku untuk karya seni. 



Dan nyatanya, beberapa barang dagangan yang dijual secara grosir ke perdagangan 
Rephilia termasuk yang dibuat di wilayah kami. ... Terutama kemasannya, maksud saya. 

Yah, setidaknya kita bisa membuat gerabah di desa-desa di wilayah kita. Mereka mampu 
membuatnya di era Jomon atau era Yayoi. (Catatan: Jomon = 14.000 -- 1000 SM, Yayoi = 
1000 SM -- 300 M) 

Jika tidak menggunakan tungku skala penuh, tetapi hanya sedikit lebih baik daripada 
pembakaran di lapangan, dan sedikit lebih baik daripada gaya Yayoi, itu tidak terlalu sulit. 

Tentu saja, tidak mungkin kita bisa mendapat untung hanya dengan menjual wadah seperti 
itu. 

Jadi saya menggunakannya sebagai wadah untuk garam atau bumbu. 

Saya membeli apa yang dibuat orang-orang teritori itu, dan memasukkan produk cair, 
bubuk, dan kue dari Bumi ke dalamnya dan menjualnya secara keseluruhan. Orang-orang 
di Benua Baru yang membelinya bebas untuk menggunakannya kembali sebagai wadah 
atau membuangnya setelah mereka menghabiskan isinya. 

... Jadi, yang ingin saya katakan adalah semuanya baik-baik saja jika orang-orang di Benua 
Baru yang melihat kontainer itu berpikir bahwa tingkat peradaban kita tidak jauh berbeda 
dari mereka. 

Kami memiliki rempah-rempah, makanan lezat, dan perhiasan, tetapi dari sudut pandang 
mereka, kami hanyalah negara yang tampaknya tidak memiliki peradaban yang maju. 

Ya, ini adalah [negara yang baik] sehingga mereka tidak perlu waspada sama sekali. Umu-
umu. 

Jadi, setelah mengonfirmasi anggaran untuk pisau dan alkohol, berapa banyak yang dia 
inginkan dalam anggaran itu, jenis apa yang dia inginkan, apakah dia ingin alkohol yang 
lebih kuat atau lebih lemah, apakah dia ingin wiski atau brendi, dll. ... kami akhirnya 
meninggalkan kantornya ... 

Ngomong-ngomong, sikap Prajurit-kun terhadapku tidak berubah sama sekali sejak saat 
itu. 

Rupanya, dia sepertinya mengira saya adalah putri dari rumah kaya, dan dari fitur wajah 
saya, dia mengira kami adalah rumah imigran sejak awal. 

Jadi tidak heran jika saya memiliki kerabat di negara lain, dan sangat mungkin orang tua 
saya menjadi pedagang karena hubungan itu. Dia mengatakan bahwa itu masih dalam 
kisaran asumsinya. 

Nah, sejak aku sudah berakting sebagai gadis kaya sejak awal, tidak aneh kalau 
menurutnya begitu. 



Tapi dia luar biasa karena dia tidak membiarkan saya membayarnya atau mencoba 
menggunakan saya meskipun dia mengira saya kaya. Seperti yang diharapkan, seorang pria 
dari Kerajaan Vanel! 

Tidak mungkin dia memiliki motif tersembunyi atau semacamnya, tentu saja. 

...Baik? 
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"Sudah kuduga, seharusnya lima orang ..." (Mitsuha) 

"Berapa seharusnya lima orang?" (Sabine-chan) 

Sabine-chan, yang mendengar Mitsuha bergumam, menanyainya. 

Benar, karena Mitsuha biasanya memikirkan sesuatu yang tidak berguna di saat seperti itu. 

"Nah, Colette-chan, Sabine-chan, dan aku membuat tiga orang, kan? Dan, sebagai calon dua 
lainnya, ada Beatrice-chan, Rephilia, Mitchan No.2, Putri Gegege.... Yah, kita juga bisa 
memilih anak-anak di panti asuhan, tapi... "(Mitsuha) 

"Tidak, apa yang kamu bicarakan !!" (Sabine-chan) 

Sabine-chan sedikit frustasi karena dia tidak mengerti maksud Mitsuha. 

"Tidak, saya sedang memikirkan tentang pesta atau tim, saya rasa. Sesuatu seperti Gadis 
Mitsuha, Malaikat Mitsuha, atau Korps Perdamaian Mitsuranger.... Kalau begitu, kupikir 
lima anggota adalah angka klise... "(Mitsuha) 

"......" (Sabine-chan) 

Sabine-chan memandang Mitsuha dengan mata dingin yang menunjukkan kalau dia benar-
benar kecewa... 

"Aku akan! Aku akan bergabung denganmu! " (Colette-chan) 

Colette-chan melompat dari samping dan berkata begitu. 

Benar, Colette-chan, yang telah berulang kali menonton [DVD dan Blu-ray seperti itu], tidak 
akan pernah melewatkan topik yang begitu menarik. 

Namun, berbeda dengan Mitsuha, yang sedang memikirkan sesuatu seperti Pasukan 
Tempur, Colette-chan memikirkan hal-hal seperti Gadis Ajaib. 

Jika itu regu tempur, seseorang mungkin bisa menirunya dengan menggunakan senjata api. 
Seperti yang diharapkan, Mitsuha sepertinya tidak bisa menggunakan Sihir. 

... Dan tampaknya Putri Remia dari Kerajaan Darrisson akhirnya dipanggil [Putri Gegege]. 
Dan tentu saja, baik Colette-chan dan Sabine-chan sama sekali mengabaikannya... 

Hari ini, setelah lama absen, saya akan menghadiri pesta di Kerajaan Vanel. 



Karena saya kurang lebih adalah kepala keluarga bangsawan, meskipun saya adalah 
bangsawan negara lain, saya harus muncul di lingkaran sosial sesekali. Selain itu, saya 
harus mengumpulkan informasi secara teratur... 

Semua orang di [Society] masih di bawah umur, jadi mereka hanya bisa hadir di pesta 
ulang tahun sebelum debut mereka. Bahkan jika mereka hadir, saya tidak dapat 
menggunakannya untuk mengumpulkan informasi untuk saya karena mereka tidak dapat 
berbicara dengan orang dewasa dari rumah lain. 

Dalam kasus saya, meskipun saya masih di bawah umur (atau itulah yang mereka 
pikirkan), saya dapat menghadiri pesta normal karena saya adalah kepala keluarga 
bangsawan dan terlibat dalam perdagangan luar negeri, jadi tidak masalah bagi saya untuk 
berbicara dengan mereka ... 

Jadi itu sebabnya saya akan menghadiri pesta setelah lama absen. Saya juga ingin 
mengkonfirmasi reaksi kalangan sosial tentang peristiwa jiwa kapal. 

Tentu saja, [Hitungan Wonrade dan Viscount of Efred] sejak saat itu tidak akan muncul. 
Saya mengingatkan hitungan siapa penyelenggara untuk berjaga-jaga. Mempertimbangkan 
apa yang terjadi pada count yang memasukkan saya, saya tidak berpikir dia akan menipu 
saya. 

... Yah, bahkan jika mereka memutuskan untuk menipuku, aku bisa kabur lagi. Ini tidak 
seperti mereka bisa menyakitiku. 

Jika saya mengatakan bahwa saya ingin pergi ke kamar kecil, atau saya akan mati jika saya 
tidak mandi atau semacamnya, saya harus memiliki kesempatan untuk menyendiri. Dan 
kemudian, saya akan bisa melarikan diri menggunakan transfer. 

... Seperti yang diharapkan, tidak mungkin aku bisa menghilang dengan menggunakan 
transfer di depan umum di negara ini. 

Bahkan orang idiot pun akan mengerti bahwa saya harus memutuskan sepenuhnya 
hubungan dengan lingkaran sosial di negara ini saat itu terjadi. Benar, di [negara ini]. 

Jadi, kecil kemungkinannya ada orang yang menarik pelatuknya dan disalahkan. 

Jadi, pesta yang aku hadiri kali ini adalah partai dari faksi angkatan laut, meski aku 
memilihnya tanpa terlalu mengkhawatirkan faksi. 

Tentu saja, meski itu partai dari faksi angkatan laut, bukan berarti hanya terbatas pada 
bangsawan dan perwira militer Angkatan Laut. 

Hanya saja [pengelolanya adalah keluarga bangsawan yang berorientasi pada angkatan 
laut, dan tamu undangan agak condong ke arah itu]. Ada juga bangsawan dan perwira 
militer Angkatan Darat, orang-orang yang tidak begitu dekat hubungannya dengan faksi 
semacam itu, dan pedagang hebat yang telah menerima gelar pertama mereka. 



... Dan ada juga Marquis Mitchell. 

Saya memilih dan menghadiri pesta ini semata-mata atas keputusan saya sendiri, sama 
sekali tidak terkait dengan Marquis Mitchell. Saya mencari informasi tentang party itu 
sendiri, lalu dengan lembut merilis informasi yang [Viscount Yamano sepertinya ingin 
hadiri] melalui rute pelayan, dan undangan itu tiba pada hari berikutnya. 

Sepertinya gadis pembantu yang memberi tahu majikannya bahwa [dia mendengar rumor 
itu secara kebetulan] dari orang yang saya pekerjakan dianugerahi hadiah khusus sebesar 
satu koin emas dan berguling-guling di tempat tidurnya. 

Bagaimanapun, saya telah menjelaskan bahwa Marquis Mitchell telah dibebaskan dari 
peran [memilih partai tempat viscount Yamano akan hadir]. 

Tetapi, bagi Marquis Mitchell, itu tidak berarti [satu kerumitan baginya], melainkan [dia 
telah kehilangan kepercayaan dari viscount Yamano], yang tampaknya merupakan 
kerugian yang cukup besar di dunia sosial. 

Yah, tampaknya fakta bahwa itu karena niat jahat Raja dan bahwa Marquis tidak bersalah 
telah diketahui secara luas ... 

Tidak, dia salah! Penyebab langsung yang membuatku marah adalah karena sikap dan kata-
kata Marquis !! 

Yah, aku tidak akan repot-repot menyebarkan fakta itu, meskipun ... Bagaimanapun juga, 
dia adalah ayah dari temanku ... 

"Viscount Yamano, saya lihat Anda sudah mulai menghadiri pesta lagi setelah lama absen. 
Apakah kamu baik-baik saja? " (?) 

Oh, seorang kenalan viscount-san berbicara kepada saya. Dia adalah perwira senior di 
Angkatan Laut, dan dia pasti ada di kapal sebelum dia bertugas di Ibukota Kerajaan. 

Dia tahu mengapa saya jauh dari lingkaran sosial, tetapi dia tidak menyentuh topik itu atau 
mencoba bertanya tentang detail tentang barang dagangan dan berbicara dengan saya 
dengan santai. Seperti yang diharapkan, dia bukan [pelaut pintar] untuk apa-apa... 

"Ah, ya, saya hanya sibuk berkeliling negara-negara sekitar, membantu [Masyarakat], dan 
berurusan dengan saudara perempuan saya yang datang dari negara asal saya. Tubuhku 
sehat! " (Mitsuha) 

Bahkan jika dia bertugas di militer, selama dia di ibu kota, tidak mungkin dia tidak tahu 
tentang [Society]. 

"Hou, adikmu?" (?) 



Ah. Saya sebutkan itu kalau-kalau ada yang melihat saya berjalan-jalan dengan Colette-
chan dan Sabine-chan. Dan kemudian semua orang di sekitarku mengangkat telinga 
mereka ... 

Tidak, saya pikir istana kerajaan dan mereka yang memata-matai saya sudah tahu itu, 
maksud saya, tentang Colette-chan dan Sabine-chan. 

Dan anggota [Society] pasti sudah memberi tahu orang tua mereka bahwa saudara 
perempuan saya ada di negara ini. ... Bagaimanapun juga, aku tidak melarang mereka untuk 
membicarakannya atau apa pun. 

Dengan kata lain, saya membiarkan cerita itu terus berlanjut. 

"Umm, aku mendengar bahwa sesuatu yang disebut [jiwa kapal] muncul di beberapa kapal 
armada ..." (Mitsuha) 

"Itu benar! Itu semua dimulai ketika jiwa kapal muncul untuk pertama kalinya di kapal 
yang tertekan [Era], dan jiwa itu memiliki penampilan ... "(?) 

Aaah, matanya bersinar, dan dia masuk ke [z mode bicara] !! 

Inilah yang Oniichan katakan tentang situasi [ketika Anda dengan sembarangan bertanya 
kepada seseorang tentang sesuatu yang tidak bisa mereka bantu selain menjelaskan secara 
detail] situasi !! 

... Benar, inilah yang mereka sebut [menginjak ranjau darat]... 

... 

... Dia berbicara tanpa henti. 

Tidak perlu lagi mengkonfirmasi reaksi para petinggi terkait jiwa kapal. 

... Saya sudah mendengar semuanya. 

Saya pikir saya sekarang mungkin salah satu dari sepuluh orang teratas di negara ini yang 
mengetahui informasi paling rinci tentang [jiwa kapal]. Begitulah detail dia menjelaskan 
semuanya. Sampai-sampai orang-orang di sekitar kita sudah pergi sebelum saya 
menyadarinya. 

"Dan jiwa kapal yang muncul di [El Archon] terlihat seperti seorang maid..." (?) 

Hai, apa dia masih melanjutkan? Seseorang, bantu aku... 

"Viscount Yamano, saya punya proposal tentang alkohol dan kosmetik yang Anda hadapi ..." 
(?) 



Hal lain yang merepotkan telah datang !! 

"Viscount Yamano, ada perusahaan yang kami urus, tidakkah kamu akan 
mendengarkannya sekali saja?" (?) 

"Viscount, putri saya tampaknya tertarik dengan apa yang mereka sebut [Society], saya 
ingin tahu apakah ada cara baginya untuk bergabung..." (?) 

Aaaah, semua orang sepertinya telah menunggu cerita jiwa kapal itu berakhir, tapi ketika 
mereka melihat Count dari suatu tempat menginterupsi ceritanya, mereka semua bergegas 
ke arahku untuk mencegah hitungan itu dimulai !! 

"Viscount, tentang perdagangan perhiasan ..." (?) 

"Berapa harga biji-bijian..." 

"Membumbui..." 

Viscount! 

Viscount! 

Viscount! 

Viscount! 

Aaaaaaahhh !!! 

Kenapa mereka datang untuk mengelilingiku seperti ini !! 

Apa orang-orang ini sekelompok kucing yang tertarik pada tongkat matatabi! (Catatan: 
Bagian [sekali lagi] dari judul bab ini juga [matatabi]) 
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Hitungan penyelenggara memediasi para tamu yang berada di ambang perselisihan besar 
karena mengambil inisiatif untuk berbicara dengan saya dan berhasil menyelesaikan 
semuanya. 

... Atau lebih tepatnya, saya berhasil menyelinap keluar ketika dia menengahi para tamu 
dan mengungsi ke pojok makanan. 

Sikap mereka yang luar biasa bahwa tidak ada yang boleh berbicara dengan siapa pun yang 
memegang sepiring makanan selalu membantu saya. Mungkin bukan hanya karena 
merepotkan jika seseorang mulai berbicara dengan Anda saat Anda makan, tetapi juga 
kebijaksanaan nenek moyang mereka untuk membantu wanita yang kesulitan berurusan 
dengan pria yang gigih ... 

Padahal, cara seperti ini sama di benua lama. Saya bertanya-tanya apakah itu secara alami 
terjadi karena itu adalah aturan yang diperlukan dalam lingkaran sosial, atau apakah itu 
karena beberapa orang dari salah satu benua dulu menyeberangi laut dan 
menyebarkannya di benua lain dulu...? 

Namun, itu membantu Count, penyelenggara, dengan benar melakukan peran master. Ini 
perbedaan besar dari Hitungan lain waktu itu, ya. 

Mungkin aku harus memberinya kenyamanan nanti. 

Saya pikir akan lebih mudah jika rumor menyebar bahwa seseorang akan dihargai jika 
mereka menunjukkan ketulusan terhadap Viscount Yamano. 

... Ya, saya tidak membuat janji apa pun karena itu hanya [rumor bahwa seseorang akan 
mendapatkan sesuatu sebagai balasannya], jadi saya tidak memiliki kewajiban untuk 
melakukan itu di setiap kesempatan. Akan baik-baik saja jika saya sesekali memberikan 
kenyamanan kepada seseorang. Sesuatu yang cukup untuk menjaga minat saya tetap sama 
tidak peduli siapa pihak lain atau sesuatu yang akan menguntungkan saya juga. Ini tidak 
seperti saya harus menghabiskan banyak uang untuk itu. 

Umu-umu. 

... Bagaimanapun, saya pikir ini tentang waktu. 

Keributan pecah sebelumnya karena babi yang mencuri pawai, biasanya itu tidak akan 
terjadi. 

Faktanya ini adalah pesta bangsawan, tempat bapak ibu bersosialisasi, jadi tidak perlu 
mengekspos perilaku ceroboh, tidak canggih, dan kasar. ... Atau seharusnya. 



Jadi, sambil mengharapkan kebanggaan bangsawan, saya meletakkan piring di atas meja 
dan menoleh ke semua orang dengan segelas jus non-alkohol di satu tangan. 

... Seharusnya, Anda dapat berbicara dengan seseorang meskipun pihak lain sedang 
memegang gelas di tangan mereka. Yah, itu jelas, kurasa. 

"Viscount Yamano, saya mendengar bahwa Anda bepergian ke negara tetangga, apakah ada 
sesuatu yang menarik?" (?) 

Un-un, percakapan yang rumit harus dimulai dengan topik seperti ini... 

Meskipun kedengarannya seperti topik biasa, dia mencoba mencari petunjuk tentang 
negara yang saya kunjungi dan untuk tujuan apa... seperti diplomasi, bisnis, pengumpulan 
informasi, dan banyak lagi. 

Un, betapa menariknya. Ini seperti menyelidiki niat musuh atau peperangan informasi... Ini 
adalah demonstrasi dari kekuatan nyata dari masyarakat kelas atas. 

"Tidak, saya hanya akan bertamasya dan mengunjungi beberapa tempat wisata terkenal. ... 
Serta mengunjungi toko mitra Rephilia Trade... "(Mitsuha) 

Berkedut! (SFX) 

Kedutan-kedutan! (SFX) 

Fufufu, orang-orang di sekitarku yang mendengarkan percakapan itu bereaksi dengan cara 
yang lucu. 

Sudah pasti diketahui bahwa Rephilia Trade memiliki toko-toko yang berafiliasi di negara-
negara tetangga, serta standar hanya satu toko per negara. Sekarang telah dengan jelas 
diumumkan bahwa itu tidak hanya terkait dengan Perdagangan Rephilia tetapi juga secara 
langsung dengan keluarga Yamano Viscount. 

... Dengan kata lain, jika sesuatu terjadi pada Perdagangan Rephilia, keluarga Yamano selalu 
dapat mengubah mitra dagang utama kami menjadi toko di negara lain. Dan ada 
kemungkinan besar kami akan mundur dari negara ini dan memindahkan basis operasi 
utama kami ke negara itu. 

... Terutama jika [Rephilia Trade] itu menjadi target niat jahat seseorang, atau jika ada 
[insiden yang tidak menguntungkan] yang membuat saya merasa berisiko atau tidak 
pantas memiliki basis utama kami di negara ini... 

Hanya dengan percakapan kecil itu, Anda bisa dengan santai menyiapkan informasi yang 
ingin Anda sampaikan dan secara efektif menutup pergerakan pihak lain. 

Dengan ini, kegiatan penipuan saya, serta strategi membuat wadah yang berkualitas buruk 
di wilayah kita untuk rempah-rempah sehingga masyarakat negeri ini beranggapan bahwa 



kemampuan teknis negara kita tidak ada yang perlu ditakuti semuanya berjalan dengan 
baik. 

"Viscount Yamano, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" (?) 

Berikutnya adalah bangsawan lainnya... umm, seseorang yang berusia sekitar 40 tahun 
berbicara kepada saya. 

"Ya, apa itu?" (Mitsuha) 

"Mengapa botol alkohol dari Yamano Viscounty dibuat dengan teknologi canggih, tetapi 
wadah untuk garam dan rempah-rempah semuanya dibuat dengan buruk?" (?) 

"Ah ..." (Mitsuha) 

Betapa bodohnya aku !! Saya memutuskan untuk menjual alkohol karena terlalu 
merepotkan untuk diisi ulang di dalam botol dunia ini! Yang tidak wajar karena barang-
barang lain dijual di gerabah semacam itu, padahal kita bisa membuat botol semacam itu !! 

"I-Itu karena botol alkohol itu diimpor dari negara lain, dan kami mengumpulkan serta 
menggunakannya kembali berkali-kali di negara asal kami! Alkohol akan rusak kecuali jika 
wadahnya kokoh dan terlihat bagus. Misalnya, jika retak, bocor, atau memiliki rasa atau 
bau yang aneh !! Dalam hal ini, sebagian besar garam dapat diperoleh kembali meskipun 
wadahnya rusak. ini bukan produk yang membutuhkan wadah berkualitas tinggi, lagipula... 
"(Mitsuha) 

Oke, itu jawaban yang sempurna !! 

"Tidak, tapi aneh kalau wadah rapuh seperti itu digunakan untuk merica juga, bukan? 
Karena lada lebih mahal daripada alkohol, wadah seperti itu sedikit... "(?) 

Oh, tutup !! Benar-benar bajingan yang gigih! 

"Tidak apa-apa. Anda tidak perlu mengkhawatirkan detail sekecil itu! " (Mitsuha) 

"... dan jadi, ada sesuatu seperti itu ..." (Mitsuha) 

"Buwahahahaha !! Nah, jika Anda menjual minuman keras apa adanya, tentunya akan 
mencurigakan! Mereka akan bertanya-tanya dalam bahasa apa huruf pada label itu... 
"(Kapten-san) 

Ketika saya kembali ke Bumi dan memberi tahu Kapten Wolf Fang apa yang telah terjadi, 
dia mempermalukan saya dan menertawakan saya. 

"Tidak, terlalu merepotkan untuk memindahkan semuanya ke wadah lain, tahu !! Dan 
kontainer di sana memiliki volume yang tidak konsisten, masalah penyegelan karena 



tutupnya yang buruk, mudah pecah, dan sebagainya. ... Jadi mau bagaimana lagi! " 
(Mitsuha) 

Benar, mau bagaimana lagi! 

"Dan kemudian, aku menjadi teman perempuan seorang laki-laki di sana, dan---" (Mitsuha) 

Gatagata! (SFX) 

... Eh? Mengapa anggota yang mendengarkan percakapan saya dengan kapten menjadi 
bersemangat? 

"M-Nona, apakah kamu menjadi pacarnya !?" (Anggota A) 

Eh? 

Eeeeeeeh? 

"A-apa yang kamu bicarakan... Aku hanya seorang teman perempuan... Apa? Arere? Tidak, 
itu, eeeeh? " (Mitsuha) 

Tunggu sebentar. 

Apa aku baru saja mengatakan sesuatu yang memiliki banyak arti... 

Pacar perempuan. ... Hanya seorang teman wanita, tidak ada perasaan romantis. 

Pacar perempuan. ... Seorang kekasih pria dengan hubungan romantis. 

Aaaahhhh !! Ketika saya mengatakan itu, saya mengenalinya sebagai [teman perempuan], 
yang artinya [hanya teman] dalam bahasa Jepang. Tapi dalam bahasa Inggris, bahasa yang 
digunakan oleh Wolf Fang, [girl friend] berarti [ pacar ] !! Itu adalah kesalahan dari 
kemampuan terjemahan otomatis !!! 

Jadi [ pacar perempuan] berbeda dengan [ kekasih ] dalam bahasa Inggris !? 

Eh? Jadi itu artinya [kekasih]? 

Jadi teman perempuan hanyalah [ teman ]? Tidak ada [perempuan] karena itu uniseks? 

Tunggu!! 

Saya tidak mengatakan [ Pacar ] di depan Soldier-kun, kan? 

Ee  to, ee  to... ini akan baik-baik saja. Itu hanya kesalahan terjemahan di dalam otak saya! 

Itu aman!! 



Jika saya mencoba untuk berbicara [teman perempuan] dalam arti literal Jepang, itu akan 
secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa yang setara di sana, jadi seharusnya tidak 
ada masalah! 

Saya baru saja menggunakan kata bahasa Inggris Jepang yang memiliki pengucapan dan 
arti yang sama dan sepenuhnya mengenalinya sebagai kata [Jepang]... 

Itu adalah tragedi yang disebabkan oleh kebetulan yang tidak menguntungkan melakukan 
percakapan dengan seseorang yang bahasa aslinya adalah bahasa Inggris ... 

Akan sangat mengerikan jika saya tidak menjelaskan kesalahpahaman kepada semua orang 
di Wolf Fang. 

Mau bagaimana lagi, mari beri mereka penjelasan mendetail. 

... Haaa. 
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diejek oleh semua orang di Wolf Fang, saya pergi ke toko umum Mitsuha di ibukota 
kerajaan. 

... Itu melelahkan. Mari kita istirahat di lantai 3 untuk hari ini... 

"M-maafkan gangguan saya ..." (?) 

Saat aku memasuki ruang tamu di lantai 3, kakak perempuan Sabine-chan... [Chii-
neesama]... menundukkan kepalanya ke arahku. 

Sabine-chan? Dia saat ini bermain game menembak dengan adik laki-lakinya Luchen-kun. 

"... Oh, Mitsuha-neesama, kamu kembali..." (Sabine-chan) Sabine-chan memanggilku dengan 
namaku karena ada saudara perempuannya yang sebenarnya di sini. 

Saya melihat bahwa dia begitu asyik dengan permainan dan tidak menyadari bahwa saya 
kembali... 

"Kuharap kau menepati janjimu, batas waktu permainan, maksudku... Asal kau tahu, Jika 
kau melanggar itu, aku akan memperketat batas menjadi satu jam sehari, oke?" (Mitsuha) 
"T-tidak mungkin aku akan..." (Sabine-chan) 

Penampilan bingung Sabine-chan mencurigakan ... 

Hmm? 

"Arere ~? Aneh sekali. Aku bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak kantong permen 
kosong... "(Mitsuha) "Ge !!" (Sabine-chan) 

"Arere ~? Aneh sekali. Kenapa Sabine-chan tiba-tiba terlihat sangat pucat... "(Mitsuha) 
"Guha!" (Sabine-chan) 

"Mitsuha-sama, mohon maafkan Sabine. Sebenarnya, untuk melindungiku, Sabine adalah... 
"(Chii-neesama) Situasinya telah berubah! 

"Saya ingin mendengar lebih banyak detail!" (Mitsuha) "Y-ya. Sebenarnya, saya 
memutuskan untuk bersembunyi di sini untuk melarikan diri dari pembicaraan pernikahan 
yang tidak terduga ... Ini adalah satu-satunya tempat di ibukota kerajaan di mana pengejar 
dari istana kerajaan tidak dapat mencapai, bagaimanapun juga ... "(Chii-neesama) "Begitu... 
Namun, putri bangsawan dan keluarga kerajaan diwajibkan menikah dengan pasangan 
oleh orang tua mereka dalam pernikahan politik, kan? Untuk alasan itu, Anda menjalani 
kehidupan mewah dari uang pajak yang diperoleh dengan susah payah, bukan? Hanya 



mengambil bagian yang baik tanpa memenuhi kewajiban Anda adalah ... "(Mitsuha) "" 
Gaaan !! " "(Sabine-chan & Chii-neesama) 

"Ga-gaaan !!" (Luchen-kun) 

Sabine-chan dan putri kedua, serta Luchen-kun, yang tertunda dengan satu tempo, 
mengungkapkan keterkejutan mereka dengan suara seperti itu... 

"Yah, selalu seperti itu, bukan?" (Mitsuha) 

"I-itu benar, tapi saya tidak berpikir Mitsuha-neesama akan mengatakan hal seperti itu... 
Saya pikir jika itu Mitsuha-neesama, maka, Anda akan---" (Sabine-chan) "Tolong kamu?" 
(Mitsuha) 

"Un..." (Sabine-chan) 

Tidak, memang, saya memiliki rasa nilai yang demikian karena saya tumbuh di dunia di 
mana pria dan wanita memiliki hak yang sama, di mana wanita tidak diperlakukan sebagai 
alat. ... Tapi itu karena aku hidup di dunia semacam itu. 

Jika saya tiba-tiba memulai gerakan kesetaraan gender di dunia ini, misalnya, jika saya 
merekomendasikan agar warisan orang tua dibagi rata kepada semua anak tanpa 
memandang gender, tentu akan langsung ditolak. Tidak peduli bahkan aku dipanggil 
[Himemiko dari Negara Suci]. 

Karena, jika saya melakukan itu, sistem aristokrat akan runtuh, atau jika pemilik bisnis 
besar membagi perusahaan secara merata di antara anak-anak mereka menjadi 
sekelompok bisnis kecil atau menengah, mereka akan saling melahap dan runtuh sama 
sekali. 

Tidak ada yang bisa saya lakukan selain menunggu sistem sosial berkembang sepenuhnya 
dan diterima secara alami. Bahkan jika saya mendorong ideal saya, itu hanya akan 
menyebabkan kebingungan. 

Oleh karena itu, saya tidak berniat melakukan apa-apa. 

Yah, menyemangati dan secara implisit membimbing mereka menuju masa depan seperti 
itu adalah yang paling bisa saya lakukan. 

"...itu tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa melawan sistem sosial sendirian ... Selain itu, 
normal bagi bangsawan untuk menikahi seseorang yang belum pernah mereka temui, kan? 
Mengapa Anda memilikinya begitu banyak? Apakah seseorang yang Anda kenal bahwa dia 
benar-benar orang jahat? " (Mitsuha) Benar, saya tidak berpikir bahwa Raja akan 
memungkinkan seorang pria seperti untuk menikahi putrinya. 

Selain itu, negara ini tidak dalam kesulitan keuangan atau kemungkinan besar akan 
diserang oleh negara lain. 



Sebaliknya, situasi politik stabil, dan sebagai koordinator Aliansi Besar untuk pertahanan 
dari invasi Benua Baru, kami memiliki kapal dan senjata besar dan sedang melakukan 
penelitian untuk memproduksinya di negara kami sendiri. Jika ada, negara ini saat ini 
adalah negara paling terkemuka di benua ini. Jadi Raja tidak dalam situasi di mana dia 
harus menjual putrinya yang cantik apa pun. 

"... tidak, rumor mengatakan bahwa pangeran kedua dari negara tetangga adalah orang 
yang tampan, cerdas, baik hati, dan lembut ..." (Chii-neesama) "Lalu mengapa?" (Mitsuha) 

Aku ingin tahu apakah dia mengembangkan kebiasaan buruk terhadap wanita karena dia 
terlalu populer ... 

"Seseorang yang tidak bisa mengalahkan Jepang dalam [World Advanced Daisenryaku] 
adalah sedikit..." (Chii-neesama) "Apa itu !!!" (Mitsuha) 

"... Dia bahkan tidak mencoba untuk bermain game... tte, ungkapkan kebenarannya !!" 
(Mitsuha) Tentu saja, alasan dia memberitahuku sebelumnya adalah kebohongan ... 

Putri kedua, yang ketakutan dengan ekspresi mengancamku, mulai berbicara ... 

"... Karena tidak ada konsol game, manisan yang lezat, kue, jus dingin yang empuk, kotatsu, 
atau jeruk mandarin di negara tetangga..." (Chii-neesama) "Jadi, ini karena ruangan ini!?!?" 
(Mitsuha) 

...ah. 

Memang, di negara-negara sekitar sini, adalah normal bagi bangsawan dan bangsawan 
untuk bertunangan sejak kecil atau menikah segera setelah mereka dewasa. Jadi tidak aneh 
jika topik seperti itu datang untuk putri kedua, yang berusia sekitar 15 -- 16 tahun. Atau 
lebih tepatnya, lebih aneh bahwa dia tidak memiliki tunangan sampai sekarang. 

Namun, ada [Sesuatu yang aneh] di negeri ini. ... Benar, itu adalah keberadaan putri 
pertama. 

"Katakan, bukankah putri pertama harus menikah dulu sebelum kamu menikah? Umurnya 
sudah sekitar 24-25 tahun, bukan? ... Mungkinkah suaminya meninggal, dan adik laki-
lakinya mengambil alih keluarga, jadi dia meninggalkan keluarga yang dia nikahi dan 
kembali... "(Mitsuha) Bufoo !! (SFX) 

"Gyaa !! Apa yang kamu lakukan, Sabine-chan !! " (Mitsuha) Sabine-chan meludahkan 
minuman berkarbonasi yang tadi diminumnya. 

"Uuh, kakak perempuanku yang tertua masih berusia 18 tahun !!" (Sabine-chan) "Eh?" 
(Mitsuha) 

Sabine-chan baru saja memberitahuku fakta yang mengejutkan !! 



Eeeh? (Mitsuha) 

Meskipun saya sudah mengatakan 24 -- 25 tahun karena pertimbangan... 

"Eeeehhhhhh !!!! ??" (Mitsuha) 

Tentu saja, saya perhatikan bahwa dia bertingkah seperti dia tertarik pada Alexis-sama ... 
atau lebih tepatnya, orang yang tidak menyadarinya mungkin hanya karakter manga yang 
padat dan Alexis-sama sendiri. 

Tidak, ada juga kemungkinan Alexis-sama menyadarinya, dan dia hanya menghindarinya 
dengan berpura-pura tidak mengerti tentang itu ... 

Kupikir dia hanya mempermasalahkan Alexis-sama, yang telah dihormati sebagai 
pahlawan pertahanan mutlak ibukota kerajaan dan pendiri keluarga bangsawan baru, 
seperti bibi Jepang yang dengan hangat mengawasi idola muda ... 

J-jangan bilang, itu benar-benar [cinta] !!!! 

Ini buruk! Ini sangat buruk!! 

... Eh? 

Apa yang buruk, Anda bertanya? 

E ~ untuk ... 

"T-tapi, jika itu masalahnya, maka pesanannya akan ..." (Mitsuha) "Onee-sama kehilangan 
tunangannya dua tahun lalu. Setelah itu, dia mengalami depresi dalam waktu yang lama ... 
jadi diputuskan untuk menjauhkan topik seperti itu dari Onee-sama untuk sementara 
waktu. Tapi baru-baru ini, dia merasa lebih baik, dan kita akhirnya bisa melihatnya 
tersenyum "(Sabine-chan) Aaaah, saya pikir begitu !!! 

Acara yang menggembirakan... 

Benar-benar acara yang menggembirakan, ya. 

Bahkan untuk Count Boze, akan sangat bagus untuk berhubungan dengan keluarga 
kerajaan. 

Raja juga akan sangat senang untuk membawa keluarga Bozes, yang pasti akan segera 
dipromosikan menjadi Marquis, yang merupakan landasan pendirian angkatan laut. Dan 
keluarga Bozes juga memiliki hubungan yang baik dengan saya. 

Ya, menyenangkan !! ...Baik... 

Tapi Alexis-sama sepertinya lebih memilih putri kedua. 



Benar, begitulah saat dia dianugerahi gelar. 

Tetapi jika topik seperti itu datang dari keluarga kerajaan, akankah pasangan penghitung 
bisa menolaknya? 

Dan jika itu Raja memanjakan tahu bahwa putri patah hati nya akhirnya masuk ke 
semacam perasaan ... 

Un, Alexis-sama, hidup dengan kuat... 
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"Ini perang '(?) 

"Eh?" (Mitsuha) 

Ketika saya pergi ke [Toko Produk], markas saya di ibu kota Kerajaan Vanel, paman di pos 
penjaga tetangga, memberi tahu saya demikian. 

Itu pasti datang entah dari mana. 

... Dan entah bagaimana, saya merasakan déjà vu dari kalimat itu. Aku ingin tahu apakah 
aku pernah melakukan pertukaran semacam ini di suatu tempat sebelumnya... 

Atau lebih tepatnya, apakah ini situasi internasional? Saya tidak tahu sama sekali... 

Saya kira saya seharusnya melakukan penelitian yang lebih serius tidak hanya di negara ini 
tetapi juga di negara-negara tetangga dan hubungan internasional. 

Bahkan jika ini adalah situasi kritis untuk negara ini, saya bertanya-tanya apakah itu akan 
baik atau buruk bagi saya ... 

"... Jadi kamu belum tahu. Yah, itu adalah topik yang sulit untuk disebutkan pada 
bangsawan dari negara lain dan seorang anak kecil. Saya pikir Anda sudah mengetahuinya, 
tapi saya senang saya memberi tahu Anda untuk berjaga-jaga ... "(Guard-san) 

Uwah, terima kasih! 

Saya tidak tahu apakah itu efek dari memberi mereka hadiah secara teratur, atau dia hanya 
memberi tahu saya itu karena kebaikan untuk seorang gadis asing yang sendirian, atau itu 
adalah instruksi bosnya, tetapi saya bersyukur untuk itu. Informasi itu sendiri bernilai 
lusinan koin emas. 

... Tapi aku tidak akan membayar untuk itu !! 

Mari kita tunjukkan ketulusan saya dengan beberapa makanan ringan. 

"Saya menghargai itu! Akan sangat buruk jika saya terjebak di negara lain, atau jika kapal 
kargo kita ditangkap oleh musuh! Saya pasti akan berterima kasih untuk ini nanti! " 
(Mitsuha) 

Setelah mengatakan itu, saya segera berlari ke toko produk. 



Pertama, saya perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Tanpa informasi, saya akan 
memiliki pilihan terbatas. 

Perang berarti setidaknya ada negara musuh... Saya tidak berpikir mereka telah menyadari 
bahwa mereka sedang berkonflik dengan negara kita. 

Pada saat saya pergi ke pesta beberapa hari yang lalu, para petinggi dan personel militer 
mungkin sudah mengetahui hal ini. Tetap saja, seperti yang diharapkan, tidak mungkin 
mereka bisa memberi tahu saya tentang situasi dengan negara lain, saya rasa. 

... Baiklah, itu sudah pasti. 

Tentu saja, saya pernah bertemu dengan beberapa petinggi dan personel militer negara ini 
di pesta-pesta, tetapi dari sudut pandang mereka, saya hanya mitra bisnis, bukan seseorang 
yang dapat berbicara tentang politik dengan mereka, apalagi berbicara tentang yang lain. 
negara. Tidak mungkin mereka akan membicarakan hal seperti itu di tempat di mana saya 
dapat mendengar mereka. 

Selain itu, mereka mengira saya masih anak-anak di awal masa remaja. Sebelum fakta 
bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab atas perdagangan skala penuh dengan 
negara ini, saya seharusnya adalah putri dari ratu kedua dari suatu negara yang dipercaya 
untuk melakukan penyelidikan awal. Jadi tidak dapat dihindari jika mereka berpikir bahwa 
saya tidak bertanggung jawab atas pembicaraan politik atau perang. 

Pertama-tama, mereka tidak tahu apakah negara saya ada di pihak negara ini atau di pihak 
musuh, jadi tentu saja, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. 

Bagaimanapun, mengumpulkan informasi adalah prioritas pertama dan terpenting saya 
saat ini. 

Berbicara tentang seseorang yang dapat saya tanyakan tanpa ragu-ragu dan memiliki 
pembaruan yang benar-benar akurat, itu adalah... 

"Mitchan, aku di sini untuk bermain!" (Mitsuha) 

"... sekali lagi, kamu selalu begitu tiba-tiba ..." (Mitchan) 

Mitchan mengusap pelipisnya dengan jari seolah-olah dia sakit kepala. 

Saya punya obat sakit kepala yang bagus jika Anda mau? 

"Di Marquis yang tersedia hari ini?" (Mitsuha) 

"Dan Anda memperlakukan ayah seseorang, dan kepala keluarga Marquis pada saat itu, 
seperti seorang teman... Pertama-tama, mengapa Anda tidak bertanya [Apakah Marquis 
Mitchell ada di rumah hari ini?" atau semacam itu!!" (Mitchan) 



Apa itu buruk? 

Baiklah, izinkan saya mengulanginya lagi... 

"Nona Micheline de Mitchell... apakah Marquis ada?" (Mitsuha) 

"Ini sebaliknya !!!" (Mitchan) 

Mitchan sangat marah. 

Tentu saja, itu sengaja. 

Bagiku, Count Boze adalah [Count-sama], tapi Marquis Mitchell hanyalah [Marquis]. Ini 
tidak seperti dia tipe orang yang harus aku lampirkan [-sama], 

Di masa lalu, tidak apa-apa memanggilnya [Marquis-sama] karena dia adalah bangsawan 
senior dari negara lain dan ayah Mitchan, yang kebetulan adalah orang yang merawatku di 
negara ini. Tapi sekarang tidak bagus. 

Saya telah melunakkan sikap saya sedikit, tetapi saya belum benar-benar memaafkannya. 

Selain itu, ini tidak seperti aku memanggilnya dengan namanya. Tidaklah kasar untuk 
merujuknya dengan gelarnya. Saya juga dipanggil [Viscount Yamano] atau [Viscount] oleh 
Barons atau Viscounts lainnya. 

"Tidak, aku sedang terburu-buru. Saya harus memenuhi tugas utama saya ... "(Mitsuha) 

Ketika tiba-tiba memasuki mode serius dan berkata begitu dengan wajah serius, Mitchan 
sepertinya tahu bahwa ini terkait dengan pekerjaanku sebagai bangsawan. Dan setelah 
beberapa detik hening, dia mengangguk ... 

"...Baiklah. Tunggu di dalam ruang resepsi "(Mitchan) 

"...senang bertemu Anda. Jadi apa bisnis Anda? " (Marquis) 

Marquis datang setelah aku menunggu di ruang tamu sebentar. 

Mungkin dia sedang berkonsultasi dengan Mitchan tentang alasan kedatanganku yang tiba-
tiba, bagaimana menghadapinya, apakah meminta maaf untuk yang terakhir kali, atau 
hanya menyembunyikannya di bawah permadani ... 

Dan Mitchan tidak terlihat. 

Mungkin dia memutuskan bahwa dia tidak boleh hadir. Mitchan memang anak yang cerdas. 

Yah, mungkin juga Marquis tidak membiarkan dia ikut dengannya... 

Tapi itu tidak masalah. 



Hanya ada satu hal yang ingin saya ketahui. 

"Sepertinya perang akan segera dimulai. Tolong beritahu saya tentang itu secara rinci. 
Negara musuh, penyebab yang memicu perang, perbedaan potensi perang, peluang 
menang, dan seterusnya, semuanya !! " (Mitsuha) 

"Eh...." (Marquis) 

Yah, tentu saja, dia akan bermasalah. 

Tidak mungkin dia bisa berbicara tentang kerahasiaan politik dan keputusan militer 
kepada seorang gadis kecil yang bahkan dia tidak tahu dari mana asalnya. 

Tapi dia ingin memperbaiki hubungannya yang tegang denganku, jadi dia tidak bisa 
mengabaikan itu. Entah bagaimana, saya harus membujuknya dengan terampil... 

Hmm... 

"Hanya bagian yang akan diumumkan ke publik sampai batas tertentu sudah cukup. Orang-
orang yang sudah bocor ke musuh dari para bangsawan yang berkolusi dengan mereka, 
atau dari tentara yang terjebak dalam perangkap madu, dll. Tidak ada yang akan berubah 
bahkan jika kamu memberitahuku sekarang. Ngomong-ngomong, tolong beri tahu saya 
semua yang dapat Anda bicarakan dengan bangsawan, tentara, atau pedagang negara ini 
tanpa masalah ... "(Mitsuha) 

"......" (Marquis) 

Marquis menatapku dengan tatapan bingung. 

Yah, saya rasa itu terlalu mudah... 

Namun, jika Anda tidak peduli tentang perhatian atau pendiam terhadap pihak lain, tentu 
saja, akan seperti itu... 

"Bagaimanapun, aku tidak bisa bergerak hanya dengan mengetahui bahwa akan ada 
perang tanpa mengetahui hal lain !! Bolehkah jika seseorang dari pihak musuh 
menghubungi saya dan menipu saya agar semua produk saya mengalir ke negara mereka? 
Padahal kosmetik, alkohol, dan rempah-rempah bisa digunakan untuk mata-mata dan 
gerakan politik? " (Mitsuha) 

Un, itu seperti sesuatu yang akan saya lakukan! 

"Ugh !!" (Marquis) 

Baiklah, ini berhasil! 

Mari kita beri dia pukulan tubuh lagi! 



"Juga, kapal kecil berkecepatan tinggi kami mungkin akan ditangkap oleh musuh, dan 
kemudian mereka menyita kapal dan semua persediaan kami dengan itu" (Mitsuha) 

"Uuuuh ..." (Marquis) 

Dan... 

"Atau mereka mungkin menipu kita, dan kita berteman dengan musuh ..." (Mitsuha) 

Pukulan keras !! 

"Guha !!" (Marquis) 

... Baiklah, dia jatuh! 
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"Saya mendapatkannya. Aku mengerti... "(Marquis) 

Marquis mengatakannya dengan ekspresi kalah di wajahnya. 

Jika itu adalah informasi umum yang dapat dengan mudah diperoleh pihak musuh melalui 
mata-mata atau orang dalam mereka --- informasi yang tidak terkait dengan penilaian 
politik atau keputusan militer dengan cara apa pun --- tidak akan ada masalah jika dia 
memberi tahu saya sejauh itu. 

Kalau begitu, mari kita dengarkan ... 

Menurut Marquis, tampaknya Kerajaan Noral yang terletak di sebelah timur negeri ini dan 
dipisahkan oleh tiga negara lain, telah mencampuri negeri ini, Kerajaan Vanel, selama 
puluhan tahun. 

Kerajaan Noral, yang awalnya bermusuhan dengan negara ini karena mereka memiliki 
kepentingan yang sepenuhnya bertentangan, tampaknya bersaing dengan Kerajaan Vanel 
dalam hal kekuatan angkatan laut. Dan mereka tampaknya memperdebatkan berbagai hal 
karena pengaruh mereka atas negara tetangga dan kendali mereka atas wilayah jajahan. 

Dan sekarang, tampaknya ada situasi yang sangat mengerikan karena perselisihan 
mengenai hak atas koloni, tetapi tampaknya pihak lain akhirnya melewati batas. 

Rupanya, kapal pribadi Kerajaan Noral pertama kali menyerang kapal kargo yang 
membawa barang dari koloni Kerajaan Vanel ke daratan secara berurutan, yang kemudian 
mereka balas. 

Kerajaan Noral mungkin melakukan itu untuk mengendalikan koloni itu. 

Dan ketika mereka menerima pengaduan dari Kerajaan Vanel, mereka, sebagai gantinya, 
menuduh Kerajaan Vanel bahwa [kapal Kerajaan Vanel menyerang kapal pribadi mereka 
lebih dulu]. 

"Tentu saja, negara-negara lain menertawakan tuduhan seperti itu, tapi itu tidak berarti 
mereka akan repot-repot berbicara untuk negara kita. Untuk Kerajaan Noral, tidak masalah 
apakah alasan mereka sah atau tidak. ... Perbekalan yang mereka peroleh dari kapal kargo 
yang mereka serang pasti sangat menguntungkan juga. " (Marquis) 

Yah, saya rasa... 

Dan selain itu, sepertinya itu juga dipengaruhi oleh [Utusan Dewi] dan [Jiwa kapal] baru-
baru ini di Kerajaan Vanel. 



Kerajaan Noral sepertinya menganggap bahwa kedua peristiwa itu sengaja diprakarsai 
oleh negara untuk menaikkan popularitas Angkatan Laut agar bisa menambah 
anggarannya. 

... Benar, mereka curiga bahwa Kerajaan Vanel mungkin mulai mempersiapkan pecahnya 
perang dengan Kerajaan Noral dengan memperkuat Kekuatan Angkatan Laut mereka. 

Memang, dewi dan jiwa kapal mungkin tampak menjadi faktor positif jika dilihat dari sudut 
pandang negara lain. Padahal, sebenarnya itu konspirasi saya untuk mengurangi kekuatan 
angkatan laut Kerajaan Vanel. 

Itulah mengapa Kerajaan Noral ingin menghancurkan rencana awal dari apa yang mereka 
anggap sebagai rencana penambahan angkatan laut Kerajaan Vanel. 

Jadi, meskipun mereka tidak berniat untuk terus memprovokasi Kerajaan Vanel sampai 
salah satu dari kedua negara itu binasa, tampaknya mereka akan senang jika, setidaknya, 
mereka dapat menghancurkan salah satu armada musuh dan mengambil uang tebusan dan 
kompensasi untuk para tahanan. 

... Yah, dalam arti tertentu, seperti itulah jadinya di tingkat peradaban ini... 

Tapi yang penting bagi saya bukanlah kepentingan Kerajaan Vanel. 

Benar, itulah yang terbaik bagi saya dan negara saya. 

"Apakah pecahnya perang tidak bisa dihindari?" (Mitsuha) 

"Umu. Jika kami menanggapi tuntutan Kerajaan Noral, provokasi dari pihak lain hanya akan 
meningkat. Dan pertama-tama, orang-orang, para bangsawan, dan Militer tidak akan 
tinggal diam jika Kingdom melakukan itu. 

Keluarga kerajaan akan dituduh diintimidasi oleh musuh, dan kecaman akan 
terkonsentrasi dari segala arah. Jika itu terjadi, mereka akan kehilangan muka, kredibilitas, 
dan posisinya. Jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan hal seperti itu. 

... Tidak ada yang akan diam-diam mundur setelah diprovokasi oleh Kerajaan Noral seperti 
itu, entah itu bangsawan atau Militer. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan tanpa 
pertempuran. " (Marquis) 

Ah ~, saya pikir begitu... 

"Yah, perlu berhati-hati agar tidak menjadi perang skala penuh, dan tampaknya pihak lain 
juga tidak memiliki niat seperti itu, jadi ini akan menjadi pertempuran armada, bertaruh 
pada satu koloni." (Marquis) 



Benar, bahkan jika ada perang habis-habisan antara kedua negara karena ini, siapa pun 
yang menang pada akhirnya akan dikecam oleh negara-negara yang bertujuan untuk 
mendapat untung dari perang. 

Kedua negara tidak berbatasan satu sama lain, jadi akan sulit bagi Angkatan Darat untuk 
menyerang musuh secara langsung karena mereka akan berbaris melalui banyak negara 
yang tidak terkait. 

Pada akhirnya, itu hanya akan menguras sebagian besar kekuatan angkatan laut mereka, 
memungkinkan negara yang memiliki kekuatan angkatan laut terkuat ketiga untuk 
mengambil keuntungan. 

Dan Marquis relatif tidak peduli tentang ini, mungkin karena dia dari faksi tentara, jadi dia 
pikir dia tidak akan mendapat banyak giliran kali ini ... 

Tidak, bukankah naik turunnya negaranya akan bergantung pada ini? Tidak peduli apapun, 
bukankah lebih baik untuk memiliki sedikit rasa urgensi... 

"Aku hanya bisa memberitahumu sejauh itu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda harus 
bertanya langsung kepada orang yang bisa memutuskan berapa banyak informasi yang 
bisa bocor ke bangsawan negara lain. Aku tidak ingin dipenggal dan rumahku dihancurkan 
karena diam-diam membocorkan informasi ke negara lain... "(Marquis) 

Ya, itu masuk akal. 

Tidak peduli seberapa besar dia ingin memenangkan hati saya, itu tidak ada artinya jika dia 
kehilangan segalanya karena itu. 

Pertama-tama, benar-benar tidak bisa dimaafkan jika seluruh keluarga didakwa dengan 
pelanggaran yang sama dan bahkan melibatkan Mitchan dan harus menderita karenanya !! 
Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menjadi anak tunawisma !! 

... Tidak, jika itu terjadi, tentu saja, aku akan menjaganya. 

Begitu... 

"Siapa orang ini [yang bisa memutuskan berapa banyak informasi yang bisa dibocorkan ke 
bangsawan negara lain] yang kamu bicarakan?" (Mitsuha) 

Tentu saja, Yang Mulia! (Marquis) 

"Ah ..." (Mitsuha) 

Saya pikir begitu... 

Saya tidak ingin melihat orang itu. 



Kemungkinan besar dia akan mencoba mengidentifikasi negara asal saya lagi 
menggunakan perang sebagai konteksnya. 

Perang itu mahal, dan bahkan negara yang lemah dapat dimanfaatkan secara politik jika 
ada negara lain yang mendukungnya. 

Mengesampingkan masa damai, pada saat perang, ketika senjata, amunisi, kapal, tentara, 
dan uang dikonsumsi dalam jumlah besar, adalah mungkin untuk berasumsi bahwa dia 
akan menarik garis keras tanpa memperhatikan penampilannya. 

Mungkin tidak mungkin untuk menghadapinya seperti yang aku lakukan terakhir kali, jadi 
aku pasti harus menahan diri untuk tidak bertemu dengannya sekarang ... 

"Nah, lupakan saja. Saya tidak berpikir dia akan berbicara lebih dari yang Anda katakan 
kepada saya. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi tidak masuk 
akal meskipun saya mencoba melakukan itu. Sekarang saya tahu status saat ini, saya bisa 
menebak sisanya sendiri. Baiklah, kalau begitu, permisi! " (Mitsuha) 

Saya hendak pulang karena bisnis saya di sini sudah selesai, tapi... 

"Tunggu! Tunggu tunggu tunggu tunggu !!! " (Marquis) 

"Apa?" (Mitsuha) 

Untuk beberapa alasan, Marquis menghentikanku. Sakit sekali... 

"Yah, karena aku telah menanggapi permintaanmu, bukankah masuk akal jika giliranmu 
mendengar permintaanku kali ini?" (Marquis) 

Ah, sekarang Anda sedang membicarakannya, saya rasa itu masuk akal. 

Mau bagaimana lagi ... 

"Lalu, apa yang kamu inginkan dariku?" (Mitsuha) 

Itu merepotkan, dan itu adalah Marquis yang membuatku marah sejak awal, jadi aku tidak 
repot-repot duduk lagi. 

"... Aku ingin kamu memaafkanku karena bersikap kasar tempo hari..." (Marquis) 

Oh? Aku ingin tahu apakah dia merenungkannya dengan benar. 

Aku juga bukan iblis. Jika dia telah merefleksikannya dengan benar dan meminta maaf, 
saya tidak akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Pertama-tama, penyebab 
masalah ini mungkin karena instruksi dari Raja ... mungkin ... 

... Tapi aku merasa akan sia-sia jika aku kehilangan status-quo yang menguntungkan ini... 



Itu dia!! 

"Mau bagaimana lagi... kalau begitu, aku akan memaafkanmu, hanya 50%. Sisanya akan di 
kesempatan lain "(Mitsuha) 

"...Saya melihat. Tapi aku masih harus bersyukur untuk itu ... kalau begitu, sisanya akan 
diberikan pada kesempatan berikutnya ... "(Marquis) 

Mungkin Marquis berpikir bahwa [Dia akan datang lagi untuk mendapatkan informasi 
tentang masalah ini. Dengan begitu, jika dia memaafkan saya untuk paruh kedua, kita 
mungkin bisa kembali ke hubungan kita sebelumnya], jadi dia tenang... 

"Ya, sisa 950%" (Mitsuha) 

"Demi nama tuhan itu !! Kamu harus kembali ke taman kanak-kanak untuk mempelajari 
kembali tentang persentase !! " (Marquis) 

Dan aku segera meninggalkan ruangan, meninggalkan Marquis yang membuat protes 
seperti itu... 

Ah, aku menyapa Mitchan sebelum pulang. Kita kan berteman !! 
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"... pelatihan pertempuran yang sebenarnya, katamu?" (Raja) 

"Ya" (Mitsuha) 

"Aktual atau pelatihan, yang mana ..." (Raja) 

Raja memegangi kepalanya dengan ekspresi yang berteriak [Aku tidak mengerti sama 
sekali]. 

"Ini bukan pelatihan pertempuran?" (Raja) 

"Bukan" (Mitsuha) 

"Ini juga bukan pelatihan untuk pertarungan sebenarnya?" 

"Tidak juga" (Mitsuha) 

"Umumumumu..." (Raja) 

Saat ini saya berada di istana kerajaan Kerajaan Zegreius, negara asal saya yang kedua 
setelah Jepang. 

Bukan di ruang audiensi, tapi di sebuah ruangan kecil untuk lingkaran dalam, ada Raja, 
Perdana Menteri, Marquis Aiblinger, dan --- oniisan Sabine-chan dan Luchen-kun --- putra 
mahkota... sejauh ini, aku mengerti. Itu bisa dimengerti. 

... Tapi Sabine-chan dan kakak perempuan tertuanya --- putri pertama --- juga hadir... tidak, 
mengapa keduanya ada di sini !!? 

Nah, daripada pertemuan keluarga dengan [anggota biasa, ditambah faktor X], pertemuan 
hari ini lebih seperti [meletakkan dasar]. 

Ah, Count Bozes tidak hadir karena dia sekarang berada di wilayah tersebut. 
Perkembangan kota pelabuhan menghabiskan banyak waktunya sehingga dia hampir tidak 
bisa datang ke ibukota kerajaan lagi ... 

Yah, mau bagaimana lagi. 

"Kemungkinan itu berakhir tanpa kita harus mengambil giliran tinggi, tapi tetap saja, saya 
ingin membuat beberapa persiapan untuk berjaga-jaga. ... Untuk lebih spesifik, saya ingin 
persetujuan negara dan memberi tahu kru sebelumnya. 



Jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa mendapatkan pengalaman tempur aktual 
yang berharga. Kita hanya bisa menembakkan meriam 5-6 kali dari pantai untuk pelatihan 
pengeboman untuk menyelamatkan amunisi, bagaimanapun juga... "(Mitsuha) 

Ya, entah bagaimana kami berhasil membuat cangkang karena mereka hanya sebongkah 
besi, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk bubuk mesiu. 

Kami kurang lebih bisa membuat bubuk mesiu juga. Karena saya bisa mengetahui cara 
membuatnya di Bumi, akan aneh jika kami tidak bisa membuatnya meskipun seluruh 
proyek didukung oleh negara. 

Namun demikian, terdapat beberapa masalah seperti keseragaman kinerja, keamanan, 
stabilitas dan kuantitas pasokan kalium nitrat, dan sebagainya... 

Sebenarnya, aku ingin membuat cangkang itu diisi dengan bahan peledak juga, tapi itu 
masih jauh ketika kami bahkan tidak memiliki persediaan mesiu yang stabil. 

Bahan peledak, sistem peledakan , dan berbagai masalah lainnya masih terus menumpuk... 
Seperti yang kuduga, mungkin kita harus menggunakan sekring untuk mengatur waktu 
ledakan... 

Dimungkinkan juga untuk membuat meriam jika jenisnya sama dengan yang ada di kapal 
yang kami tangkap, tapi kami hanya akan menggunakannya sebagai referensi teknis. Yang 
ingin kami buat dengan benar adalah senapan laras panjang bermuatan sungsang yang 
menggunakan cangkang silindro-conoidal. 

Negara kita kalah dalam hal teknologi dan kekuatan nasional, dan hanya mampu 
membangun kapal kecil. Jadi untuk bersaing dengan kekuatan besar, kami tidak punya 
pilihan selain menciptakan perbedaan yang luar biasa dalam performa senjata. 

... Ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum kita dapat mempraktikkannya. 

Dengan kata lain, bubuk mesiu yang kami kumpulkan dari kapal yang ditangkap terbatas, 
jadi setelah kami menghabiskan semuanya, senjata dan kapal akan menjadi tidak berguna. 

Jadi mungkin mereka bertanya-tanya apakah tidak apa-apa menggunakan sumber daya 
yang berharga itu bahkan saat kita tidak dalam krisis. 

Tidak salah untuk berpikir demikian, tapi... 

"Saat ini kami hanya dapat mengerahkan tiga kapal yang ditangkap, dan bahkan jika kami 
berhasil menyelesaikan perbaikan [Eras] dan pembangunan kapal baru, kami hanya 
memiliki lima. Selain itu, kapal-kapal tersebut sudah ketinggalan zaman dibandingkan 
dengan negara musuh, dan terlebih lagi, senjata baru tersebut masih jauh dari produksi 
massal, masih dalam tahap pengembangan. Dalam keadaan seperti itu, menyimpan amunisi 
tidak akan masuk akal. Jauh dari pelatihan pengeboman, kami bahkan belum pernah 
mengalami uji coba tembak-menembak... "(Mitsuha) 



"Uhh..." (Raja) 

Benar, mengapa kita harus menyimpan amunisi saat kita tidak lebih baik dari seorang 
amatir? ---Seolah-olah itu akan membuat perbedaan. 

Selain itu, kami tidak akan menggunakan semuanya. Hanya untuk beberapa salvo saja 
sudah cukup. 

Dan belum tentu diputuskan bahwa kami akan mendapat giliran. 

Saya hanya ingin mempersiapkan diri agar saya memiliki otoritas penuh sebelumnya jika 
kami tidak mampu mengadakan rapat atau mendapatkan izin yang diperlukan ketika 
situasi seperti itu datang. 

Dan keheningan berlanjut untuk sementara ... 

"... Saya katakan, mengapa kita tidak mencobanya?" (Marquis Aiblinger) 

"Eh..." (Raja) 

Sang Raja membocorkan suara terkejut pada ucapan tiba-tiba Marquis Aiblinger. 

"Saya yakin ketiga kapal kuno itu bahkan tidak bisa menahan lilin di kapal canggih mereka. 
Dan amunisi yang kami miliki saat ini akan habis dalam satu pertempuran. Lebih dari itu, 
senjata di kapal-kapal tua itu akan diganti dengan senjata baru yang cepat atau lambat 
kami coba kembangkan. Jadi tidak ada gunanya menyimpan amunisi itu. Jika mereka bisa 
menjadi batu loncatan untuk masa depan, bukankah tidak mengapa menggunakannya? 
Juga, mereka awalnya diperoleh oleh Viscount Yamano. Jika Viscount Yamano, yang paling 
sadar akan situasinya, berpikir bahwa masuk akal untuk menggunakannya sekarang, saya 
tidak keberatan untuk mempercayakan semuanya padanya. " (Marquis Aiblinger) 

Meskipun dia berada di hadapan Raja, Marquis Aiblinger hanya berbicara dengan santai. 

Rupanya mereka sudah berteman baik sejak lama, jadi selain acara formal, mereka terlihat 
memiliki hubungan yang cukup terbuka dalam pertemuan informal semacam ini. 

Yah, sejak dia diangkat sebagai komandan umum dari Royal Defense Force, itu jelas bahwa 
Raja sangat mempercayainya, kurasa ... 

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

Dan akhirnya, permintaan saya diterima, dan para menteri lainnya, TNI, dan awak kapal 
akan diberi penjelasan terlebih dahulu. 

Bagaimana dengan pendapat peserta lain, Anda bertanya? 



Tampaknya Yang Mulia, Putra Mahkota, hanya hadir untuk mengamati dan belajar --- dia 
tidak memiliki suara di dalamnya. Anggota sebenarnya dari pertemuan itu hanya aku, Raja, 
Perdana Menteri, dan Marquis Aiblinger. Sungguh, itu seperti pertemuan informal kecil 
dengan kenalan. Itulah mengapa Marquis Aiblinger juga berbicara kepada Raja dengan cara 
seperti itu --- seperti berbicara dengan seorang teman lama. 

Bagaimana dengan Sabine-chan dan putri pertama? Ha ha ha... 

Tidak, sungguh, aku ingin tahu apa yang mereka berdua lakukan di sana... 

Tentu saja, saya tidak ingin melibatkan negara ini dalam pertempuran antar negara di 
benua baru. 

Akan sangat bodoh jika kita membiarkan orang-orang kita terbunuh dalam pertempuran 
antar negara lain. 

Namun, saya juga tidak ingin situasi internasional di sekitar sana menjadi tidak stabil. 

Ketika pembangkit tenaga listrik yang kuat lahir, ia akan terus mencari kekuasaan. Dan 
setelah secara aktif menekan negara-negara sekitarnya, mereka akan mulai mencari 
sesuatu yang baru. 

... Benar, dan mereka akan mengirimkan armada ekspedisi untuk mencari tanah yang 
belum dijelajahi. Dan setelah mereka mengambil harta dan budak dari tanah itu, mereka 
akan terus mengeksploitasinya selamanya. 

Jadi, untuk mencegahnya... 

Saya datang ke kota pelabuhan angkatan laut. 

"Leviathan" tempat Soldier-kun ditugaskan adalah ... 

...tidak disini. 

Ya, itu kapal, tentu saja, akhirnya akan meninggalkan pelabuhan. 

Apalagi karena ini adalah perahu layar dan lebih dari separuh awaknya adalah pelaut, 
tentunya pelatihan harian akan diperlukan. 

Saya kira saya beruntung karena selalu ada di pelabuhan setiap kali saya datang. 

Oh, yang dimaksud dengan [pelaut] yang saya maksud bukan [pelaut], melainkan para ahli 
yang bertanggung jawab untuk mengendalikan tali ke layar. 

... Meski begitu, agak kosong di sini. 

Aku ingin tahu di mana sebagian besar kapalnya... tte, mereka pergi mendadak !! 



Saya pikir mereka masih dalam fase pertukaran politik, tetapi jika perang sudah 
diputuskan, maka saya kira wajar untuk segera mengirim armada untuk melindungi koloni 
dan rute. Kapal layar bergerak lambat. 

Dan [Leviathan] adalah kapal unggulan skuadron. Meskipun ini bukan andalan armada, 
tidak ada cara bagi kapal canggih 64-senjata untuk tetap tinggal. 

... Atau lebih tepatnya, yang tersisa hanyalah jenis kapal-kapal lain dan pendukung --- juga, 
kapal-kapal yang akan dinonaktifkan dan ditambatkan di sini. 

...apa yang saya lakukan sekarang? 

Saya tidak tahu kemana tujuan armada itu. 

Saya bahkan tidak tahu lokasi armada musuh. 

Saya tidak tahu di mana pertempuran akan berlangsung, saya juga tidak tahu kapan 
pertempuran akan dimulai. 

Tidak ada yang bisa saya lakukan !! 
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Baik prajurit-kun maupun komandan yang aku kenal tidak ada di sini. 

Itu jelas, kurasa. 

Aku pergi ke gedung markas, tapi kurasa jika serangan mendadak skala penuh dikeluarkan, 
maka tentu saja, markas besar juga akan datang dengan armada kapal. 

Saya yakin petugas lain yang saya temui di bar itu akan dikirim juga. Bahkan jika beberapa 
tetap di pangkalan, tidak mungkin mereka akan memberi tahu sesuatu seperti jadwal aksi 
armada atau rute berlayar ke gadis kecil yang mereka temui di bar. 

Pertama-tama, saya bahkan tidak tahu nama atau posisi mereka. Jadi saya tidak bisa 
memikirkan cara untuk bertemu mereka selain bertemu mereka di bar secara kebetulan. 
Dan tidak mungkin mereka pergi keluar untuk minum sementara sebagian besar rekan 
mereka pergi untuk mendadak. 

Umumumu... 

Baiklah, aku harus menggunakan yang metode, saya kira ... 

"... Dan begitulah masalahnya. Saya akan sangat menghargai bantuan Anda lagi "(Mitsuha) 

"Dengan senang hati !!!" 

Benar, itu diplomat-san lama yang sama dari negara tertentu. 

Dan kali ini... 

"Pangkalan udara Angkatan Laut, aku memilihmu !!" (Mitsuha) 

Benar, kali ini giliran pesawat patroli maritim... 

Misi kali ini adalah mencari armada di perairan lepas pantai. 

Jadi yang saya inginkan kali ini adalah cruising time (bukan cruising range), kemampuan 
pencarian, plot multi-target, dan sebagainya. Itu sebabnya saya memilih pesawat patroli 
maritim. 

Saya tidak punya rencana untuk ikut campur, jadi kemampuan serangan anti-kapal tidak 
diperlukan. 

Rudal udara-ke-kapal mahal, dan selain itu, akan berlebihan jika kita menggunakannya 
untuk melawan perahu layar... 



Bagaimanapun, kecuali itu benar-benar diperlukan untuk pertahanan diri, tidak perlu 
menggunakan sesuatu seperti itu. 

Selain itu, jika saya benar-benar ingin ikut campur, akan lebih nyaman dan murah 
membawa kapal patroli sarat dengan senjata api cepat 76mm dan senapan mesin 20 atau 
30mm. 

Anda tidak memerlukan rudal anti-kapal atau senjata kaliber besar melawan kapal layar 
kayu, yang hanya dapat meluncurkan beberapa gumpalan besi beberapa mil jauhnya. 

Para kru tampaknya berbeda dari yang terakhir kali. 

Saya pikir akan lebih baik jika memiliki anggota yang sama, tetapi sepertinya akan ada 
perselisihan jika selalu sama. 

... Baiklah, aku mengerti. Semua orang ingin pergi ke dunia lain. 

Jika larangan informasi itu dicabut di masa depan, mereka akan bisa membanggakan anak 
dan cucu mereka. 

Ya, sudah pasti tidak aneh jika ada persaingan memperebutkan kursi untuk pergi ke dunia 
lain... 

Dan tentu saja, hal yang sama berlaku untuk para ulama. 

Beberapa dari mereka sama seperti yang terakhir kali, tetapi mereka mungkin orang yang 
sangat kompeten atau berpengaruh. Tapi tetap saja, kebanyakan digantikan oleh orang 
lain. 

Mari berharap tidak ada yang berpikir untuk melakukan hal-hal aneh seperti yang terakhir 
kali. Seperti yang diharapkan, saya tidak akan mentolerir kedua kalinya. Jika itu terjadi, 
saya akan memutuskan semua hubungan saya dengan negara ini, tentunya. 

Baiklah, ayo pergi! 

"Terima kasih banyak!!" (Mitsuha) 

Dibubarkan! 

Ya, sepertinya belum lama sejak mereka meninggalkan pelabuhan, jadi saya bisa dengan 
mudah menemukan armada Vanel. 

Saya juga menemukan armada Noral dengan relatif mudah. Kemudian saya memplot setiap 
posisi dan kecepatan jalur mereka dan langsung kembali. 

Jika ini adalah Bumi, akan mungkin untuk membuat perkiraan kasar tentang pergerakan 
musuh, tapi itu tidak ada artinya di sini. 



Kecepatan kemajuan secara dramatis berubah tergantung pada arah angin dan arus laut. 
Juga, mereka tidak langsung menuju satu sama lain. Pertama-tama, mereka bahkan tidak 
tahu di mana lawan mereka berada, juga tidak tahu apa yang dilakukan satu sama lain... 

Bagaimanapun, masih ada waktu sampai mereka berhubungan satu sama lain. 

Jadi saya memutuskan untuk kembali lagi dalam beberapa hari, tetapi para ulama 
memohon untuk tinggal selama kami memiliki bahan bakar, jadi saya tidak punya pilihan 
selain membiarkan pesawat terbang mengelilingi benua baru untuk menghabiskan waktu. 

Semua orang tampak sibuk memotret dan mengukur. 

Terima kasih untuk itu, saya memiliki lebih banyak tempat untuk ditransfer ditambahkan 
ke repositori saya, jadi itu juga bagus untuk saya. 

Selain itu, saya akan merasa tidak enak jika saya meminjam pesawat tanpa membalas budi. 
Bahan bakar, tenaga kerja, pemeliharaan, dan berbagai biaya lainnya dibutuhkan per 
penerbangan. Saya ingin tahu apakah biayanya setidaknya beberapa juta yen untuk satu 
penerbangan... 

Eh? Apakah mungkin untuk membawa pesawat amfibi atau helikopter besar lain kali, Anda 
bertanya? 

Ah, saya rasa Anda memang ingin mendarat ... Ini akan menjadi panen besar hanya dengan 
mengambil sampel air laut ... Tapi, tentu saja, bakteri dan mikroba akan dikeluarkan selama 
pemindahan, Anda tahu ... 

"Jadi, pertempuran laut antara Vanel dan Noral akan segera terjadi. Sekarang, saya punya 
proposal untuk mantan anggota armada ekspedisi Kerajaan Vanel. 

... Jika armada Vanel dalam krisis --- meskipun, itu negara asal Anda sehingga Anda tidak 
akan pernah bisa kembali, tetapi dengan bantuan dewi, apakah Anda ingin mengambil 
kesempatan untuk melayani negara Anda untuk yang terakhir kalinya? 

Jika semua berjalan lancar, mungkin ada sesuatu yang baik untuk keluarga Anda di sana... 
Tentu saja, semua orang di sini juga akan dibayar untuk layanan Anda oleh negara kami 
"(Mitsuha) 

"U..." 

"U?" (Mitsuha) 

"" "" "" Uoooooooooohh !!! " "" "" " 

Dengan ini, sekelompok oni-sersan yang akan memberikan bimbingan kepada pelaut baru 
kita telah diperoleh. 



Seperti yang diharapkan, tidak mungkin sekelompok pendatang baru yang bahkan belum 
berlatih dengan peluru tajam bisa memasuki medan perang seperti pahlawan. 

Tampaknya penilaian yang sangat bagus, seperti waktu perintah, pergerakan lambung 
karena ombak, dan sebagainya, akan sangat memengaruhi tingkat hit. Itu adalah sesuatu 
yang tidak bisa dipelajari kecuali Anda telah melalui dan selamat dari banyak pertempuran. 

... Yah, kesulitannya akan jauh lebih rendah kali ini. Karena saya akan berada di sana juga... 

Tapi mereka harus bisa menghadapi pertempuran apapun bahkan tanpa aku. Pertempuran 
mereka selanjutnya mungkin tanpa aku. 

Kali ini seperti tutorial dalam mode tak terkalahkan. 

Ini bukan dunia game. Belum diputuskan bahwa Anda akan selalu menemukan lendir 
setelah Anda meninggalkan desa awal... 

Dan, ketika saya pergi ke Perdagangan Rephilia untuk memeriksa keadaan populasi 
Kerajaan Vanel ... 

"Saya sangat menyesal !!" (Repilia) 

Rephilia tiba-tiba menundukkan kepalanya. 

"Apa yang sedang terjadi ..." (Mitsuha) 

"Mulai dari alkohol hingga bahan makanan berkualitas tinggi --- semua jenis barang mewah 
telah terjual habis tanpa batasan apa pun! Karena itu, rencana penjualan menjadi tidak 
terkendali ... "(Rephilia) 

"Eh..." (Mitsuha) 

Rupanya, keluarga, kerabat, dan teman --- semua jenis orang yang terkait dengan kru 
sedang mengemis di depan toko. Mereka sepertinya ingin menikmati sesuatu saat 
menghabiskan saat-saat terakhir bersama kru sebelum serangan mendadak. 

Rephilia juga merupakan warga negara ini, jadi jika dia menolak mereka dengan dingin, dia 
mungkin akan dituduh tidak patriotik. 

Bahkan kepala pelayan dari keluarga bangsawan bahkan sampai menundukkan kepala 
mereka ke penjaga toko biasa. Meskipun mereka sendiri bukan bangsawan, tampaknya tak 
terpikirkan bagi seseorang yang mewakili keluarga bangsawan untuk melakukan hal 
seperti itu. 

... Yah, tentu saja, tidak mungkin Rephilia bisa menolaknya dalam kasus seperti itu. 

"Mau bagaimana lagi. Nah... Anda tidak akan disalahkan! " (Mitsuha) 



Sepertinya dia juga melanggar peraturan penjualan dan menjualnya ke keluarga 
bangsawan yang telah dilarang juga, tapi aku juga bukan iblis. Aku akan mengabaikan ini. 

Tentu, rakyat negeri ini akan percaya bahwa armada negaranya akan keluar sebagai 
pemenang. Namun, itu tidak berarti bahwa setiap orang akan dapat kembali dari 
pertempuran tanpa cedera. 

[Musuh Grumman, 500 unit. Kami Nol Fighters, 200 unit. Semua pesawat musuh ditembak 
jatuh, tidak ada kerusakan di pihak kita!], Tidak ada hal seperti itu bahkan dalam cerita 
perang fiksi. Tidak peduli seberapa canggih peralatan Anda, tidak peduli berapa banyak 
senjata rahasia yang Anda miliki, setidaknya Anda akan kehilangan 70-80 pesawat. ... 
Bahkan kemudian, itu dianggap sebagai kemenangan besar. 

Dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar kemenangannya, akan ada kerusakan, dan 
banyak orang tidak akan bisa kembali. Kemungkinan untuk memiliki perpisahan terakhir 
dengan seseorang yang mereka sayangi sama sekali tidak rendah. 

Dan tentu saja, ada juga kemungkinan tak terbantahkan untuk menderita kekalahan besar. 

"Kami akan segera mengirimkan pengisian ulang, jadi buatlah rencana penjualan dan 
kirimkan ke pelanggan kami sesegera mungkin !!" 

Karena armada sudah keluar dari pelabuhan, tidak akan ada lagi pelanggan seperti itu. 

... Kita harus bisa mengelolanya entah bagaimana caranya! 
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"... Jadi, kakak laki-lakimu adalah?" 

"Iya. Dia adalah seorang perwira di kapal 40 senjata [Massat] ... " 

Ada beberapa anggota [Society] yang memiliki keluarga, kerabat, dan kenalan di antara 
awak armada yang pergi berperang. 

Yah, tidak banyak [Pekerjaan Terhormat] yang bisa didapatkan oleh putra keempat atau 
kelima dari keluarga bangsawan... 

"Kalau begitu, mari kita berdoa kepada dewi ..." (Mitchan) 

Semua orang mulai berdoa atas isyarat Mitchan. 

Ngomong-ngomong, daripada percaya pada keberadaan Tuhan itu sendiri, orang lebih suka 
percaya pada keberadaan malaikat dan keajaiban. Itu karena mereka telah menyaksikan 
hal-hal seperti itu baru-baru ini dan menganggap keberadaan mereka sebagai [fakta yang 
tidak dapat disangkal] untuk boot. 

Terlebih lagi, semua orang di [Society] percaya bahwa salah satu keajaiban itu terjadi 
karena mereka, jadi mereka lebih bersemangat dalam doa mereka. Karena itu, tampaknya 
gadis-gadis ini disebut [Orang Suci], meski secara informal. 

Dan orang-orang kuil tampaknya menggunakannya untuk propaganda mereka sendiri 
tanpa menyangkalnya... 

[Hati-hati dengan pergerakan kuil], para anggota mendapat peringatan seperti itu dari 
Mitchan, tapi mereka tidak seperti putri rakyat jelata yang tidak sadar, dan tampaknya 
orang tua mereka memiliki kendali penuh atas hal itu. Jadi kita bisa yakin. 

Orang mengatakan bahwa jarang ada kapal yang tenggelam dalam pertempuran artileri, 
tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat tenggelam. Padahal, meski kapalnya 
tidak tenggelam, awaknya masih bisa mati karena serangan itu. 

Ada kalanya kapal kehilangan kemampuan tempur dan navigasinya sehingga mereka harus 
menyerah dan dibawa sebagai tawanan perang. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan 
bertahan dan kembali ke tanah air mereka dengan selamat. 

... Apakah saya akan turun tangan, Anda bertanya? 

Yah, aku berniat melakukan sesuatu tergantung situasinya, tapi bukannya aku memikirkan 
sesuatu yang sembrono seperti [Aku tidak akan membiarkan siapa pun mati!]. Saya pikir 



akan cukup baik jika kedua belah pihak dapat saling menembak dalam jumlah sedang, atau 
bahkan lebih baik jika berakhir dengan hanya kebuntuan daripada bentrokan langsung. 

Dalam pertempuran laut modern, dimungkinkan untuk membuat prediksi kasar tentang 
pergerakan musuh berdasarkan jenis kapalnya, persenjataan, performa, jumlah kapal, dll., 
Tapi... Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan dengan kapal layar... 

Ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti, seperti cuaca, keberuntungan, atau bahkan 
kemampuan komandan. Peluang kapal tertabrak dalam rentetan pertama dan 
menempatkan rantai komando mereka dalam bahaya bukanlah nol. 

Pertempuran adalah masalah kesempatan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. 

Tentu saja, tidak mungkin aku bisa secara selektif melindungi keluarga dan kerabat gadis-
gadis ini dari kematian. Aku hanya seorang [Messenger Palsu], bukan yang asli, 
bagaimanapun juga... 

Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa dengan semua orang. 

Saya berharap orang yang dicintai semua orang akan kembali dengan selamat ... 

Hanya beberapa penerbangan pengintaian yang dilakukan saat armada Vanel melaju lurus 
ke depan, dan armada Noral hanya maju ke perairan dekat koloni tersebut. 

Dan salah satu pengulangan itu dilakukan dengan menggunakan helikopter besar karena 
saya tidak sanggup menolak permintaan yang kuat dari negara yang bekerja sama. 

Itu adalah helikopter angkatan laut, jadi itu sarat dengan radar, tentu saja. 

Lokasi mereka sebenarnya tidak terlalu jauh dari perkiraan posisi, dan kami pergi kesana 
dengan menggunakan transfer, jadi tidak terlalu sulit untuk mencari mereka walaupun 
menggunakan pesawat kecil seperti helikopter. Itu lebih mudah dibandingkan dengan 
pencarian pertama, yang memiliki area pencarian yang lebih luas. Nah, pencarian pertama 
memakan waktu lama terutama karena mencari armada Noral. 

Dan tentu saja, setelah kami selesai dengan pengintaian, kami pergi untuk mencari daerah 
tak berpenghuni untuk mendarat. 

Para sarjana gila itu melompat keluar dengan tas berisi banyak kontainer untuk 
mengumpulkan sampel, dan tentara pengawal mengejar mereka untuk menangkap 
beberapa hewan. 

Tentu saja, saya tidak membiarkan mereka mengambil sampel dalam jumlah yang tidak 
terbatas. 



Tumbuhan, hewan, dan mineral merupakan bahan perdagangan yang berharga. Jadi, 
bahkan jika mereka meminjamkan saya pesawat mereka, saya tidak dapat memberi 
mereka gratisan tak terbatas. 

Oleh karena itu, saya hanya akan membiarkan mereka membawa kembali satu jenis 
bangkai hewan, beberapa batang dari satu spesies tumbuhan, dan satu jenis bijih batu. 

Bahkan jika mereka mencoba menyembunyikan sesuatu, mereka tidak akan dapat secara 
diam-diam membawanya kembali ke bumi karena saya dapat mengecualikan mereka 
selama pemindahan. Dan sejak dijelaskan sebelumnya, tidak ada yang melakukan sesuatu 
yang aneh. 

Tampaknya alasan mereka membawa banyak kontainer adalah karena mereka berniat 
untuk berpencar menjadi beberapa kelompok untuk mengumpulkan berbagai bidang 
sampel dan berdiskusi dengan semua orang mana yang harus mereka bawa kembali. 

Kemudian [Diskusi] tersebut menjadi liar dan menjadi masalah besar. 

Yah, tentu saja, semua orang ingin mengembalikan yang mereka pilih, mengingat ada 
kemungkinan bahwa nama mereka akan tertulis dalam sejarah sebagai [Orang yang 
membawa kembali penemuan hebat dari dunia lain] ketika pembatasan kerahasiaan 
dicabut di masa depan dan di bidang penelitian tempat mereka mendedikasikan hidup 
mereka untuk boot. Tentu saja, tidak ada yang mau mengalah ... 

Kemudian, karena tidak ada tanda-tanda mereka mencapai kesimpulan, saya tidak punya 
pilihan selain mengatakan [Jika Anda tidak memutuskan dalam 10 menit, saya akan 
menganggap Anda tidak akan menarik kembali]. Dan setelah saya mengatakan itu, 
kekacauan dimulai. 

Bahkan cendekiawan yang berwajah hangat dan lembut, atau yang terlihat kurus, bisa 
mengalahkan tentara berotot yang mencoba menghentikan mereka dari mengamuk karena 
putus asa seolah pembatas mereka terlepas. Mereka mengambil ancang-ancang dalam 
segala hal tanpa peduli apa yang bisa mereka pukul atau siapa yang bisa mereka sakiti. 

... Itu agak menakutkan! 

Yah, mereka tidak bisa melukai seorang sarjana hebat, jadi para prajurit menahan diri. 
Itulah mengapa itu sepenuhnya di luar kendali ... 

Bagaimanapun, itu membuat saya menyadari bahwa Anda tidak boleh membiarkan para 
sarjana memutuskan sesuatu jika bidang spesialisasi mereka yang mereka dengan senang 
hati [mempertaruhkan nyawa] dipertaruhkan. 

... Orang-orang dari tim pabrik bahkan memohon [Dengan segala cara, tolong biarkan kami 
membawa kembali dua jenis tanaman !!], tapi aku menolaknya dengan tegas. Itu adalah 
kartu truf saya yang penting, jadi tidak mungkin saya bisa membuat pengecualian. 



Dan setelah itu, entah dari mana, kakek paling penting di antara para sarjana itu berbisik ... 

(Bisakah Anda membuat catatan yang berisi informasi kontak pribadi kami sebelum turun 
dari helikopter? Seandainya ada sesuatu yang perlu dibicarakan secara pribadi ...) 

... Sambil menatapku dengan mata terbuka lebar. 

Mengingat matanya selalu tertutup sepanjang waktu, itu cukup menakutkan... 

Tentu saja, dia dengan diam-diam memberiku buku catatan kecil terlipat di helikopter 
dalam perjalanan pulang. 

Jadi, memang tidak terlalu jauh jika dilihat dari sudut pandang seorang pelaut, namun 
perjalanan panjang menuju koloni akan segera berakhir. 

Perahu layar lambat. Tidak, jika ada penarik angin yang kuat, mereka bergerak cukup 
cepat, tetapi ada kalanya mereka harus menghadapi angin sakal yang kuat, dan ada kalanya 
tidak ada angin sama sekali. Lebih buruk lagi, jika ada badai, mereka harus menggulung 
layar dan menghentikan gerak maju mereka. 

Dalam kasus angin sakal, dimungkinkan untuk maju secara zig-zag, tetapi kecepatannya 
tidak terlalu cepat. Jadi, kecepatan geraknya rata-rata sekitar 4-5 knot atau sekitar 8 km / 
jam. 

Sebuah kapal perang modern akan mampu mempertahankan kecepatan jelajah 20 knot 
atau lebih setiap saat kecuali dalam cuaca buruk, jadi kecepatan jelajahnya melebihi 36 km 
/ jam. Itu perbedaan hampir lima kali lipat. 

Nah, sepertinya perahu layar bisa mencapai kecepatan jelajah maksimum 14-15 knot dan 
kecepatan maksimum 20 knot ketika kondisinya bagus, tetapi itu hanya bisa dicapai oleh 
kru terbaik, menggunakan kapal terbaik, dan ketika ada kondisi cuaca terbaik. 

Jadi, itu adalah perjalanan yang panjang bagi kru itu sendiri, dan mengingat mereka pergi 
ke medan pertempuran di mana mereka akan mempertaruhkan nyawa akan membuatnya 
terasa berkali-kali lebih lama. 

... Tapi bagi saya, itu hanya sesaat dengan menggunakan transfer. 

Nah, maaf! 

Dan kini, armada kedua negara bisa dilihat dari atas. 

Armada Kerajaan Vanel telah tiba di daerah ini beberapa waktu yang lalu, tetapi kedua 
armada itu baru saja menemukan lawan mereka sekarang. 

Hari ini, kami menggunakan pesawat patroli laut. 



Pertempuran laut di era ini biasanya memakan waktu lama. Tidak jarang pertempuran 
berlangsung selama beberapa hari. Seperti bergerak-gerak dan berusaha mengamankan 
yang menguntungkan, mengejar lawan yang kabur, dan sebagainya... 

Kali ini, kami tidak membawa torpedo, misil, senjata anti kapal selam, atau semacamnya. 

Pod kamera dipasang ke titik pemasangan badan pesawat pesawat. Tentu saja, ada fungsi 
penglihatan malam, jadi saya bisa tenang di malam hari. 

Dan dalam persiapan untuk pertempuran jangka panjang, pesawat kedua, bersama 
awaknya, menunggu di pangkalan. 

Saya tidak benar-benar berpikir untuk mengisi bahan bakar pesawat dengan mentransfer 
bahan bakar langsung ke tangki bahan bakar, tetapi ketika saya berkonsultasi dengan itu, 
semua orang yang bersangkutan dengan keras menentang gagasan itu dengan wajah pucat. 

... Meskipun posisinya bergeser sedikit, pesawat bisa jatuh ke dalam gumpalan bahan bakar 
yang muncul di udara. Dan dengan mesin yang bekerja di kedua sisi pesawat, itu bisa 
membakar segalanya... 

Meski hanya beberapa meter perpindahan gigi, kabin bisa dibanjiri bahan bakar... 

Tentu saja, mereka menentangnya... 

Yah, bagaimanapun, kedua armada telah memulai pertempuran !! 
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{Tampaknya mereka telah memasuki posisi untuk mengapit lawan.} Pilot 

Suara pilot terdengar melalui perangkat [Sistem komunikasi dalam penerbangan] 
(ICS)dengan headset saya. 

Kali ini,kru termasuk Koordinator Taktis ( TACCO )yang sepertinya adalah perwira senior, 
dan dia juga kaptennya. Saya ingin tahu apakah dia ditugaskan ke formasi Kru ini karena 
penting untuk membuat analisis medan perang untuk misi ini. 

Tidak, pesawat patroli ini tidak terbang langsung ke pertarungan, itu hanya akan berputar 
seperti yang diinstruksikan, jadi saya rasa tidak ada hubungannya dengan itu. 

[Diterima. Terus pantau dengan tetap mempertahankan ketinggian saat ini!] Mitsuha 

Jadi, tugas pesawat ini saat ini adalah tetap di udara pada ketinggian di mana suara mesin 
tidak mencapai kapal di bawah dan bahkan jika diidentifikasi secara visual, itu akan 
dikenali sebagai burung atau semacamnya. 

Yah, kurasa tidak ada orang yang bisa dengan santai melihat ke langit selama pertempuran 
atau mendengarkan suara mesin yang samar selama pertempuran artileri, jadi kupikir 
tidak apa-apa untuk sedikit menurunkan ketinggian. Tapi saya tidak melakukan itu. Tidak 
perlu karena lebih baik tetap di tempat yang tinggi, memungkinkan kita untuk melihat area 
yang lebih luas. 

Saya tidak tahu apa-apa tentang politik, strategi, atau taktik. 

Yang saya tahu adalah bahwa kedua armada dimaksudkan untuk bertempur sejak awal. 

Negara yang mengeluarkan pesawat patroli ini berkata, [Sekutu kita telah dilanda perang. 
Jadi, jika mereka akan kalah, negara kita akan menunjukkan kepada mereka dengan sedikit 
kekuatan]. 

... ..Seperti yang kau lihat, meski aku pindah ke dunia lain dengan kekuatan misterius yang 
seharusnya , apa yang terjadi sekarang? 

Itulah mengapa tampaknya orang-orang yang berada di pesawat ini, baik awak maupun 
cendekiawan, ingin melihat . 

Bahkan di dunia modern, banyak orang yang sangat percaya akan keberadaan Tuhan. ...... 
Atau setidaknya cukup untuk membunuh manusia lain atas nama Tuhan. 



...... Namun sayangnya, bahkan jika armada kami datang untuk bermain, kami tidak akan 
melihat apa pun yang diharapkan awak pesawat ini. 

Dewa mekanik kami (Deus ex machina) sedikit tidak canggih. 

Tampaknya pertempuran dimulai setelah waktu yang cukup lama telah berlalu. 

Tidak, butuh waktu lama untuk mendapatkan posisi untuk menembak satu sama lain, tidak 
semua kapal berada dalam posisi di mana mereka dapat menembak, dan garis kapal atau 
garis pertempuran sangat berbeda ... 

Entah bagaimana, rasanya mereka berlarian dalam kekacauan, terbagi menjadi beberapa 
baris kapal perang. 

Apakah ini masalah keterampilan, atau apakah itu sesuatu yang sama sekali lain...? 

Nah, kapal layar, berbeda dengan kapal bertenaga kan? Apakah mereka mengalami 
kesulitan untuk membentuk garis pertempuran yang panjang ? 

Atau apakah mereka tidak mengadopsi taktik membombardir kapal baris dengan satu baris 
kapal perang? 

Tentu saja, kekuatan maksimum kapal 64-meriam mungkin sedikit tidak cukup untuk 
kapal garis. Bukankah ini masih era ? 

Nah, bukankah kapal dan taktik angkatan laut dunia ini berkembang sama dengan Bumi? 
Sejauh informasi yang saya kumpulkan ketika saya berbicara dengan paman Angkatan 
Laut, rasanya sangat mirip. 

U ~ mu ...... 

Sepertinya angin cukup kencang hari ini. 

Tidak, angin laut, tidak di ketinggian tempat pesawat patroli ini terbang. 

Jadi setiap kapal telah melipat sebagian layarnya agar tidak terlalu diombang-ambingkan 
oleh angin. 

Baiklah, strategi itu sepertinya bisa digunakan untuk . 

Ya, tentu saja, saya telah belajar dengan baik. Saya menggunakan ! 

Saya telah membaca buku tentang pertempuran armada di era layar bumi. [Saya berdiri 
dari arah angin yang tiba-tiba di laut yang tenang, tapi saya tidak menyadarinya! ]. 

(TN: 『風 下 か ざ し も に 立 っ た が 、 う ぬ の 不 覚 よ！』) 



...... Apakah Anda seorang Ninja ?! 

Tidak, setiap perwira angkatan laut di era ini tahu sebanyak itu, tapi saya punya gerakan 
khusus. 

Sambil memikirkan hal semacam itu, kedua belah pihak mulai menderita kerusakan! 

Yah, mereka tidak bisa membidik dengan baik, jadi mereka menembak pada jarak dekat 
sekitar 200 hingga 300 meter, jadi itu benar. Ini tidak sama dengan api bersudut tinggi 
yang menembakkan cangkang dengan lintasan parabola dari jarak jauh seperti beberapa 
ribu meter hingga 20.000 atau 30.000 meter. 

...... Namun, kapal tidak tenggelam dengan mudah meskipun terkena karena bahan peledak 
yang terkandung di dalam cangkang tidak meledak. Karena terbuat dari kayu, tampaknya 
meskipun bagian atasnya hancur, tidak akan tenggelam begitu saja. 

Tampaknya hal utama yang harus dihancurkan adalah Tiang dan Rigging , membunuh kru 
dengan potongan kayu yang berserakan dan menghilangkan kemampuan manuver, atau 
mentransfer korps penebas ke kapal musuh. Tetapi, dalam pertempuran yang bergejolak 
seperti itu, kapal Anda akan bersentuhan dengan kapal musuh. Ketika itu terjadi, Anda 
tidak bisa terlalu lama nongkrong. Ini bukan pertarungan satu lawan satu ... 

Tidak ada ledakan mencolok atau api yang keluar atau asap hitam, jadi saya tidak bisa 
mendapatkan apapun dari pesawat ini di ketinggian, tapi mungkin sudah ada banyak 
korban. Dan dengan itu dikatakan... 

Orang-orang yang saya temui di pesta ibu kota kerajaan, orang-orang yang menceritakan 
kisah-kisah menarik di bar di kota pelabuhan, dan para tentara. 

Tidak peduli di bagian kapal mana mereka berada. Apakah dia pria hebat di geladak atau 
pelaut di dasar. 

[Kematian] datang dengan cara yang sama. 

Pesawat patroli awak kapal adalah tentara Angkatan Laut, meskipun mereka adalah awak 
pesawat. 

Dan mereka harus lebih tertarik pada perwira angkatan laut, kapal, dan pertempuran 
artileri daripada orang biasa. 

Itulah mengapa semua orang melihat ke bawah melalui jendela pesawat saat melakukan 
pekerjaannya. Dari ketinggian ini, Anda tidak akan dapat melihat secara detail... 

Ah, banyak jendela pengintai menonjol ke luar, umumnya dikenal sebagai [Teleskop 
bermata], jenis jendela yang menjorok ke luar. Oleh karena itu, Anda bisa melihat langsung 
di bawah ini. ...... Meskipun, itu terlalu jauh untuk dilihat dengan baik. 



(TN: 『出 目 金 で め き ん』 saran?) 

Sudah lama sejak pertempuran artileri dimulai. 

Jumlah kapal yang tersisa sekitar 30 di setiap sisinya. 

Nah, ketika sampai pada pertempuran laut besar yang bisa menyerang nasib negara, itu 
mungkin perang total dengan sebanyak mungkin kapal, bahkan masing-masing mencapai 
tiga digit angka, tapi kali ini hanya pertempuran kecil, dan jumlah kapal. kapal yang tersisa 
ternyata cukup besar. 

Tapi sepertinya itu masalahnya karena saya tahu tentang pertempuran besar di Bumi, dan 
bentrokan antara dua kelompok yang terdiri dari 30 kapal dengan sekitar 60 artileri 
masing-masing di tingkat peradaban ini akan sangat besar ... 

... Terutama bagi mereka yang menempatkan diri mereka di medan perang. 

{Tampaknya sekutu lebih rendah. Dari skuadron yang dibagi menjadi lima baris, tiga 
tampaknya mengalami kerusakan yang cukup parah.} Pejabat biasa 

Ordnanceman onboard , yang memeriksa detailnya dengan teropong, memberi tahu saya. 

Pihak Kerajaan Vanell, yang seharusnya menjadi sekutu negara saya, memiliki lima garis 
pertempuran dengan masing-masing enam kapal. Mereka cukup terdistorsi. Namun, untuk 
saat ini, itu masih merupakan garis pertempuran. Lima di antaranya bertindak secara 
terpisah. Di bawah komando masing-masing komandan skuadron sehingga mereka bisa 
menempati posisi yang lebih menguntungkan. 

Di sisi lain, musuh, pihak Kerajaan Noral, membentuk delapan garis pertempuran yang 
masing-masing terdiri dari empat kapal. Sebanyak 32 kapal, dua lebih banyak dari armada 
Kerajaan Vanell. 

Tidak mungkin untuk berkomunikasi secara detail melalui radio, dan manuver tidak sama 
dengan kapal listrik, jadi saya bertanya-tanya apakah jumlah kapal itu adalah batas untuk 
aksi terpadu. Tampaknya ada batasan jarak di mana sinyal bendera yang dikibarkan oleh 
kapal skuadron dapat dilihat. 

Namun, tidak semua kapal adalah kapal perang terkuat, dan ada berbagai jenis, dari kapal 
64 senjata terbaru hingga kapal 40 senjata yang sedikit lebih tua . Mereka membentuk garis 
pertempuran untuk kapal sekelas. 

...... Nah, jika Anda tidak sejalan dengan kinerja masing-masing kapal, tidak ada alasan 
untuk mengambil tindakan Fleet. 

Kecepatan, radius belok, kekuatan ofensif, kekuatan pertahanan, dan banyak lagi. Hanya 
kapal dengan kinerja yang sama yang dapat melakukan tindakan yang sama. 



Jadi, yah, jumlah kapal tidak menentukan superioritas atau inferioritas mereka... 

{Sekutu kita membuat kesalahan...} Anggota Dewan 

Ya, seperti yang dikatakan Ordnanceman di atas kapal, armada Kerajaan Vanell membuat 
kesalahan besar. 

Biasanya, sisi angin menguntungkan untuk pertempuran armada antar kapal layar. 

Sangat mudah untuk berpikir demikian, tetapi hanya saja . Tapi kemudian, jebakan maut 
besar menanti mereka. 

...... Angin terlalu kencang hari ini. 

Ketika angin terlalu kencang, kapal layar yang menerima angin dari layar akan sangat 
miring ke sisi bawah angin . Dan sebagai hasil... 

Jika miring ke arah bawah angin, dek meriam paling bawah akan tersapu ombak, dan 
gerbang meriam tidak dapat dibuka. Dengan kata lain, jumlah senjata yang bisa digunakan 
akan berkurang drastis. 

Selain itu, karena senjata yang dapat digunakan juga menghadap ke bawah, sudut elevasi 
maksimum tidak akan cukup. 

Oleh karena itu, armada Kerajaan Vanell, yang percaya pada keterlibatan dari sisi angin 
sebagai 

[Sepertinya musuh ingin mengurangi jumlah kapal mereka per skuadron menjadi empat 
sehingga mereka dapat dengan mudah bergerak, apa mereka membidik kapal-kapal 
belakang armada Vanell?] Mitsuha 

Ya, bahkan dalam pertempuran artileri ujung belakang, kapal depan tidak dapat 
mendukung kapal belakang karena senjatanya hanya sampai ke sisi kapal dan area untuk 
penyesuaian meriam terlalu sempit. 

Untuk mendukung mereka, mereka harus kembali. 

Namun, kembali dalam situasi seperti itu terlalu sembrono dan berisiko. Meskipun jumlah 
kapal individu kecil, delapan skuadron musuh tidak dapat melewatkan kesempatan seperti 
itu. 

{Sudah diputuskan...} Anggota Dewan 

Hal itu ditegaskan oleh petugas senjata onboard (ORDNANCE) menggunakan kamera besar, 
bukan teropong. 



Pod kamera di bagian perut pesawat juga mengambil beberapa bidikan, tetapi tampaknya 
itu belum cukup. 

Jadi, saya ....... 

[Aku akan keluar! Armada kami mulai turun tangan!] Mitsuha 

Kasus intervensi telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, pesawat ini akan menunggu di langit 
apa adanya. 

Baiklah, transfer! 

Muncul di sebuah ruangan yang saya sewa di pangkalan taring Wolf di Bumi. Aku meraih 
megafon yang dipasang di bahu... 

Transfer! 

{Serangan mendadak! Semua anggota kru, ke Battlestations !!!} Mitsuha 

Saya pindah ke sarang gagak kapal di tengah skuadron dan berteriak melalui megafon. 

Pertama, saya pergi ke langit untuk memeriksa posisi kapal, kemudian saya pindah ke 
sarang burung gagak. 

Karena jarak antar kapal dekat, suara saya melalui megafon akan sampai ke kapal lain di 
depan dan di belakang. Untuk berjaga-jaga, saya menaikkan sinyal bendera, tapi... 

[[[[[[ U ōo ōo ~~ !!]]]]]] 

Ya ampun, sepertinya sinyal bendera tidak perlu dilihat dari teriakan gemuruh dari semua 
kapal. Baiklah, saya masih akan menaikkannya sesuai prosedur. 

Tiga mantan kapal tangkap yang berlayar dalam satu baris pertempuran di lepas pantai 
Count Bozes. 

Sekarang telah menjadi kapal negara kita dan nama baru telah diberikan, tetapi hanya 
untuk tindakan hari ini kita akan kembali ke negara lama mereka dan nama kapal lama 
mereka. 

Mereka dipanggil dengan nama lama mereka... urusai wa! 

(TN: 昔 の 名 前 で 出 て い ま す ...... 、 っ て 、 う る さ い わ！ Mungkin pelesetan?) 

{Semua kapal, kedua sisi, siap untuk tembakan artileri! Target, musuh, Armada Kerajaan 
Noral! 

Kecepatan penuh di kedua sisi... Vanell Kingdom Expedition Fleet, keluar !!!} Mitsuha 



Tidak, tidak ada baling-baling dan kami sudah berlayar dengan kecepatan tinggi, tapi inilah 
momentumnya! 

Baiklah, transfer !!! 



Chapter 240 
Mitsuha ch 240 240 Potret Pertempuran 7 [ , meninggalkan medan perang! Sepertinya dia 
kesulitan bermanuver!] Penjaga 

[Sialan!] Melberg 

Di dek kotoran kapal utama skuadron pertama [Atrill], komandan Armada armada ke-64, 
Laksamana Madya Melberg, tampak seperti telah mengunyah serangga pahit. 

(TN: 『ア テ ィ リ ル』 (Atiriru) Saran?) 

Kapal tidak tenggelam begitu saja. Jadi, jika kekalahan mereka dipastikan, tidak ada 
masalah jika mereka mundur. 

Untungnya, arah dari rute pelarian berada di bawah angin, dan tidak mudah bagi kapal 
layar untuk merebut kapal musuh yang hampir utuh dengan layar yang melarikan diri dari 
bawah angin. Jadi jika mereka memutuskan untuk melarikan diri sekarang, kemungkinan 
besar mereka tidak akan ditangkap dan dibawa sebagai tawanan. Iya tidak ada masalah. 

... Kecuali, untuk satu hal, mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kekalahan 
mereka dalam pertempuran ini, jatuhnya koloni, dan semua kehancuran kehidupan 
militernya akan berakhir. 

Tetapi dia tidak bisa membiarkan masalah sepele seperti itu membunuh banyak tentara 
dan kapal. 

Tindakan berani sama sekali bukan hanya serangan langsung yang ceroboh terhadap 
musuh. 

[Aku tidak punya pilihan selain mundur dari kapal musuh itu...] Melberg 

[Serangan peluru ganda di depan kapal musuh!] Penjaga 

[Apa?] Melberg 

Pengeboman armada adalah taktik pertempuran laut yang mengesankan yang menembak 
pada jarak sekitar 200 hingga 300 meter. 

Jadi, terlepas dari jumlah bola meriam yang terlewat karena beberapa kesalahan, banyak 
bola meriam tidak boleh gagal di depan kapal musuh. Dan yang terpenting, kapal yang 
hidup di skuadron ini baru saja melepaskan tembakan, dan seharusnya tidak ada kapal 
yang bisa dibombardir saat ini. 

Lalu apa yang terjadi selanjutnya... 



[Kembali ke kanan, 3 kapal mendekat, kapal dengan 40 gerbang! Itu... eh...] Penjaga 

Penjaga memotong kata-katanya. 

[Separuh dari mereka putus? Skuadron yang mana ?!] Melberg 

Komandan mencoba untuk mengkonfirmasi skuadron yang akan kehilangan setengah dari 
enam kapal... 

[40-gun gate, [Carriard], dan 2 kapal lainnya! Armada ekspedisi yang berangkat tahun lalu 
untuk mencari benua baru!] Penjaga 

[Apa yang kamu katakan !!] Melberg 

Armada ekspedisi. 

Kedengarannya bagus, tetapi peluang untuk bertahan hidup tidak terlalu tinggi, ini 
pertaruhan besar. 

Tiga kapal tua yang hampir ditinggalkan diberikan kepada seorang pedagang budak yang 
telah memasuki dunia politik dan bisnis. 

Dan konvoi malang yang dikirim dengan mengumpulkan orang-orang yang keluar, yang 
jatuh, anak-anak bermasalah dan secara politik . Semua orang berpikir, , tetapi tidak 
pernah mengucapkannya. 

[Mengapa mereka...] Melberg 

[Kumpulan tembakan bola meriam berikutnya, beberapa pukulan!] Penjaga 

Tiga kapal dengan 40 senjata memiliki 20 gerbang di kedua sisinya. Tembakan pertama 
dilakukan dari satu sisi diikuti oleh tembakan kedua di sisi lain... 

Dengan 40 peluru di setiap kapal, tidak heran kita bisa menabrak beberapa kapal pada 
jarak ini. Tidak peduli seberapa jauh kita dari musuh, itu bukan masalah besar. 

Namun, cangkangnya tidak berisi bahan peledak, melainkan hanya sebongkah besi. 
Beberapa bola besi menghantam kapal perang besar, tapi bukan berarti kapal perang itu 
tidak bisa dikendalikan. 

Namun menembak dari jarak jauh tanpa mendekati kapal musuh tidak akan menimbulkan 
banyak kerusakan. 

Dan ini bukan tentang tembakan artileri ganda dari 3 kapal, atau berapa banyak peluru 
yang menghantam kapal musuh yang ada di kepala komandan, tapi tentang misteri 
mengapa mereka ada di sini sekarang. 



[Tapi kalau 3 kapal terus menembak dari jarak jauh tanpa mendekat...] Melberg 

Don Don Don Don Don! 

[Eh?] Melberg 

Tiba-tiba terdengar suara pengeboman dan pemandangan luar biasa tertangkap di 
matanya. 

Ya, skuadronnya diposisikan di sisi angin dan kapal musuh di sisi bawah angin. Meskipun 
kemungkinannya 6 banding 4, tiga kapal di belakang mereka telah rusak parah oleh 
skuadron musuh lainnya yang terlibat dalam pelayaran yang sama, dan semua kapal miring 
ke sisi bawah angin. Tdia dek senjata terendah terkena gelombang, meriam mengarah 
terlalu ke bawah, dan moncongnya tidak bisa diarahkan ke kapal musuh karena jarak 
ketinggian yang sempit, sehingga tidak bisa digunakan. Itu jauh lebih rendah dari musuh 
dalam hal kekuatan artileri. 

Tapi kemudian, ada kapal tua di antara skuadronnya dan skuadron musuh. Apalagi jarak ke 
kapal musuh tidak terpikirkan. 

[Itu bodoh! Itu tidak ada sampai beberapa saat yang lalu. Itu pasti tidak ada di sana!] 
Melberg 

Terlepas dari kata-kata komandan, kapal-kapal tua itu menembak di satu sisi kapal utama 
musuh... Dan kemudian menghilang. 

[[[[[[............]]]]]] 

Dek kotoran kapal terbungkus dalam keheningan. 

Itu alami. Tidak ada yang punya kata-kata untuk diucapkan sekarang. 

Don Don Don Don Don! 

[[[[[[ Eh ......]]]]]] 

Kali ini, kapal model lama muncul di sisi bawah angin kapal terdepan musuh. 

Dan salvo satu sisi lainnya. Karena berada di sisi berlawanan dari yang sebelumnya, wajar 
jika persiapan untuk pemboman selesai. Kali ini di sisi angin, jadi tentu saja semua senjata, 
termasuk yang ada di lapisan bawah dek senjata, bisa digunakan. 

Pada tembakan pertama, senjata terendah tidak dapat digunakan, tetapi jarak dekat, dan 
senjata dari sekutu misterius itu sedikit ke bawah. Karena kapal musuh condong ke sisi 
bawah angin, bagian yang semula berada di bawah garis air pun terekspos ke permukaan 
laut. 



Dan, tentu saja, targetnya adalah . 

Ada opsi untuk membidik gerbang senjata kapal musuh dan mengurangi kekuatan 
serangan mereka, tapi kapal sekutu keadilan ini tampaknya telah memilih opsi yang 
bertujuan untuk memberikan cedera fatal pada lawan, yaitu, dengan berkonsentrasi 
menyerang di bawah garis air alih-alih membidik gerbang senjata. 

Terkunci. 

20 peluru yang ditembakkan ditujukan ke bagian yang dekat dengan permukaan laut, dan 
beberapa peluru yang telah jatuh ke permukaan laut terpental dari permukaan laut dan 
menembus ke sisi kapal musuh. 

Dan serangan lanjutan di sisi yang berlawanan. 

Kali ini adalah serangan dari sisi bawah angin, jadi itu adalah salvo satu sisi termasuk 
senjata lapis bawah. 

Kapal musuh condong ke arah kami menunjukkan geladak, dan karena senjata kami 
mengarah ke atas, kami tidak dapat membidik dekat garis air. Jadi kali ini targetnya adalah 
dek kapal musuh. 

Hancurkan tiang kapal, potong talinya, robek layarnya, dan bunuh para pelaut. 

... Ya, itu menyebabkan musuh kehilangan kemampuan navigasi mereka. 

Sebelumnya, saya membuka lubang di bawah garis air di sisi yang berlawanan. Jika kapal 
musuh kehilangan kemampuannya untuk berlayar atau mengubah sudutnya terhadap 
angin, kemiringan kapal dapat dipulihkan atau dibalik... .. 

Di sisi Kerajaan Vanell, celah terlihat jelas di dekat garis air kapal musuh dari pemboman 
pertama. Dan, tentu saja, kerusakan pada tiang kapal dan kerusakan pada dek yang 
diterima pada pemboman kedua. 

Terlebih lagi, tampaknya kapal tua sekutu menyerang dek dengan toples yang mudah 
terbakar. 

Masukkan minyak ke dalam toples, tutupi dengan kain, nyalakan, lalu buang. Ini alat yang 
bisa dibuangditujukan untuk kapal musuh. Ia dapat dengan mudah mencapai kapal musuh 
pada jarak yang sangat dekat. 

Tangan api dengan cepat menyebar ke kapal musuh. Ini jauh dari merampas kemampuan 
manuver mereka. Kemudian, saat layar hilang dan lambung kapal miring ke belakang, air 
laut dalam jumlah besar akan menembus bagian bawah air kapal. 

[Kapal utama skuadron musuh melambat! Ini keluar dari garis!] Penjaga 



Jika kecepatan kapal pertama melambat, kapal kedua dan ketiga akan bertabrakan. Dan 
karena mereka tidak bisa mengerem, mereka harus menghindari kapal terdepan. 

Dan sisa armada musuh akan dibuat bingung oleh perubahan mendadak, tentu saja, sangat 
mengganggu garis pertempuran, dan mengeluarkan kapal ini dari jangkauan mereka dalam 
prosesnya. 

Dan para petugas, bahkan ketika laporan dari para pelaut sampai ke telinga mereka, 
mereka tidak dapat memprosesnya ke dalam kepala mereka. 

Namun, sementara geladak berdiri dengan sia-sia, geladak meriam telah dengan putus asa 
memuat ronde berikutnya. Saat persiapan itu selesai... 

[Itu menghilang ......] Pelaut 

Dan kapal sekutu menghilang sekali lagi. 

Ketika mereka berpikir bahwa itu adalah akhir dari keajaiban,tkapal tua itu muncul 
kembali untuk tdia ketiga kalinya. Namun, ini adalah kapal yang berbeda dari yang 
sebelumnya. Itu muncul di belakang kapal kedua musuh, pada jarak yang sangat dekat yang 
hampir bisa bersentuhan. Kursus ini ortogonal. 

...... Dengan kata lain, itu mengarah ke buritan kapal musuh dari samping. 

Berbicara tentang apa yang kami lakukan pada posisi relatif ini... 

Don Don Don Don Don! 

Kami menembak dari senjata frontal, menuju buritan kapal musuh. 

Pengeboman dari sisi buritan ke sisi haluan, dari jarak yang sangat dekat, dari semua 
gerbang di satu sisi. 

Kerang menembus lambung yang tidak memiliki sekat pertahanan. Kelemahan terbesar 
kapal layar. 

Itu bisa secara tepat digambarkan sebagai pekerjaan iblis, seperti memukulnya dengan 
semua cangkang di satu sisi sekaligus. 

[Bukan begitu cara kerjanya...] Melberg 

Semua orang di dek kotoran kapal skuadron pertama Kerajaan Vanel mengangguk dalam 
hati mereka pada suara yang digumamkan oleh Wakil Laksamana. 

Catatan Penulis: 



Kemarin, 2 Juni, "Aku akan bertahan dengan menggunakan ramuan!" Volume 6 telah dirilis. 
(^^) / 

Sepertinya ada penjualan awal dari akhir bulan lalu... (^^ ゞ 

Sebuah cerita pendek yang baru ditulis, "Berjuang!" Ini adalah item yang 
direkomendasikan yang mencakup "Goddess's Eye", "Marielle and Silver Species", dan 
"Three Sumpah". (^^) / 

Pertempuran anak yatim yang mengejar Kaoru hilang. 

Keinginan dan persiapan Ed untuk masa depan. 

Dan perasaan Marielle... 

Pada tanggal 9 Juni, "Saya akan bertahan dengan menggunakan ramuan!", "Menyimpan 
80.000 koin emas di dunia yang berbeda untuk persiapan masa tua saya", 6 volume komik 
akan dirilis pada waktu yang sama! !! 

Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda. (^^) / 

. 

Dan mari kita tulis di sini. Alasan mengapa awak pesawat patroli disebut "Crew" adalah 
karena Angkatan Bela Diri Maritim menyebutnya demikian. (^^) / 

Dalam artikel wawancara dan artikel PR, pewawancara mendengar "kru" atau ditulis 
sebagai "kru" sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah memahaminya, tetapi 
orang di lapangan mengatakan "kru". ....... (Saat Anda google, banyak kalimat yang ditulis 
oleh anggota kru ditulis sebagai "Kru".) 

Oleh karena itu, saya sengaja mengguncang "Crew" dan ruby. 

Saya berharap orang-orang yang terlibat akan melakukan sesuatu tentang hal itu... 

...... Tidak, ada terlalu banyak indikasi dan kesalahan ketik pada kolom tayangan ....... 〇 | ￣ 

| _ 

. 

Juga, Mitsuha terkadang membuat kesalahpahaman yang konyol. 

Dek kotoran hanya disebut "jembatan". 

Karena jaman dan struktur kapal, maka pos komando merupakan bagian kapal yang tidak 
boleh disebut sebagai "jembatan", tapi itulah kesalahpahaman Mitsuha yang ditarik oleh 
pengetahuan tentang bumi modern... 



Atau, pada saat menerjemahkan bahasa daerah ke bahasa Jepang, diterjemahkan agar 
mudah dipahami. 

...... Jadi tidak berarti, penulisnya bodoh! Yang bodoh adalah Mitsuha! !! (^^) / 

Tidak, penulisnya salah, tapi hanya itu, "Itu itu dan ini !," Buat rak di hatimu! " Itu dia... (^^) 
/ 

(Untuk saat ini, semua yang tertulis sebagai "Bridge" seharusnya diubah menjadi "Poop 
Deck" ... Jika tidak diperbaiki, Mitsuha hanya membuat kesalahan! (^^ ゞ) 

Mitsuha berkata, "Saya belajar kapal layar," tapi kenyataannya, dia sepertinya baru saja 
menonton anime hitam-putih berjudul "Pirate Prince" dan membaca serial Hornblower. 〇 

| ￣ | _ 
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{Selanjutnya, ayo pergi!} Mitsuha 

[[[[[[Oh ~~ !!!]]]]]] 

yang pertama kali saya gunakan harus memasok. 

Kapal kedua, , dilatih untuk menyerang dari belakang, jadi saya hanya menembak satu sisi 
dan menunggu sebentar. Tentu saja, orang yang benar-benar menembak adalah 
operatornya. 

Sementara itu, saya menggunakan taktik yang sama seperti yang pertama menyerang yang 
terhenti. 

Skuadron yang baru saja saya sebutkan seharusnya baik-baik saja, jadi kali ini yang lain. 

Jika kita menyerang dari buritan, kita mungkin bisa menghancurkan satu kapal dalam satu 
waktu. Namun, untuk , meskipun bagian dalamnya kacau, tetapi lambung dan tiang tidak 
menerima kerusakan besar. Jika mereka kembali ke negara asalnya, perbaikan akan cukup 
mudah. 

Dan kerusakan manusia akan sangat besar. ... ..Aku tidak benar-benar ingin melakukannya. 
Kali ini tidak sesuai dengan tujuan saya. 

Selain itu, saya tidak berpikir mereka bisa melakukannya tanpa saya. Bukankah sangat 
berguna untuk mendapatkan pengalaman dengan metode seperti itu? 

Kali ini, saya mencobanya sekali sebagai eksperimen, tetapi mari hentikan metode itu dan 
biarkan berlatih pemotretan normal. Sambil mengesampingkan apakah pemboman 
transfer pada jarak yang sangat dekat adalah atau tidak. 

... ..Tidak, kupikir akan sulit untuk menembak dari jarak yang sangat dekat tanpaku, kan? 
Tapi, yah, itu adalah pengalaman , kan? Setelah ini, jika saya mampu membelinya, saya juga 
akan membiarkan mereka berlatih artileri jarak jauh... 

Baiklah, transfer! 

[Apa itu tadi...] Melberg 

Setelah itu, skuadron musuh yang dilumpuhkan oleh fenomena aneh yang sulit dipahami di 
depan kapal utama skuadron dan kapal kedua dalam sekejap, menghancurkan dua kapal 
yang hampir utuh. Dengan dua kapal, tiga rongsokan kecil, dan tiga rongsokan sedang, itu 
sama sekali tidak cocok. Dan lebih dari itu, mungkin karena dampak dari apa yang mereka 



lihat sebelumnya terlalu besar. Setelah itu, mereka kehilangan kejelasan dalam 
pertempuran dan secara sepihak dikalahkan oleh sisi armada Vanell dan sekarang 
melarikan diri dari pelayaran yang sama secara terpisah. 

Ujung-ujungnya, tiga dari empat kapal mengalami kerusakan yang cukup parah. Meskipun 
tidak ada risiko tenggelam ke kapal lain, kapal terdepan, yang memiliki banyak tusukan di 
bawah garis air, berada dalam keadaan hampir diam. Dengan sejumlah besar lubang dari 
retakan, secara bertahap ia kehilangan daya apungnya karena banjir. 

Sangat mudah untuk mengejar tiga kapal yang melarikan diri, tetapi sekarang saatnya 
untuk menyerang kapal musuh yang sehat. Saya selalu bisa mengejar kapal compang-
camping yang kecepatannya turun drastis. 

Dan sementara skuadron yang hampir lumpuh diabaikan, skuadron pertama mencoba 
menempati posisi yang menguntungkan terhadap skuadron musuh lainnya. Selama 
kedamaian sementara itu, komandan di dek kotoran membocorkan suara keraguan. 

[Armada ekspedisi, yang seharusnya tidak ada di sini dan krunya seharusnya tidak 
kompeten sebagai awak kapal perang ... mereka tidak terlalu mampu ... mereka selalu 
bertengkar ..., yah tidak juga. Bagaimanapun, mereka tidak begitu berbakat, dan juga tidak 
berani. Pasti . Tapi kenapa...] Melberg 

Namun, renungan sang komandan diinterupsi oleh salah satu awak kapal. 

[Tidak, itu hanya masalah sepele. Masalahnya, fenomena misterius mendekati kapal musuh 
dalam sekejap lalu menghilang seketika? Ini seperti...] Kru Kapal perang tiba-tiba 
menghilang sekali lagi. 

Mereka yang berada di dek kotoran akrab dengan cerita semacam itu. Ini juga relatif baru ... 

[Keajaiban Dewi...] Kru 

Ya, itu adalah kisah mitos modern, ... 

[Jarak 1200!] Penjaga 

Pikiran semua orang beralih ke suara penjaga. 

Ya, sedikit waktu luang telah berakhir. 

[Dukung Armada Ketiga! Jarak 500 di depan skuadron musuh, giliran penuh di sisi kiri, 
menargetkan kapal perang yang sama. Siap untuk tembakan artileri kanan!] Melberg Di 
pihak musuh, jumlah kapal dalam satu skuadron hanya empat, tetapi jumlah skuadronnya 
delapan, yang melebihi jumlah skuadron sekutu. Tempat di mana satu skuadron 
bertempur, meskipun kondisi anginnya tidak menguntungkan, berada di posisi 2 lawan 1 
yang buruk, mereka jauh lebih rendah. Banyak kapal telah rusak dan tidak lagi layak untuk 
berperang. 



Namun, jika skuadron ini mengintervensi, jumlah skuadronnya akan sama dengan 2 hingga 
2, dan jumlah kapal akan menjadi 12 hingga 8, yang merupakan keuntungan yang luar 
biasa. 

[Tembak !!!] Komandan 

Don Don Don Don Don 

Meski sedikit berbeda, suara salvo satu sisi meraung. 

Ini bukan di mana Armada 1 bergegas dari sisi satu baris kapal musuh pertempuran untuk 
mendukung sekutu, tetapi Armada ke-5, armada lain dengan satu armada melawan dua 
armada Noral. 

Jumlah kapal adalah 6 sampai 8, dan posisi pendudukan memiliki kelemahan, sehingga 
mereka sangat inferior. 

Sebuah salvo satu sisi ditembakkan ke dek senjata untuk menyegel kekuatan serangan 
kapal musuh, tetapi tentu saja, dengan beberapa keberhasilan, itu jauh dari menghilangkan 
kekuatan tempur musuh sepenuhnya. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang 
kemungkinan besar akan kehilangan semua kekuatan tempurnya terlebih dahulu. 

Itu wajar. Dua kapal musuh terpasang pada dua kapal pertama di sini, dan satu kapal 
terpasang pada masing-masing dari empat kapal lainnya, dan mereka terus menembak. 
Terlebih lagi, mereka tidak dapat menggunakan senjata di dek senjata bawah angin bawah 
angin. 

Jika mereka lebih unggul, mereka harus menerima medali. 

[Sial, semakin buruk dari detik! Armada unggulannya adalah...] Komandan Saat ini, 
komandan skuadron hanya memikirkan satu hal. Itu semua tentang kapan sinyal 
pengibaran bendera akan dinaikkan ke tiang kapal armada, kapal utama skuadron pertama 
di mana markas skuadron berada sebelum seluruh skuadron dihancurkan. 

Mudah-mudahan, itu sebelum setiap kapal di skuadron ini kehilangan kemampuannya 
untuk menavigasi... 

Don Don Don Don Don 

[ Eh ......] Komandan 

Seorang pendatang baru tiba-tiba muncul di depan kapal musuh... Tidak, meskipun itu 
model yang agak tua, itu adalah kapal yang ramah dengan bendera yang mirip dengan milik 
mereka. 

Kemudian, adegan yang sama yang dilihat oleh anggota Armada Pertama diulangi. 



Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kapal kedua juga dibombardir dari samping, tidak 
hanya dari belakang. 

[......] 

Kapal musuh pertama dan kedua kehilangan kekuatan tempur mereka dalam sekejap. 

... Dan kapal sekutu misterius yang muncul sebagai bala bantuan segera menghilang. 

[[[[[[......]]]]]] 

Mereka tertegun sejenak, momen hening menyelimuti seluruh kapal ...... 

Kemudian, semua orang tiba-tiba kembali ke kewarasan mereka. 

[Berkah Dewi! Kami memilikinya! Fireee !!!] Komandan 

[[[[[ U ōo ōo o  o ~ !!]]]]]] 

Tentu saja, bahkan jika mereka meneriakkan di dek kotoran, mereka belum siap untuk 
menembakkan salvo berikutnya ke dek senjata. Itu hanya seruan perang. 

Namun, dengan gangguan kapal musuh dan momentum ini. 

... Kemudian tambahkan berkah dewi itu... 

[... Kita bisa memenangkan ini !!] Komandan 

Komandan Armada ke-5 mendistorsi mulutnya dan bergumam dengan senyuman ganas. 

{Kapal pertama akan tenggelam. Awak kapal meninggalkan kapal!} TACCO 

[Diterima!] Mitsuha 

Baiklah, kontak yang ditunggu-tunggu telah tiba! Tentu saja, ini adalah komunikasi nirkabel 
dari pesawat patroli di angkasa. 

Saya meminta mereka untuk segera memberi tahu saya jika ada kapal yang mulai 
tenggelam dan kru mulai melarikan diri. 

...... Sulit untuk tenggelam, bukan? 

Begitulah kisah pengambilan gambar secara normal. 

Pada jarak yang sangat dekat, bagian bawah kapal, yang sangat terekspos di atas 
permukaan air karena kemiringan lambung kapal, terkena tembakan salvo dan terus 
menerus ditembakkan ke geladak dari sisi yang berlawanan. Itu juga dibuat menjadi lautan 



api oleh serangan toples api yang diisi dengan minyak. Kemudian, tidak mungkin untuk 
mengatasi banjir air laut dari celah bawah air. 

Itu tenggelam, saat tenggelam, ya. 

Juga, beberapa kapal, yang hanya memiliki tusukan kecil dan seharusnya tidak mungkin 
tenggelam, karena saya bagian bawah kapal selama pemindahan. 

Jadi mengapa saya ingin tahu saat kapal-kapal itu mulai tenggelam... 

[Transfer!] Mitsuha 

Ya, tentu saja, untuk mendapatkannya. 

Meriam, bubuk mesiu, kerang. 

Sampai senjata baru dibuat, senjata ini akan dimuat ke kapal baru kami dan untuk 
menggantikan yang masa pakai larasnya telah berakhir. 

Mengamankan bubuk mesiu dan cangkang untuk ditimbun. 

Kemudian, kirimkan perkakas dan persneling, senapan dan bubuk mesiu, peluru, brankas, 
makanan yang diawetkan, dan apa pun! 

Bubuk mesiu di dek bawah mungkin sedikit basah dan tidak berguna, tapi mau bagaimana 
lagi. 

Alasan menunggu sampai sebelum tenggelam tentu saja agar awak kapal musuh tidak bisa 
melihat [fenomena menghilangnya peralatan misterius]. Jadi saya menunggu kru untuk 
mulai meninggalkan kapal. 

Saya tidak bisa begitu saja mengambil seluruh kapal. 

Kali ini, hanya dan bukan karena sang dewi memegang pedang besar. Saya ingin membuat 
Kerajaan Noral berpikir begitu. 

Tidak, mau bagaimana lagi jika kerajaan Vanell mengira itu adalah pekerjaan dewi, tapi 
untuk saat ini, . Dan kecepatan tenggelamnya sedikit lebih cepat dari biasanya. 

...... Ini sedikit tidak mungkin, tapi mereka tenggelam oleh tembakan meriam dari kapal! 
Jadi sama sekali tidak dewi yang menenggelamkannya !!! 

Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka mungkin kewalahan oleh gagasan bahwa dan 
lalai untuk memperkuat kekuatan militernya. Berpikir bahwa tidak perlu menyia-nyiakan 
pengeluaran militer karena sang dewi tetap dapat membantu mereka... 



Laporan ke negara asal armada musuh akan , jadi pihak yang menerima laporan akan 
berkata, . Ya, itu akan berhasil. 

Mereka tidak akan benar-benar berpikir itu dan tidak peduli berapa banyak petugas 
armada menjelaskan, itu hanya omong kosong yang konyol. 

Umu-umu, sempurna hahaha !!! 

Baiklah, ayo lanjutkan! 

Dari orang yang selesai memuat peluru berikutnya, dengan lembut meringkuk ke kapal 
musuh dan menembakkan salvo satu sisi! 

Jika saya tidak memastikan bahwa mereka tenggelam, saya tidak akan mendapatkan isinya. 

Mari bersenang-senang!!! 
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[Apakah seperti ini...] Mitsuha 

Saya menghancurkan kapal-kapal utama skuadron Armada Noral satu demi satu dan 
menghancurkan beberapa kapal kedua. Kebanyakan dari mereka berada di ambang 
tenggelam atau sudah tenggelam. ...... Senjata, amunisi, material, makanan, brankas, dll. 
Yang ada di kapal semuanya hilang, dibiarkan dalam keadaan berlubang. 

Jika saya melakukannya lebih dari ini, pasti akan terlihat tidak normal karena ada terlalu 
banyak kapal yang tenggelam. Selain itu, berlebihan itu tidak baik. 

Ya, saya permisi dulu untuk hari ini. 

Setelah itu, kami akan melakukan yang terbaik sendiri. 

Kapal utama Armada Ketiga, , masih hidup dan sehat. 

Tidak, tentu saja, bukannya tidak ada kerusakan, jadi aku tidak tahu apakah prajuritnya 
aman. 

Mau bagaimana lagi. Saya tidak bisa begitu saja. Saat ini, saya bukan Mitsuha, teman 
prajurit muda, tapi Mitsuha, seorang wanita bangsawan Kerajaan Zegreius, Viscount 
Mitsuha von Yamano... 

{Baiklah, sisanya adalah latihan ! Pertempuran senjata jarak jauh. Terus tembak sampai 
kamu menggunakan semua cangkang yang tersisa !!} Mitsuha 

Sekarang, mari kita berlatih menembakkan peluru dari jarak jauh... Saat kita menembak ke 
arah pegunungan... Meskipun jaraknya jauh, namun paling banyak sekitar satu mil. 

Jangkauan maksimumnya jauh lebih jauh, tetapi tidak masuk akal untuk menembak dari 
jarak yang bisa dijangkau peluru. Meskipun ini bukan tembakan langsung dari jarak dekat, 
itu harus berada dalam jarak efektif setidaknya... 

Dalam pertempuran laut dunia saat ini, tampaknya cara utama untuk menembak satu sama 
lain pada jarak sekitar 200 ~ 300 meter, jadi jika saya tidak menggunakan metode seperti , 
tentu saja kita akan diserang. 

Itu dapat diterima karena kami tidak mampu menyebabkan kerusakan pada kapal dan 
awak militer kami yang berharga. Mari kita minta anggota Angkatan Laut baru kita untuk 
menonton dan mempelajari pertempuran artileri yang mengerikan antara kedua armada. 

Saat dibimbing dan dilatih oleh mantan tawanan perang di belakang layar ....... 



Saya mendapat banyak kerang, bubuk mesiu, dan tong pengganti. Kita bisa menggunakan 
semua amunisi yang kita bawa sekarang. Bagaimanapun, itu hanya dugaan sampai senjata 
baru dibuat ... 

... ..Aku tidak tahu kapan itu akan tetapi setelah penyelesaian senjata baru datang produksi 
massal ... 

Kemudian, setelah beberapa tembakan artileri dari jarak jauh terhadap target sebenarnya, 
sudah waktunya untuk mundur. 

Kapal musuh hampir tidak bisa mengenai kami dan bahkan jika beberapa tembakan terjadi, 
tidak banyak kerusakan pada kapal. Mereka putus asa dan mereka tidak punya kapal lain 
untuk ditembak di belakang sini, jadi tidak ada kerusakan pada pasukan saya. 

Ini bagus. Yang kami lakukan hanyalah berlatih menembakkan peluru peledak dari jarak 
jauh dengan meriam baru. Secara sepihak, dari luar jangkauan musuh. 

Saya yakin mereka mungkin mengatakan tidak mungkin sekarang ... 

Kali ini, saya tidak bisa membiarkan armada Vanell kalah. 

Jika pihak Kerajaan Vanell kalah, mereka akan mulai membangun kapal baru dan karena 
itu kapal-kapal lama akan ditarik kembali dari garis depan. Dan karena ada kemungkinan 
akan dipinjamkan ke merchant sebagai konvoi ekspedisi untuk mencari pengganti Lost 
Colony. 

... Juga, jika negara mereka kacau balau dan tidak mampu membelinya, mereka akan berada 
dalam masalah dan akan berusaha keras untuk mendapatkan uang, barang, persediaan, 
dan hal-hal lain dengan cara apa pun, atau jika mereka dapat menghubungi saya. dan klaim 
semua kekayaan dan teknologi sebagai milik mereka. Sungguh menyakitkan untuk menarik 
diri dari Kerajaan Vanell yang membuat saya terlalu banyak kesulitan untuk mengakar dan 
memulai dari awal lagi di Kerajaan Noral dari awal. 

... Dan di Kerajaan Noral, tidak ada Mitchan atau personel militer dekat ... 

Sudah lama sejak pertunangan dimulai. Hari sudah lewat matahari terbenam dan daerah 
itu mulai gelap. 

Hasil pertempuran tersebut tentu saja berakhir dengan kemenangan armada Vanell. 
Karena semua kapal utama setiap skuadron telah dihancurkan dan sejumlah besar kapal 
kedua ditenggelamkan oleh kami, tidak peduli seberapa superior musuh dalam 
pertempuran pembukaan, mereka tidak bisa menang. 

Sekarang tahap terakhir, ada kapal yang sudah bergerak melarikan diri dan kapal yang 
sudah menyerah dan ditangkap oleh armada Vanell. 



Ini akan segera benar-benar gelap, jadi kecuali kapal yang saat ini ditangkap, semua kecuali 
mereka yang kehilangan kemampuan navigasi tidak dapat ditangkap dan berhasil 
melarikan diri. 

Nampaknya kapal hasil tangkapan akan dibagikan kepada anggota armada sebagai hadiah 
uang sesuai dengan nilainya, sehingga setiap orang nampaknya nekat mengambil 
sebanyak-banyaknya. 

Dan tampaknya juga ada sistem seperti itu di bumi. Tidak hanya kapal yang mereka 
tangkap secara langsung tetapi semua awak kapal yang berada dalam jarak line-of-sight 
pada saat itu berhak menerima reward. 

Nah, bukankah itu wajar? Ada sebuah kapal yang dikejar oleh beberapa kapal dan berputar 
ke depan dan berhenti. Tetapi jika kapal itu naik di awal dan kru musuh mencoba 
mengambil alih, itu akan berubah menjadi pertarungan berdarah. 

Komandan 1/8 dari total, kapten 3/8, angkatan laut 1/8, waran  bintara 18, dan prajurit 
2/8. Kapal perang itu mahal. 

(TN: Membingungkan jadi saya membiarkannya apa adanya.) 

Kami mengalahkan musuh dengan bertarung satu lawan satu tanpa kapal pendamping 
dalam garis pandang. Peluru terakhir yang ditembakkan ke musuh tepat sebelum mereka 
menyerah mengenai dek kotoran, dan jika hanya satu petugas yang selamat, perwira junior 
akan menjadi 1/8 saja, itu seperti mimpi ... Tetapi jika semua petugas dalam kelompok 
menjadi daging cincang di di depanmu, maka mimpi itu akan berubah menjadi . 

Jika itu terjadi, dia akan memberikan seluruh bagiannya kepada keluarga yang ditinggalkan 
dari petugas yang meninggal ... 

Tidak, tidak, tidak, bagian dari kru yang meninggal seharusnya diserahkan kepada keluarga 
yang berduka, bukan? Jika saya orang hebat di negara ini, saya pasti akan melakukannya! 

... Yah, sepertinya tidak semua petugas akan terjebak di satu tempat selama pertempuran. 

Hari semakin gelap. Ini tentang waktu... 

Saya mengklik tombol radio portabel... 

{Setelah dua menit, jatuhkan suar dan tunggu instruksi lebih lanjut!} Mitsuha 

{Roger itu-!} Pilot 

Baiklah, itu akan mulai turun secara otomatis tanpa instruksi tambahan apa pun. 

Transfer! 



[ Giliranmu !] Mitsuha 

[[[Ya!]]] Pembantu 

Ya, ada tiga personel yang dipilih dari korps dewasa pembantu Yamano Viscount. 

Semua kapal armada ekspedisi adalah kapal tua, jadi mereka bukan anak-anak tapi remaja 
akhir. 

Namun, itu belum cukup umur untuk menunjuk seorang lansia. 

Jadi saya biasanya memilih dari kelompok dewasa muda. Settingnya adalah perubahan 
penampilan akan terhenti ketika sudah mencapai usia tertentu. 

Terjadi banjir pelamar karena tunjangan khusus. 

Untuk saat ini, , jadi itu cukup mahal, bukan? Tunjangan khusus itu. 

Tidak, semua orang tampaknya berpikir bahwa tidak ada bahaya, tetapi jika mereka 
tertabrak oleh cangkang yang tersesat dan terlempar. Semua orang terjebak di negeri asing 
yang asing, Anda tahu? Ada juga contoh Hirose Takeo . 

Selain itu, bukannya tidak ada bahaya sama sekali, seperti tersandung kaki dan jatuh dari 
pengintai. 

Bagaimanapun, peran itu dijelaskan sebelumnya dan ketiga orang ini telah bekerja paruh 
waktu sebagai jiwa kapal sebelumnya, jadi aku lega. 

Saya membawa mereka satu per satu ke tiga pengintai armada ekspedisi. Tidak ada 
masalah karena penjaga asli telah diturunkan dari peron. 

Baiklah, transfer tiga kali lipat terus menerus! 

Setelah mengirim masing-masing dari ketiganya ke pengintai dan menunggu beberapa 
saat, pesawat patroli mulai mengeluarkan suar. 

Ya, itu pemandangan yang sudah biasa, suar yang dijatuhkan dari pesawat, lampu gantung. 

Parasut kecil membuatnya terlihat mengembang saat turun perlahan. 

Kemudian, menerima cahaya dari belakang, tiga lambung muncul dalam kegelapan dan tiga 
wanita berdiri mengawasi. 

Anda tidak dapat melihat wajah mereka dengan baik karena jarak dan posisi cahaya dari 
belakang, tetapi tentu saja, penonton akan menyimpulkan bahwa mereka adalah dan akan 
mempercayai hal itu. 

...... Tidak, secara pribadi saya memilih wanita cantik, untuk berjaga-jaga. 



Armada ekspedisi berjalan di sisi kapal yang dikenal sebagai andalan armada karena 
bendera laksamana dan komandan. Oleh karena itu, siluetnya, termasuk wanita yang 
mengawasi, , terlihat oleh banyak kapal, termasuk andalannya sendiri. 

Ya, di mata semua orang yang akan melapor ke manajemen atas setelah kembali ke 
kerajaan mereka 

[Itu adalah sinyal emisi cahaya dari komandan, kapal induk armada ekspedisi, dan 
Carriard! Dikatakan, ...] Penjaga 

(TN: 『カ ゾ ク ヲ タ ノ ム ヴ ァ ネ ル オ ウ コ ク ニ エ イ コ ウ ア レ』 Sulit untuk 

melihatnya.) 

[Apa? Tidak. Mereka. Pergi. Untuk. Kembali. Rumah. Dengan kami?] Komandan 

Komandan membuat suara yang membingungkan dalam kalimat yang tidak cocok. Lalu... 

[Ketiga kapal sudah mulai mengenai sinyal emisi cahaya! Semua teksnya sama! ..., tapi 
mereka terus memukul berulang kali !!] Penjaga 

Orang-orang di dek kotoran terus mengawasi ketiga kapal itu tanpa suara sambil 
mendengarkan laporan dari para penjaga. 

Tidak, mereka sebenarnya condong keluar dari gerbang senjata, baik di dek dan dek 
senjata... 

Dan wanita yang mengawasi terus melambai ... 

[[[[[[Mereka menghilang!!!......]]]]]] 

[Apa mereka sudah dipanggil oleh Dewi? Dan bahkan setelah kematian, mereka tidak tahan 
dengan penampilan kami yang tidak sedap dipandang, jadi mereka bergabung dalam 
pertempuran untuk tanah air mereka? 

Apakah mereka melakukan ini karena kesetiaan mereka pada tanah air mereka? Bahkan 
setelah itu mendorong mereka ke ekspedisi sembrono dengan kemungkinan bertahan 
hidup yang rendah?...] Komandan 

{{{{Armada angkatan laut Vanell, Ban za ~ i !}}}} 

{{{Armada eksplorasi, Ban za ~ i !}}}} 

Suara seruan pertempuran yang naik dari semua kapal Kerajaan Vanel bergema di perairan 
tempat pertempuran itu terjadi. 

Namun, di dek kotoran armada kapal, semua orang hanya berdiri di sana dan meneteskan 
air mata ....... 



Kemudian, komandan armada mengusulkan, . Proposal tersebut diputuskan dan didukung 
oleh hampir semua pelaut di armada. 

Dan tidak ada yang memperhatikan bahwa . 
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Tentu saja, saya memberikan perintah diam kepada awak kapal saya. 

Saya berkhotbah kepada mereka tentang tidak meremehkan pekerjaan dewi dan bahwa 
keajaiban ini hanya harus dimasukkan ke dalam hati anggota kru dari tiga kapal ...... 

Tentunya jika ini padam akan berbahaya. 

...... Terutama, bagi saya. 

Selain itu, jika saya tidak terlibat di dalamnya, militer dan manajemen senior dapat 
mengambil kredit. 

Mereka akan mengatakan bahwa mereka dilindungi oleh dewi dan bahwa negara mereka 
tak terkalahkan ... 

Itu sangat buruk. Ini fatal. 

Selain itu, jika cerita seperti itu sampai ke ... 

Ya, kepada orang-orang yang saya jelaskan bahwa menggunakan kekuatan akan 
menghilangkan vitalitas saya. 

[Mitsuha! Kamu dimana Keluar !!] C Bozes 

U hy ~ ia !! Ini Count Bozes. Ini sangat buruk! 

Ya, ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya mungkin akan pergi dalam 
pertempuran yang sebenarnya, dia berkata ... Count-sama. 

Namun, ketika saya mengikuti Count, saya menyelinap keluar menggunakan kemampuan 
saya untuk mentransfer. Jadi saat itu saya memutuskan untuk . 

Tentu saja, saya tidak naik ke kapal. Perwira Angkatan Laut negara ini, Kerajaan Zegreius, 
bertugas sebagai kapten dan tentara Angkatan Laut kerajaan adalah orang-orang yang 
menaiki kapal tersebut. 

... Dan kali ini, selain itu, mantan anggota kru, yaitu, para pelaut Kerajaan Vanell, yang 
melapor langsung ke sersan iblis, berada di kapal sebagai pelatih... Untuk . 

Itu terjadi begitu saja, itu terjadi begitu saja! 

Kebetulan sebuah insiden terjadi selama pelatihan dan saya segera mengirim mereka! 



Untuk membuatnya dalam gaya militer, itu seperti, . 

Jadi mau bagaimana lagi. Itu adalah Force majeure! 

...... Tapi tampaknya Count tidak yakin dengan isi surat yang menjelaskan keadaan yang 
telah kuberikan pada kapten [Carriard]. 

Dan sekarang dia meneriaki wilayahku. Dia bersusah payah menunggang kuda selama 
berjam-jam hanya untuk datang ... 

Jika saja dia berkunjung secara normal, dia akan dipandu masuk. Tapi karena dia berteriak 
di depan pintu, para pelayan tidak akan bisa mengawalnya dan dia malah akan terdampar 
di luar. 

...... Ya, dia sangat marah, bukan? 

Seringai jahat ...... 

Tapi saya bersyukur bisa mengambil inisiatif berkat suara berisik di pintu depan! 

[Anton-san, sisanya kuserahkan padamu! Tolong tangani Count!] Mitsuha [... Eh? Mitsuha-
sama, ada apa?... Tidak mungkin...] Anton 

Tidak apa-apa karena awak kapal diingatkan bahwa dan . Saya menjelaskan sedikit tentang 
hukuman... 

Tidak, saya katakan tidak apa-apa untuk membicarakan tentang sudut pandang mereka 
tentang pertempuran dan hasil dari pertempuran tersebut. Saya ingin membual tentang itu 
dan saya perlu melaporkannya untuk menghitung hadiah untuk pekerjaan dan tingkat 
praktiknya. 

...... Namun, saya melarang pembicaraan tentang detail taktik supernatural, . 

Yah, tidak masalah jika bocor sedikit. Kecuali secara resmi dilaporkan sebagai atau 
diserahkan sebagai laporan pertempuran terperinci. 

[Maafkan saya! ... Evakuasi darurat, kabur !!] Mitsuha 

[Tidak, tolong tidak, tunggu, tolong tunggu...] anton 

...... Oke, transfer! 

Dan, tentu saja, itu tidak akan menyelesaikan masalah. 

Ketika saya pergi ke kamar Beatrice-chan di malam hari, berpikir bahwa dia sudah tenang, 
saya ditangkap oleh Count yang menunggu dan melihat neraka. 



...... Iris-sama juga bersamanya. Aku tidak bisa mendengar suaranya lebih awal karena 
suara di pintu depan... 

Eh? Apakah dia menjadi sangat marah sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suaranya? 

Aha ha, begitu ....... 

(Kerajaan Vanell) 

[Apa-apaan ini!] Raja 

Raja, yang menerima laporan dari armada yang kembali, sedang duduk di ruang konferensi 
besar bersama para menteri. Dia mengalihkan pandangannya dari laporan dari kapten a 
kapal perang berlayar kecil. 

Laporan pertama kemenangan Armada Vanell datang dari kapal layar kecil cepat sebagai 
pembawa pesan, tiba sebelum armada tiba di pelabuhan. Saat memasuki pelabuhan, 
kapten, yang menyerahkan semua perintah kapal kepada wakilnya, menunggang kudanya 
dan menuju ibukota kerajaan dengan kecepatan penuh. 

Kapal itu tidak terluka selama pertempuran karena menunggu jarak pendek dari medan 
perang, di mana itu adalah medan pertempuran. Awalnya hanya digunakan untuk 
komunikasi, ini adalah kapal kecil dengan persenjataan yang buruk tetapi memiliki sedikit 
kepercayaan pada kecepatannya. Alih-alih fregat, itu adalah kapal kecil yang lebih dekat 
dengan Corvette . 

Oleh karena itu, kapten dan orang lain di kapal ini tidak secara langsung menyaksikan 
semua dan . Setelah pertempuran selesai, dia naik ke kapal utama melalui perahu, 
dipercayakan dengan laporan untuk dikirim ke istana kerajaan, dan diberi gambaran 
tentang mukjizat yang telah terjadi dari staf markas dan laporan pertama harus dilaporkan 
kepada Nya. Keagungan. Dan hanya Yang Mulia. 

...... Laporan rinci akan dibuat oleh komandan armada di kemudian hari. 

Saat ini, mereka telah memilih enam kapal yang kemampuan navigasinya belum banyak 
turun dan akan kembali ke galangan kapal dengan kecepatan penuh dengan memindahkan 
pusat komando. 

Kapal-kapal lain perlahan-lahan menuju pangkalan mereka, bersama dengan kapal yang 
rusak dan ditangkap. 

Awak keenam kapal tersebut sangat senang dengan hadiah uang tersebut, yang akan 
menjadi jumlah yang signifikan karena jika mereka pergi ke kota untuk minum, mereka 
akan diberikan minuman keras gratis kepada orang-orang di kota yang ingin mendengar 
cerita tentang pertarungan. 



Terlebih lagi, ceritanya hampir menjadikan mereka pahlawan, tentang menghancurkan 
armada musuh dengan bantuan armada ekspedisi yang menjadi rasul dewi. Sudah pasti 
mereka akan populer di kalangan wanita ... 

Dan, tentu saja, sang komandan juga senang. 

Keajaiban dewi. 

Sang dewi mendukung armadanya, dengan mengatakan, . Dan untuk melaporkan fakta itu 
di depan Yang Mulia dan banyak petinggi lainnya. 

Tidak ada komandan yang akan memberikan kehormatan itu kepada orang lain. 

Saat ini, dia baru saja mengumumkan hasil perang, laporan kerusakan, berita kemenangan 
besar, dan laporan pertama bahwa negaraku adalah Jika mereka kalah dalam pertempuran, 
informasi yang akurat, terperinci, dan cepat akan dibutuhkan untuk menghadapinya. 
Namun, untuk sebuah kemenangan besar, itu bukanlah masalah besar meski penjelasan 
detailnya sedikit tertunda. 

... Tetapi meskipun itu adalah , laporan ini terlalu mencengangkan, tidak masuk akal, dan 
mempertanyakan kewarasan dari reporter. Dan jika itu benar, masa depan ibu pertiwi 
akan sangat kokoh ... 

Raja, yang membaca laporan itu, sedang berpikir. 

Pastinya, ada sesuatu yang disebut beberapa waktu yang lalu. 

Tapi itu hanyalah dewi yang memberikan belas kasihan untuk menyelamatkan nyawa satu 
kapal dan awaknya. 

Mustahil bagi sang dewi untuk tertarik pada pembunuhan manusia, apalagi mengganggu, 
atau memikul salah satu dari mereka. Itu hanya memberi mereka belas kasihan. 

Itulah hasil diskusi dengan ulama tentang masalah tersebut. 

Oleh karena itu, diputuskan tidak ada masalah untuk terus mengupayakan pemeliharaan 
dan penguatan militer serta menggunakan kekuatannya sebagai sarana diplomasi. 

Pertama-tama, fakta bahwa itu menyelamatkan kita tanpa diberitahu apa pun tentang atau 
tidak lain adalah mengakui keberadaan dan perannya. Pendeta juga tidak punya pilihan 
selain mengangguk kepada orang-orang militer yang mengklaim demikian. 

Namun, itu hanya berarti bahwa . 

...... Tapi kali ini berbeda. 



Ini adalah pertempuran antara manusia dan saling membunuh atas keinginan mereka 
sendiri. 

Jadi untuk berbicara, itu akan . Dari sudut pandang dewi, yang merupakan makhluk 
tertinggi ... 

...... Lalu kenapa dia meminjami kita kekuatannya? 

Apakah ia mengira kita berpihak pada keadilan? 

Atau apakah dewi mencintai negara kita? 

Akankah itu melindungi negara kita tidak peduli apa yang terjadi di masa depan? 

[ ... Fu hai. ] Raja 

Suara aneh keluar dari mulut Raja. 

Tapi tidak ada yang menertawakannya atau membuat pandangan yang mencurigakan. 

Itu akan menjadi masalah tentu saja. 

Semua orang yang mendengarkan laporan di ruangan ini sekarang memiliki wajah licik 
yang sama dengan Raja dan ada banyak yang tanpa sadar mengeluarkan suara mereka. 

... Ya, mereka semua mengikuti proses pemikiran yang sama seperti Raja dan sampai pada 
kesimpulan yang sama. 

[[[[[[Masa depan negara kita yang mulia telah dijanjikan !!]]]]]] 
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[[[[[[Kerajaan Vanell, Banzai!]]]]]] 

[[[[[[Angkatan Laut Kerajaan Vanell, Banzai ~]]]]]] 

[[[[[[Dewi-sama, Banzai!]]]]]] 

Sekelompok kereta kuda yang membawa komandan dan staf armada tiba di ibukota 
kerajaan dari kota pelabuhan militer untuk membuat laporan terperinci. 

Detailnya belum diumumkan secara resmi, tetapi informasi tentang dan yang dibawa oleh 
kapten kapal layar sebelumnya telah menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. Dan sekarang, 
itu sedang dalam proses menyebar ke seluruh negeri. 

Setelah itu akan menyebar luas ke seluruh benua melalui negara tetangga. 

[ Fuhi ...] Komandan 

[[[[[ Fuhihihihi... ]]]]]] Kru 

Sementara komandan armada dan rekan-rekannya di gerbong bahkan tidak berusaha 
menahan tawa mereka yang bocor. 

Pantas. 

Dari sekarang. 

Pujian, penghargaan, promosi, kenaikan gaji. 

Mereka menjadi pusat perhatian di pesta kelas atas dan mereka juga cukup populer. 

Bagaimanapun, mereka adalah pahlawan nasional dan . Saya tidak berpikir akan ada orang 
yang akan mencoba menariknya dengan cepat atau memusuhi mereka di masa depan. 

Juga, bangsawan, pedagang besar, wanita muda akan berbondong-bondong ke arah mereka 
dengan buntut bergoyang ... 

((((((......Keberhasilan!!)))))) 

Wajar jika mereka berpikir demikian. 

[...... Mitsuha-san, sejumlah besar pesanan datang dari bangsawan Angkatan Laut. Sake 
berkualitas tinggi, bahan-bahan berkelas, dan banyak hal lainnya ....... Bahkan dari mereka 



yang dilarang untuk berdagang, tanpa melakukan trik-trik seperti mengelak dari 
pembelian, langsung saja ......] Refilia 

Refilia memberi tahu saya seperti itu. 

[Ah, apakah topi yang mereka kenakan mendapat pengaruh dari dewi dan 
menyebarkannya begitu saja...] Mitsuha 

Mungkin, bangsawan yang berada di kapal sebagai perwira di kapal armada, kerabat dan 
teman mereka memperoleh beberapa produk Yamano sebelum keberangkatan. Dan dari 
gagasan bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang mendapat restu dari dewi, wajar 
untuk berpikir bahwa permintaan mereka harus diterima, jadi mereka bertingkah lancang 
dan sombong ...... 

Kerabat dan teman mereka tidak akan pernah memberi tahu mereka bahwa mereka harus 
menundukkan kepala kepada pedagang biasa yang rendahan untuk mendapatkan barang-
barang itu. Dan, hanyalah lelucon yang memuakkan. 

[Semuanya ditolak!] Mitsuha 

[Ya!] Refilia 

Ya, tindakan sewenang-wenang dari aturan adalah sumber publisitas yang buruk. Aturan 
berlaku untuk semua orang secara ketat dan tanpa kecuali! 

Jika saya memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan tertentu, pelanggan lain yang 
melihatnya akan merasa tidak menyenangkan dan akan berkata, . Akan selalu ada orang 
yang mengatakan hal seperti itu. 

Toko-toko, di mana pelanggan tetap mereka memanfaatkannya dan berperilaku seolah-
olah mereka memiliki tempat itu, akan runtuh di depan wajah mereka ketika pelanggan 
biasa tidak dapat bertransaksi dengan mereka. 

...... Nah, kami sedikit berbeda... 

Selain itu, tidak peduli seberapa banyak mereka diperlakukan sebagai pahlawan di negara 
ini, itu tidak ada hubungannya dengan saya sebagai orang dari negara lain. 

Refilia berkata, Dia mungkin akan ditegur karena mengatakannya, tetapi jika dia menjawab 
bahwa itu adalah instruksi dari grosir dan akan mengakhiri kontrak jika dia tidak 
mengikuti itu, mereka tidak dapat mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Tidak peduli 
apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa mengeluh kepada bangsawan negara lain. 

...... Tapi, seperti yang diharapkan, dia setuju dengan itu ...... 



Seharusnya tidak apa-apa bagi beberapa bangsawan Angkatan Laut, tetapi saya sedikit 
khawatir sesuatu akan terjadi jika seluruh negeri, termasuk istana kerajaan, terlalu muak 
karenanya. 

Tidak, tidak apa-apa menjadi sedikit lebih baik. Jika Angkatan Laut melemah atau kekuatan 
berlebih untuk meluncurkan ekspedisi berikutnya tidak cukup, maka armada akan kalah... 

Namun, apakah keseimbangan akan hilang dan dukungan negara akan terguncang, atau 
jika mereka akan mencoba menggunakan kekerasan untuk membuat diplomasi lebih 
mudah, itu akan terasa sedikit aneh. 

Maka, saya menginstruksikan Refilia untuk mulai menjual model kayu armada ekspedisi 
dan kapal Vanell. 

Ya, jika saya melewatkan peluang bisnis curang, saya tidak dapat mengatakan bahwa saya 
adalah seorang pedagang penuh. Tidak mungkin saya akan melewatkan ledakan Angkatan 
Laut ini! 

Dengan pemikiran tersebut, saya menjadikan kerajinan model kapal sebagai industri di 
wilayah kita. 

...... Sarang gagak di tiang kapal dilengkapi dengan sosok jiwa kapal yang sangat kecil. 

Cetak biru didasarkan pada foto kamera digital. Saya mengambil banyak dan meminta 
mereka menggambar cetak biru untuk setiap bagian di Jepang. Saya membuatnya di kota 
atau lebih tepatnya, sebuah desa di wilayah saya. Saya berikan kepada orang-orang yang 
tidak bisa bekerja keras tetapi memiliki ketangkasan, yaitu perempuan, orang tua, anak-
anak, orang terluka, dan orang sakit. 

Jika mereka memiliki pekerjaan yang dapat mereka lakukan maka mereka akan membantu 
meningkatkan anggaran rumah tangga mereka, itu akan sepadan. Mereka melakukan yang 
terbaik dengan kecepatan produksi yang tinggi. 

Satu-satunya yang dipesan dari toko di Jepang adalah sosok jiwa kapal. 

...... Ya, itulah bagian yang penting. 

Itu terbuat dari resin, tapi tidak ada yang peduli dengan bahan yang digunakan. 

Lain kali mari kita buat dengan printer 3D dan berikan harga yang lebih murah. 

...... Kemudian, seri Waterline dan satu set adegan pertempuran bergaya diorama 
dipasarkan dan dijual seperti kue panas. 

Bahkan diorama yang memakan ruang dapat ditampilkan di rumah bangsawan tanpa 
masalah. 



Dan satu-satunya yang menghasilkan uang dalam pertempuran ini, termasuk permintaan 
dari kapal yang tenggelam, adalah aku dan perdagangan Refilia. 

Ya, perang itu menguntungkan. 

...... Selain pihak yang bertarung. 

... Dan beberapa bulan kemudian, Tampaknya Angkatan Laut Kerajaan Vanell menantang 
Armada Noral, yang memiliki 1,5 kali lebih banyak kapal daripada milik mereka dan 
mendapatkan kekalahan telak. Mereka mengirim banyak kapal pemenang penghargaan 
dan secara memalukan mengubah semua kemenangan sebelumnya menjadi sia-sia. 

Saya tidak tahu bahwa pertempuran laut seperti itu akan terjadi sama sekali, itulah 
mengapa pertempuran itu sama sekali tidak tersentuh oleh saya, jadi mau bagaimana lagi. 

Ya, itu tidak terhindarkan karena tidak ada yang memberitahuku bahwa akan ada 
pertempuran seperti itu... 

Tidak, bahkan jika saya mengetahuinya, saya mungkin tidak akan ambil bagian di 
dalamnya. 

Saya punya cukup meriam, amunisi, bahan untuk kapal layar, dan perlengkapan di 
pertempuran laut terakhir. 

Selain itu, tidak baik jika keseimbangan antar negara terlalu berpihak pada satu sisi. 

Akibat kekalahan besar di pertempuran kedua, keseimbangan militer antara kedua negara 
tampaknya telah kembali ke keadaan semula. 

Pulau kolonial dikembalikan ke keadaan semula. Meskipun di kedua negara tersebut, 
tampaknya tidak ada yang dapat diperoleh hanya dengan melelahkan sejumlah besar kapal 
dan personel. 

...... Ya, perang adalah hal semacam itu... 

[...... Jadi, peluru musuh terbang mundur melalui samping beberapa sentimeter, tapi mereka 
terus memuat peluru berikutnya tanpa mengkhawatirkannya, lalu menembakkannya! 
Menabrak dek artileri kapal musuh lainnya .......] Prajurit-kun 

[Luar biasa!] Mitsuha 

Mata prajurit-kun itu terbuka lebar saat dia terus menjelaskan sambil melebarkan lubang 
hidungnya pada kata-kata pujianku dan dengan ringan mendekatkan tinjunya ke mulutnya. 
(TN: Ini tidak masuk akal.) 

Ya ya. 



Sebagai wanita yang baik, saya akan dengan patuh mendengarkan cerita kebanggaan anak 
laki-laki itu. 

Ya, prajurit-kun aman. 

Tentu saja, tampaknya beberapa awak kapal yang sama dengan dia terluka dan beberapa 
tewas dalam aksi. 

Soldier-kun kebetulan tidak terluka dan selamat. Tapi, tidak lebih dari itu. 

Saya pikir dia depresi karena dia kehilangan banyak teman di kapal yang sama, tapi 
Mungkin. Padahal tampaknya perasaan seperti itu telah terhempas di depan perasaan yang 
menggembirakan saat membual tentang cerita yang luar biasa. 

Ya, begitulah adanya. 

... Atau lebih tepatnya, personel militer tidak dapat melakukannya. 

Fakta bahwa dia terus berbicara sambil tertawa dengan cara ini mungkin karena 
kurangnya energi untuk menipu dan menekan rasa takut akan kematian dan kesedihan 
karena kehilangan pendampingnya. 

Aku akan pergi denganmu selama setengah hari hari ini. Prajurit yang bangga-kun ............. 

[Di atas adalah status intervensi dalam pertempuran laut oleh Yang Mulia Putri.] Perwira 
Senior 

[[[[[[............]]]]]] 

Seorang perwira senior di bidang informasi, menjelaskan di depan sejumlah besar jenderal 
dan petugas lapangan di ruang operasi negara tertentu dengan layar tiga sisi yang besar. 

[Lalu, jika dia tidak mempertimbangkan habisnya vitalitasnya, Putri dapat mentransfer 
ruang tidak hanya di antara dunia tetapi juga di dalam dunia yang sama? Dengan massa 
yang sangat besar di level kapal layar...] Jenderal 

[Ya, mereka dalam keadaan perang di wilayah Yang Mulia dan telah terbukti bahwa yang 
dilakukan terhadap negara tertentu di dunia itu luar biasa. Dia mampu mengangkut objek 
dengan massa yang sangat besar ke dunia yang berbeda, tapi ini juga membuktikan bahwa 
itu mungkin bahkan di dunia yang sama.] Perwira Senior 

[[[[[[Kemampuan transisi spasial ......]]]]]] 

Personel militer, bukan, umat manusia, sedang memimpikan dan merindukan sesuatu 
seperti sihir atau kemampuan supernatural yang dapat dengan bebas memanipulasi ruang 
dan waktu. 



Namun, umat manusia saat ini tidak dapat mencapai itu. 

Baik itu sihir, kekuatan psikis,... atau kekuatan ajaib dari Tuhan. 
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[Dan pahlawan dalam rumor .......] Perdana Menteri 

[Ya, Itu benar-benar Komandan Amoros, komandan armada ekspedisi. Bersama para 
kapten, perwira, dan awak ketiga kapal di bawah komandonya. Itulah yang dikatakan 
rumor yang beredar di kota.] Menteri 

Di istana kerajaan Kerajaan Vanell, Raja, Perdana Menteri, menteri, dan jenderal militer 
sedang mengadakan pertemuan. 

Dan Raja kebanyakan mengangguk pada laporan dari salah satu menteri. 

[Saya melihat. Saya tidak bisa menghilangkan ketenaran dari pedagang yang hanya diberi 
pos komando sebagai bentuk simbol. 

Tapi itu adalah tentara angkatan laut yang tewas saat menjalankan tugas yang meminta 
dewi untuk datang dan menyelamatkan armada kami. 

Tidak, itu bukan kebohongan, karena itu adalah kebenaran. Saya tidak percaya bahwa pria 
seperti pedagang itu menginginkan hal seperti itu untuk negaranya, dan karena dia benar-
benar amatir dalam pertempuran, dia tidak akan bisa memimpin kapal dengan benar. 

Tidak diragukan lagi bahwa itu benar-benar permintaan para dewi oleh para prajurit di 
bawah Komandan Amoros. 

Nah, mulailah mengarahkan rumor yang beredar di kota ke efek itu. Kemudian, di militer, 
ajari tentara untuk menyebarkan cerita ke arah itu dan instruksikan mereka untuk 
memastikan bahwa cerita yang mereka ceritakan di jalanan menguntungkan militer. 

Tidak ada yang memalukan karena ini bukan kebohongan, ini adalah kebenaran. Tidak 
perlu merasa bersalah atas apa pun karena memang itulah yang sebenarnya. Itu adalah 
cerita yang telah didengar oleh Dewi dan bisa dikatakan dengan bangga!] Raja 

[[[[[[ Ha! ]]]]]] 

Para hadirin militer menjawab serempak. 

Bahkan bagi mereka, instruksinya baik-baik saja, tidak, nyaman. 

[Saya tidak bisa memberikan pengakuan kepada pedagang yang belum pernah saya dengar 
hal-hal yang baik. 



Selain itu, saya tidak tahan memikirkan keluarganya atau bahkan perusahaannya yang 
dijalankan oleh putranya terbawa arus dan meminta hadiah, konsesi, atau bantuan dari 
bangsawan dan royalti yang lebih tinggi. 

Pedagang itu adalah orang yang menyebabkan banyak kerusakan pada negara dengan 
terlibat dalam rencana ceroboh yang memusnahkan tiga kapal perang dan kru mereka 
yang dipinjam dari negara itu. Dia mungkin bukan orang berdosa, tapi dia seperti pil pahit 
bagi negara dan militer. 

Dan, dengan hancurnya armada dan kematiannya, kontrak pinjaman untuk kapal dan 
awaknya telah berakhir. 

Pada saat kematian mereka, para prajurit kembali ke unit semula dan menjadi roh heroik 
yang telah memberikan nyawa mereka untuk negara mereka. 

Ya, itu tidak berarti bahwa mereka masih di bawah komando pedagang itu setelah 
kematian. 

Oleh karena itu, aktivitas anumerta nya benar-benar datang dari para prajurit dan dewa 
perang. Ini tidak ada hubungannya dengan pedagang itu. 

Tentu saja, pedagang itu, yang bukan seorang prajurit, tidak akan menerima hadiah uang 
untuk menangkap kapal musuh, tidak ada uang belasungkawa, tidak ada keuntungan bagi 
keluarga yang berduka, tidak ada apa-apa. 

...... Bukankah wajar karena dia bukan anggota pasukan militer kita, tapi seorang sipil yang 
hanya ikut jalan-jalan?] Raja 

[[[[[[Niscaya!]]]]]] 

Ya, itulah interpretasi yang paling nyaman bagi mereka yang hadir dalam pertemuan 
tersebut. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi mereka untuk mengajukan keberatan atau 
argumen tandingan. 

Ini menghindari situasi di mana . 

Jika itu terjadi, para pedagang yang merencanakan perjalanan eksplorasi akan muncul satu 
demi satu, tetapi tanpa sepengetahuan Mitsuha, benih berbahaya ini telah dipetik terlebih 
dahulu. 

Beberapa hari kemudian, armada kembali. Dengan banyak kapal yang ditangkap di 
belakangnya. 

Dan sudah, Sloop yang membawa berita pertama, bersama dengan awak dari enam kapal 
sebelumnya yang mengikutinya, telah menyebarkan rumor ke seluruh kota. Sumber utama 
gosip ada di sekitar bar. 



Ya, Anda tahu pepatah lama, . 

Yah, bagaimanapun, jumlah tentara angkatan laut yang membicarakan tentang keajaiban 
dan perbuatan heroik telah meningkat lima kali lipat. 

Dan untuk cerita kedua mereka, itu harus lebih mencolok dan lebih menarik daripada yang 
pertama, atau pelanggan lain tidak akan membelikan mereka minuman. 

...... Ya, sepertinya benar. 

Dengan demikian, pertempuran laut berubah menjadi perang super yang luar biasa. Itu 
hampir seperti Armageddon, perang terakhir antara kebaikan dan kejahatan, atau bahkan 
Ragnarok, senja para dewa. 

......Itu bukan salahku. 

[Jadi, apakah adikmu baik-baik saja?] Mitsuha 

[Ya! Dia terluka ringan, tapi sepertinya itu akan sembuh dengan cepat. Dan saya 
mendengar bahwa dia mendapat promosi setelah dia melakukan pekerjaan yang hebat 
dalam perang putih memimpin skuadron pemotongan ke pelabuhan!] 

[Ooh! Selamat!] Mitsuha 

[Terima kasih banyak!] 

Ya, saya mendengar bahwa ada beberapa korban di antara kerabat jauh, tetapi tidak ada 
yang kehilangan orang yang dekat dengan mereka. Jadi ekspresi wajah semua orang di 
terlihat ceria. 

Tidak, bukan hanya anggota di , itulah yang dirasakan semua orang di negara ini saat ini. 
Kecuali bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai ...... 

Ini perang, itulah yang terjadi. 

Jika mereka menerima semua yang dikatakan negara lain karena mereka tidak ingin 
rakyatnya mati, negara lain akan mengambil alih tempat ini. Dan orang-orang akan 
diperlakukan sebagai budak. Hasilnya akan lebih menyedihkan. 

Bahkan dalam pertempuran laut itu, jika terus berlanjut tanpa satu pihak menang secara 
sepihak, pemboman mungkin akan berlanjut sampai kedua armada hancur berkeping-
keping dan kedua belah pihak akan mengalami lebih banyak kerusakan. 

Semakin cepat pemenang diumumkan, semakin sedikit korban jiwa. 

[ Ufufu , sepertinya doa kita telah terkabul. ] 



Eh？ 

[Ya, tampaknya doa saya yang terus-menerus kepada dewi untuk penghancuran armada 
Noral telah terdengar.] 

Apa? Itu menakutkan. 

[Hukuman, kutukan, apapun yang kamu inginkan! Doa kami kepada Dewi tidak cocok 
untukmu!] 

[[[[[[Ooh!]]]]]] 

Gyaaaaaaa ~~! 

, kita berubah menjadi semacam perkumpulan rahasia yang teduh...! 

[ Wan! Wa wa wan wan! ] Mitsuha (TN: Suara gonggongan anjing.) 

[Mitsuha-neesama, apa yang kamu lakukan?] Sabine 

[ Uwa! Sabine-chan, apa yang kamu lakukan di sana?] Mitsuha 

Saya terkejut ketika saya tiba-tiba didekati dari belakang ketika saya sedang 
bereksperimen pada anak anjing (mungkin anjing jalanan) yang saya tangkap dengan 
umpan di bawah atap toko umum Mitsuha ...... 

[Tidak, tidak ada ... Apa yang kamu? ... Apakah kamu berbicara dengan anjing di pinggir 
jalan? ... Apakah kamu makan sesuatu yang buruk?] Sabine 

Kasar sekali...... 

[Ini hanya percobaan, untuk melihat apakah aku bisa menguasai bahasa anjing.] Mitsuha 

[Eeeeeh?] Sabine 

Oh sial! Saya tidak memberi tahu Sabine-chan tentang kemampuan menguasai bahasa! 

Satu-satunya kemampuan spesialku sebagai Hime-Miko * seharusnya adalah transfer 
spasial ku! 

Negara asal saya saat ini dan Jepang keduanya dan bukan di dunia lain. Dan saya juga 
memberi tahu mereka bahwa saya tidak memiliki kemampuan lain. 

[Tidak, tidak, tidak, tidak apa-apa! Aku baru saja bermain dengan anjingku!] Mitsuha 

Ah, dia meragukanku! Mata basah Sabine-chan menatapku dengan ragu! 

Ini buruk! Sangat buruk! 



[...... Kalau dipikir-pikir, Mitsuha-neesama fasih berbahasa di sini seperti di bahasa ibu Anda 
sejak Anda datang ke negara ini ......] Sabine 

Aah! 

[Anda dapat berbicara, membaca, dan menulis bahasa di benua baru yang saya bahkan 
tidak tahu keberadaannya, selancar bahasa ibu Anda, dan Anda bahkan dapat membuat 
kamus Anda sendiri ......] Sabine 

Awawa! 

[Dan pada saat itu selama pertempuran pertahanan mutlak ibukota kerajaan, tampaknya 
Anda mengancam para orc dan ogre dengan ... ] Sabine 

Awawa wa wa wa wa !! 

[Neesama ......] Sabine 

[ Hai  ya, hai  ya?] Mitsuha 

[Neesama, aku tidak percaya bahasa binatang itu .......] Sabine 

[Apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan! Aku bersumpah demi dewi! 

Selama pertempuran untuk pertahanan mutlak dari ibukota kerajaan, naga kuno berbicara 
dalam bahasa manusia, dan apa yang aku teriakkan melalui megafon hanyalah ancaman 
yang terdengar seperti suara acak, meniru lolongan para orc dan ogre. ! 

Terlebih lagi, jika aku bisa berbicara bahasa anjing dan kucing, tempat ini pasti sudah 
menjadi sekarang!] Mitsuha 

[Oh itu benar....... Anda menyukai binatang, bukan? Tetapi jika Anda dapat berbicara dengan 
binatang, Anda tidak akan terjebak dalam situasi Anda saat ini, bukan? 

Selain itu, anjing itu telah mengabaikanmu sepanjang waktu ......] Sabine 

[Sudah berapa lama kamu mengawasiku?] Mitsuha 

......Sial! 

Tapi itulah faktanya, saya tidak bisa bicara dengan binatang. 

Tentu saja, saya sudah mencoba berkali-kali sebelumnya. Tetapi saya tidak bisa menyerah, 
jadi saya masih mencoba berbicara dengan hewan dari waktu ke waktu. Berharap ada 
kemungkinan kecil bahwa saya mungkin bisa atau . 

...... Dan masih belum ada hasil. 



Selama pertempuran pertahanan mutlak ibukota kerajaan, aku bisa menguasai kata-kata 
orc dan ogre dari naga kuno. Tetapi mengapa saya tidak dapat melakukannya pada 
makhluk lain? 

Orc dan ogre adalah humanoid dan cukup cerdas daripada hewan dan monster lain, jadi 
kurasa itu karena mereka memiliki alat komunikasi suara yang bisa disebut . Bukankah 
kucing dan anjing memiliki alat komunikasi suara untuk berkomunikasi dengan manusia? 

Ataukah struktur otak mereka begitu berbeda sehingga keterampilannya tidak dapat 
memindai informasi? 

Hmmm, yah, kurasa mau bagaimana lagi ...... 

Namun, saya berharap suatu hari nanti saya akan mendapatkan level keahlian, atau 
mendapatkan keahlian baru! 

...... Ini bukan dunia game, katamu? Apakah begitu? 

Tapi saya tidak akan menyerah! 

Suatu hari nanti, aku pasti akan memiliki itu di tanganku! 

Pojok Penerjemah: 

* Aku akan menggunakan Hime-Miko mulai sekarang, daripada gadis kuil Putri karena 
kenyamanan! 

Hai, semuanya. Sudah lama sekali sejak pembaruan terakhir saya tentang Mitsuha. Saya 
sebenarnya berpikir untuk membatalkannya, tetapi dalam jangka waktu itu tidak ada yang 
mengambil alih, mungkin karena saya tidak mengatakan saya secara resmi 
membatalkannya, tetapi tetap saja. Biasanya, 3 bulan akan dianggap turun, tetapi tidak ada 
yang mengambilnya, saya bahkan tidak keberatan jika seseorang melakukannya, 
mengingat itu terlalu lama sejak pembaruan terakhir. 

Nah, di sini saya sekarang melanjutkan seri tersebut. Apakah harian, mingguan, 2 minggu, 3 
minggu? Saya tidak tahu, saya akan memposting kapan pun saya bisa, hanya itu yang bisa 
saya katakan. 

Oh dan saya harus mengatakan bahwa saya secara resmi meninggalkan Kaoru, saya tidak 
bisa memasukkannya ke dalam jadwal saya yang akan terlalu banyak untuk saya... Sampai 
lain kali! 



Chapter 246 
246 Untuk Setiap Perasaan POV pelaut tertentu 

Yang Mulia Mitsuha von Yamano, seorang tuan muda dari wilayah tetangga yang dengan 
mudah menangkap kami, . Dikatakan bahwa karena perilakunya yang tak terbayangkan, 
orang-orang mengatakan dia memiliki ...... 

Tapi, yah, dia cukup baik pada kami. 

Biasanya, seorang pelaut biasa sepertiku yang tiba-tiba datang untuk menyerang negara 
mereka, dipukul mundur, dan ditangkap akan diperlakukan sebagai budak atau bahkan 
dieksekusi di depan umum sebagai contoh. 

Namun, saya diizinkan untuk menjadi warga negara yang dinaturalisasi, dipekerjakan 
dengan gaji tinggi sebagai instruktur untuk pembentukan angkatan laut negara ini, dipuja 
oleh para pemuda dengan mata berbinar yang memanggil saya dan , ...Dan, dan terlebih 
lagi, seorang wanita cantik memintaku untuk pergi dengannya!! 

Saya senang saya putus asa mengingat bahasa negara ini ... 

Beberapa teman saya masih tidak dapat berbicara bahasa di sini, tetapi saya mencoba yang 
terbaik untuk mengingat dan lebih meningkatkannya. Di waktu luang saya, saya membawa 
permen untuk tetangga saya dan meminta mereka untuk mengobrol dengan saya daripada 
membayar untuk mereka. 

Sementara yang lain meminum kesedihan mereka dengan teman-teman mereka, saya terus 
belajar keras dan usaha saya dihargai ...... 

Yang Mulia, Viscount, bertanya kepada saya, Saya dimarahi, tetapi apakah ada yang salah 
dengan itu? Dari sudut pandang laki-laki, jika Anda akan memberi seseorang permen dan 
meminta mereka untuk menjadi teman bicara Anda, Anda lebih suka memiliki seorang 
gadis cantik daripada laki-laki, bukan? Yah, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa 
anak laki-laki lebih baik, tetapi saya lebih suka perempuan. Tidak ada yang salah dengan 
itu, kan? 

Bagaimanapun, di negara asal saya, saya adalah seorang pelaut berpangkat rendah yang 
diperlakukan dengan jam kerja panjang dan upah rendah, dan saya tidak akan pernah 
memiliki kesempatan dengan seorang wanita, tetapi di sini, saya diberitahu bahwa saya 
akan dibayar dengan cukup baik. , memiliki pekerjaan teknis, dan diperlakukan sebagai 
warga negara biasa! 

Dan di daerah ini, yang merupakan kota pedesaan, saya adalah pasangan pernikahan yang 
sangat menjanjikan...... 

Serius!! 



Bahkan jika saya mengajari mereka cara berlayar, itu tidak seperti kita akan bertarung 
langsung melawan armada tanah air, dan karena kita sangat jauh dari benua lain, tidak 
mungkin kita akan memiliki pertempuran laut yang besar. dengan armada yang besar. 

Pertama-tama, saya tidak tahu apakah kita bisa mencapai benua lain... 

Selain itu, aku siap bertarung untuk negara ini bahkan jika harus berperang melawan 
negara asalku, Kerajaan Vanell. 

Saya tidak berutang apa pun kepada Kerajaan Vanell, yang tidak melakukan apa pun untuk 
saya dan bahkan memaksa saya untuk hidup seperti budak. 

Aku bahkan bisa melawan iblis demi negara yang memperlakukanku sebagai manusia dan 
untuk wanita yang kucintai...... 

Kemudian, suatu hari, Viscount memberi saya beberapa informasi mengejutkan. 

Kemungkinan kerajaan Norse mengacaukan kerajaan Vanell dan memiliki armada 
pertempuran sangat tinggi, katanya. 

Tapi kerajaan Vanell jauh dari sini. Jaraknya sangat jauh sehingga kami harus berlayar 
selama berbulan-bulan untuk mencapainya. 

Dan apa yang dapat Anda lakukan dengan tiga kapal tua yang akan dinonaktifkan dan kru 
yang tidak terlatih dengan baik dan sedang dipinjamkan untuk perjalanan ekspedisi? 

Yah, tidak peduli apa yang saya pikirkan, tidak ada yang bisa saya lakukan karena jarak 
yang saya tempuh saat ini ...... 

[Jadi, aku ingin mengirim armada sukarelawan dari negara kita untuk mendukung 
Kerajaan Vanel......] Mitsuha Serius?!! 

Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan jarak perjalanan berbulan-bulan? 

[Dengan kekuatan Dewi, kita akan bergerak dalam sekejap.] Mitsuha Serius! 

Itu menakutkan! Kekuatan dewi?! 

Tapi bukankah Kerajaan Vanel dan negara ini sedang berperang? 

[Hanya untuk satu hari, ketiga kapal ini akan kembali ke afiliasi aslinya, Armada Ekspedisi 
Vanel, dan berpartisipasi sebagai kapal Kerajaan Vanel untuk terakhir kalinya. 

Saya tahu mereka tidak akan pernah bisa kembali ke tanah air Anda, tetapi dengan bantuan 
Dewi, mengapa kita tidak membuat pertunjukan kembang api besar terakhir? Jika kita 
melakukannya dengan baik, sesuatu yang baik mungkin akan datang untuk keluarga kedua 
negara kita ...... 



Tentu saja, kalian semua akan mendapatkan tunjangan militer dari kami.] Mitsuha Serius! 

Kita harus menaiki gelombang besar ini. Ini, gelombang besar! 

Dan kemudian, ada Cariard, unggulan armada ekspedisi, yang memimpin untuk pertama 
kalinya dalam beberapa bulan. 

Murid-murid saya yang menawan berlarian di depan saya, dengan panik mengerjakan layar 
mereka. 

Untuk apa aku berdiri di sini? 

Untuk negara asalku, kerajaan Vanell? 

Untuk orang tua saya, saudara dan saudari yang saya tinggalkan di negara itu? 

Tidak, bukan itu! 

Saya, sebagai warga kerajaan Zegreus, akan melawan musuh-musuhnya dengan murid-
murid saya! 

Misi ini dilakukan secara sukarela. Jika saya ingin menolak, saya bisa menolaknya tanpa 
penalti. 

Tapi aku berdiri di sini, sekarang. 

Pertempuran ini adalah apa yang saya inginkan. 

Itu bukan pertempuran yang memaksaku dan tidak ingin berpartisipasi. Ini tidak seperti 
sebelumnya. 

Tempat ini bukan milik siapa-siapa. 

Ini saya... 

Ini adalah medan perang saya! 

POV Mitsuha 

[......Mitsuha, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini?] Count Bozes Suatu hari, Count Bozes 
tiba-tiba memberitahuku hal seperti itu. 

[Eh? Tidak, tidak ada...] Mitsuha 

Ini buruk. Apakah dia curiga dengan ketidakhadiran saya karena benua baru? 

Namun, benua baru adalah sesuatu yang saya lakukan sendiri. Bahkan dana pertama, emas, 
hanya dipinjam dari raja, dan itu adalah biaya saya sendiri sesudahnya. 



......Dan saya sudah memulihkan apa yang saya habiskan, jadi saya hampir tidak tahu apa-
apa, tapi itulah uang yang saya gunakan untuk menggertak dan membuktikan bahwa saya 
kaya, jadi saya tidak bisa mengumpulkannya belum. 

[............] Hitung Bozes 

Oh tidak, dia mulai curiga...... 

Colette dan Sabine adalah dua orang di benua ini yang tahu bahwa saya melakukan banyak 
hal di benua baru. 

Saya telah memindahkan orang-orang dari desa nelayan untuk membantu pembuatan 
perahu layar kecil dan bahkan pelayan saya untuk bertindak sebagai roh kapal, tetapi itu 
hanya pekerjaan singkat dan sederhana, dan saya tidak memberi tahu mereka di mana itu 
atau apa detail pekerjaannya, jadi itu tidak masalah. 

Namun, saya telah memberi tahu Count-sama bahwa kemampuan transisi saya bukanlah 
beban besar, jadi ketika saya tidak muncul untuk sementara waktu, dia mungkin berpikir 
bahwa saya akan tinggal lama di ibukota kerajaan atau di wilayahku ...... Tapi kenapa dia 
pikir aku melakukan sesuatu? 

Saya kira saya sebaiknya mengkonfirmasi ini dengan benar. Mungkin jenis kasus di mana 
lukanya akan bertambah besar nantinya jika dibiarkan begitu saja. 

[ Ano ......, Count-sama, bagaimana kamu tahu bahwa aku melakukan sesuatu?] Mitsuha 
Melihat wajah Count-sama, aku bertanya dengan gugup. Dan dia menjawab....... 

[Mitsuha, apakah kamu diam-diam menghadiri pesta atau mengunjungi rumah bangsawan 
lain tanpa memberi tahu kami? ] Hitung Bozes Gikuri! 

[Dari mana kamu mendapatkan itu ......?] Mitsuha 

[Kamu kalah ....... Sekarang, akui!] Hitung Bozes 

[ Uuuuuuu !... Tapi bagaimana kamu mengetahuinya?... ] Mitsuha 

Ya, saya perlu tahu itu! untuk referensi di masa mendatang....... 

Dari mata-mata? Dari seorang informan? 

[Satu-satunya waktu Mitsuha makan gratis adalah di pesta atau ketika dia mendapat 
makanan gratis dari meja keluarga bangsawan, kan? Dan saya bisa menebak perkiraan 
frekuensinya. 

Kemudian lagi, Anda jelas telah menghadiri beberapa pesta dan makan malam lebih banyak 
daripada yang bisa saya lacak, bukan? Apa sebenarnya faksi yang berhubungan denganmu 



?] Count Bozes Oh, itu benar, Anda penasaran dengan hal semacam itu. Ini masalah besar 
bagi Count-sama, bukan? 

Ada desas-desus bahwa aku akan dipromosikan menjadi marquis. Lagi pula, saya adalah 
sekutu Marquis Icebringer, saya sangat disukai oleh keluarga kerajaan, saya dikenal 
sebagai Hime-Miko of Thunder, dan saya adalah anggota kunci dari angkatan laut yang 
didirikan baru-baru ini. Saya tidak yakin apa yang membuat ini, tapi saya yakin itu ide yang 
bagus. Aku akan menjadi yang paling kuat di faksi mana pun di kerajaan. Tapi jika saya 
berselingkuh dengan faksi lain di sana, semua orang akan tidak sabar. Seperti menemukan 
kekasih dua kali berselingkuh sesuatu seperti itu ...... 

Lagi pula, bagaimana dia tahu bahwa saya berada di pesta atau jamuan makan di tempat 
lain? 

Jika saya tidak memahaminya, saya tidak dapat menggunakannya sebagai referensi ... 

Garis pandang Count-sama. 

Bukan di dadaku yang lembut dan sederhana......, tapi sedikit lebih rendah, di sekitar 
perutku....... 

[ Gi . ] Mitsuha 

[ Gi ?] Hitung Bozes 

[ Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~~!!] Mitsuha 



Chapter 247 
247 Lingkaran Sosial di Negara Asalku [Mitsuha, kamu belum pernah ke pesta akhir-akhir 
ini ......] Hitung Bozes 

[Dan salah siapa?] Mitsuha 

[Ugh ......] Hitung Bozes 

Ya, benua baru telah menghabiskan begitu banyak waktu saya sehingga saya telah jauh dari 
pesta sosial di negara ini untuk sementara waktu. 

Namun, tidak sepenuhnya, tetapi sesekali saya menghadiri beberapa acara. Seperti pesta 
ulang tahun seseorang yang kukenal, atau pesta yang diselenggarakan oleh seseorang yang 
baik padaku...... 

Alasan mengapa saya belum muncul sama sekali untuk sementara waktu sekarang adalah 
karena komentar Count Bozes yang tidak sensitif dan menginjak-injak martabat gadis dari 
terakhir kali. 

Dia sangat terkejut dengan kemarahanku sehingga dia berbicara dengan Iris-sama dan 
Beatrice-chan, dan mereka berdua memukulinya dengan baik. Itu terasa menyenangkan! 

[Tidak, aku minta maaf! Saya minta maaf, saya akan mengurus itu ......] Hitung Bozes 

Saya tidak peduli! 

Yah, tidak apa-apa, karena itu membuat penyelidikannya tentang dilupakan. 

......Cukup bagus! !! 

Yah, aku tidak tahu apa pendapat dan perasaan Count-sama. 

Jika saya tidak menghadiri pesta keluarga lain, Count-sama, yang berada dalam posisi 
perwalian untuk saya sebagai anak di bawah umur (atau begitulah menurutnya), akan 
dikritik karena tidak mengizinkan saya untuk hadir oleh Count Bozes, karena mencoba 
untuk menjaga saya di faksinya, dan banyak hal lainnya. 

Pada dasarnya, orang-orang di negara ini mencoba untuk mendekati saya dan 
mendapatkan keuntungan, tetapi tidak banyak orang yang mencoba memusuhi saya, atau 
menjebak saya, atau mengeksploitasi saya. Jadi tidak seburuk lingkaran sosial di Kerajaan 
Vanell di Benua Baru. 

Yah, di sana, aku seharusnya hanya , dan itu mungkin hanya umpan untuk eksploitasi. 



Di sisi lain, di negara ini, saya adalah saudara perempuan raja negara besar, seorang Hime-
Miko guntur yang menggunakan sihir misterius, dan pahlawan hebat yang menyelamatkan 
kerajaan dari invasi besar. Jadi tidak mengherankan jika mereka memperlakukan saya 
secara berbeda ...... 

Biasanya, tidak akan mengejutkan jika pembunuh dikirim dari negara lain untuk 
membunuhku, atau menculikku atau membanjiriku dengan tawaran pertunangan untuk 
membawa Hime-Miko ke pihak mereka, tetapi seperti yang diharapkan, tidak ada negara 
yang akan melakukan hal seperti itu pada saat kritis. waktu ketika mereka mencoba untuk 
mendapatkan tanah melawan invasi dari benua baru..... 

Selain itu, jika mereka mencoba melakukan sesuatu yang gila dan itu terungkap, Tentara 
Ilahi Hime-Miko mungkin tiba-tiba muncul untuk mengalahkan mereka dan negara-negara 
sekitarnya hingga menjadi bubur. Itu akan terlalu berisiko. 

Saya satu-satunya yang bisa berbicara bahasa benua baru dengan sempurna, dan saya satu-
satunya yang akrab dengan kapal, meriam, senjata, dan senjata lainnya. 

Tidak, mantan kru dapat mengoperasikan kapal, melakukan perawatan sederhana, dan 
perbaikan, tetapi mereka bukan ahli dalam pembuatan struktur besar seperti itu. 

Tentu saja, saya juga bukan ahli, tetapi saya memiliki sekutu yang kuat. 

Ya, Google Sensei, kolaborator blog, lautan luas yang disebut internet, dan perpustakaan. 

Itu sebabnya saya dapat menjawab pertanyaan apa pun dengan segera atau sampai batas 
tertentu, menjawab pertanyaan mereka yang lebih sulit pada hari berikutnya. Itu sebabnya 
orang berpikir saya sangat berpengetahuan ......, tapi saya tidak. 

Nah, Anda tahu bagaimana itu. Ketika Anda ditanya pertanyaan dan Anda menjawab 
pertanyaan itu keesokan harinya, Anda kemudian akan ditanya pertanyaan tambahan, jadi 
Anda harus menjawabnya lagi keesokan harinya. Itu sebabnya mudah untuk mengatakan 
bahwa . 

Yah, itu berarti aku berguna dalam pembuatan kapal dan pengembangan senjata, bahkan 
jika aku harus bertanya kepada seseorang setiap saat. 

Ini adalah pusat pembuatan kapal dan pengembangan senjata paling populer di wilayah ini. 

Yang Mulia, adik perempuan Raja dari bangsa yang besar. 

Hime-Miko dari Guntur. 

Pahlawan hebat yang menyelamatkan kerajaan. 

Kepala keluarga Viscount. 



Seorang wanita muda yang belum menikah. 

......Ya, aku sebagus penangkap lalat atau motel kecoa® . 

Saya yakin banyak orang yang mau dekat dengan saya...... 

[Saya telah mendapatkan banyak tawaran pertunangan.] Hitung Bozes 

[Oh, kamu di sini!] Mitsuha 

Yah, bahkan jika mereka mengira aku berusia sekitar 12 atau 13 tahun, itu normal bagi 
anak-anak dari keluarga bangsawan untuk memiliki tunangan sejak usia dini, jadi wajar 
saja jika mereka datang. 

Fakta bahwa trio putri di negara ini semuanya lajang memang aneh. 

Suatu hari aku mendengar dari Sabine-chan dan lainnya, putri kedua, bahwa alasannya 
adalah karena putri pertama kehilangan tunangannya. 

Beatrice juga tidak memiliki tunangan, mungkin karena Count dan Iris, mungkin... 

......Maksudku, kenapa kamu terburu-buru di waktu yang tepat, seolah-olah kamu tahu apa 
yang aku pikirkan? 

[Yah, mungkin karena kamu membuatnya jelas sejak awal...] Hitung Bozes 

Ini dia lagi! 

[Jadi, aplikasi itu adalah...] Mitsuha 

[Aku menolak semuanya.] Hitung Bozes 

[Tidak, tunjukkan dia padaku setidaknya! Mungkin ada lamaran dari pangeran tampan atau 
shota penyembuh atau semacamnya!] Mitsuha 

[...Shota? ] Hitung Bozes 

[Tidak, tidak apa-apa ......] Mitsuha 

Saya terlihat berusia sekitar 15 tahun di Jepang dan 12-13 tahun di sini, jadi jika saya 
berkencan dengan seorang pria yang terlihat seumuran dengan saya di sini, dia akan 
menjadi shota, kan? 

Oh, berbicara tentang seorang pangeran, saudara laki-laki Sabine-chan, pangeran kedua, 
Ruhen, lucu dan menenangkan. Aku tidak suka kakak laki-laki, putra mahkota yang 
berkilau, karena dia sepertinya membuatku lelah ketika aku bersamanya...... 



[Mengapa mereka mengirim aplikasi ke Count dan bukan ke saya secara langsung?...... Dan 
mengapa Anda menolaknya tanpa izin? Tolong jangan batalkan kebahagiaanku tanpa izin!] 
Mitsuha 

Aku sangat marah. 

[Tidak, siapa yang akan mengirim permintaan pertunangan langsung ke orang itu sendiri? 
Itu harus ditujukan kepada orang tua, atau dalam hal ini, kepada wali.] Count Bozes 

[ Eh ......] Mitsuha 

Ah, tentu, terlepas dari proposal antara rakyat jelata, pernikahan bangsawan lebih 
merupakan masalah antar rumah daripada antara pasangan itu sendiri, jadi, tentu saja, ada 
tradisi seperti itu. 

Di Jepang, ketika seorang bibi yang merepotkan datang ke rumah Anda dengan proposal 
untuk perjodohan, dia pertama-tama akan berbicara dengan orang tua Anda, bukan kepada 
Anda. Seperti yang Count-sama katakan, itu pasti wajar....... 

Namun... 

[Count-sama, apakah kamu waliku?] Mitsuha 

[Ap!...... Mitsuha, kamu, kamu menanyakan itu sekarang?.......] Hitung Bozes 

Apakah ? Count-sama menjatuhkan bahunya... 

Tidak, memang, dia selalu mengurus banyak hal untukku, dan dia melakukan hal seperti 
wali untukku, jadi jika dipikir-pikir, dia benar-benar waliku...... 

Tidak, Anda belum pernah diberitahu secara formal sebelumnya, bukan? Jadi jangan 
terlihat begitu tertekan! 

Maafkan saya! Itu salahku, jangan merasa begitu buruk! 

......Sialan, jika aku memainkan ini dengan buruk, aku akan dipaksa untuk berjanji bahwa 
aku akan pergi ke pesta. 

Karena itulah para bangsawan sebagai utusan pergi... Buchibuchi ....... (TN: Merobek / 
Merobek SFX) 

Yah, itu tidak bisa dihindari. Aku tahu aku harus segera muncul di acara-acara sosial. 

Pesta yang ditunjuk oleh Count-sama seharusnya menjadi putaran pertamaku kembali ke 
pertemuan sosial....... 



[Oh, Viscount Yamano, sudah lama. Apakah Anda sedang berlibur atau baru saja kembali ke 
rumah?] Aristokrat 

[Ya, saya melakukan perjalanan kecil .......] Mitsuha 

Ya, tidak ada seorang pun di negara ini yang akan memikirkan saya pindah ke negara lain, 
jadi mereka tidak akan khawatir jika saya bepergian ke negara lain. Bahkan bukan negara 
seperti Kerajaan Vanell di Benua Baru, tapi bukan hanya Kerajaan Vanell!!! 

[Viscount-dono, saya ingin Anda menghadiri pesta ulang tahun putra saya minggu depan 
......] Aristokrat A 

[Viscount, jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu pengrajin wilayah Anda dalam 
pengembangan pembuatan kapal dan persenjataan, saya akan dengan senang hati 
membantu!] Aristocrat B 

[Viscount Yamano, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang pakaian yang 
Anda katakan dibuat di wilayah Yamano?] Aristokrat C 

[Maukah Anda berbicara dengan saya tentang membeli jagung peledak dalam jumlah besar 
untuk jagung petir?] Pedagang 

[Saya ingin mengundang Anda dan Putri Sabine ke kediaman saya kapan-kapan ......] 
Aristokrat D 

......Mereka disini. Kitakita! Kitakita! 

Jika Anda ketinggalan, Anda keluar. Jika Anda menekan, Anda masuk! 

Ini bukan ide yang baik, bagaimanapun, para bangsawan datang satu demi satu, dilapisi 
dengan keinginan untuk menembakkan tembakan mereka. Beberapa dari mereka bukan 
bangsawan, tetapi pemilik perusahaan dagang besar ...... 

Ini bukan lingkaran sosial lagi, ini ! 

Yang kedua! 

Tanya Count Bozes secara langsung! Itu bukan dalam yurisdiksi saya! 

Yang ketiga dan keempat terkait dengan pengembangan industri wilayah, jadi mari kita 
tetapkan tempat untuk mereka untuk saat ini. 

Ya, ada banyak aplikasi yang merepotkan, tetapi sebagai seorang bangsawan, saya masih 
harus menghadiri pertemuan sosial ini ...... 

Ini juga , jadi mau bagaimana lagi. 



Ketika ayahmu pulang dalam keadaan mabuk setelah bekerja, itu masih bagian dari 
pekerjaannya, kurasa. 

Bagaimana bisa menyenangkan untuk minum-minum dengan atasan Anda di tempat kerja 
atau rekan bisnis Anda, daripada dengan seorang teman baik? 

Saya pernah mendengar bahwa banyak orang telah mematahkan tubuh mereka karena 
minum sambil memberikan hiburan. 

Dan seperti yang Anda duga, tidak ada yang menawari saya alkohol, tapi ....... 

[Viscount Yamano, ada beberapa makanan eksotis yang tampak lezat di sana!] Aristokrat A 

[Di sana, ada manisan yang dibuat dengan buah-buahan langka!] Aristokrat B 

[Kepala koki di sini telah menciptakan jus campuran indah rasa ......] Aristocrat C 

Anda menghancurkan sosok tubuh saya!! 



Chapter 248 
248 Panen Ini cukup panen. 

Ya, senjata dan amunisi, perlengkapan dan perlengkapan kapal, makanan, dan barang-
barang lainnya yang diminta dari armada Noral, ......dan isi brankas. 

Tidak, saya mendapatkan seluruh brankas, bukan hanya isinya. 

Senjata dan amunisi dan sebagainya harus benar-benar dijual ke negara kita untuk 
dipasang di kapal kita...... 

Tapi ada sedikit masalah dengan itu. Ya, hanya sedikit masalah. 

Ya, pertanyaan tentang, ....... 

Tidak ada yang menyembunyikan fakta bahwa saya memimpin tiga kapal dalam perang 
dengan . 

Dan itu sendiri tidak menjadi masalah. Saya memberi pemberitahuan dan mendapat izin 
untuk melakukannya, dan saya telah memberikan penjelasan yang tepat tentang dua 
negara tempat saya bertarung ...... 

Yah, aku jujur tentang fakta bahwa itu adalah dan bahwa aku berada di pihak negara asal 
mereka, negara yang saat ini berperang dengan negara kita, yang aku tahu akan dibocorkan 
oleh mantan anggota kru cepat atau lambat. Berbohong tentang bagian dasar cerita seperti 
itu akan terungkap, dan tidak ada gunanya atau perlu berbohong tentang itu sejak awal. 

Para eselon atas negara ini tentu saja memahami bahwa perang dengan negara itu 
disebabkan oleh tindakan egois para pedagang yang menyewa kapal dan awaknya, dan 
bahwa orang-orang di kampung halaman tidak ada hubungannya dengan itu. 

Tapi itu sebabnya saya tidak mengatakan bahwa negara asal tidak bersalah dan kedua 
negara tidak berperang, hanya karena ketika datang ke negosiasi dengan Kerajaan Vanell di 
masa depan, akan jauh lebih menguntungkan untuk bernegosiasi jika situasinya . 

Namun, itu adalah cerita ketika Kerajaan Vanell bersedia untuk bernegosiasi dengan 
kerajaan kita secara setara, dan jika mereka dinilai sebagai negara lemah yang dapat 
dengan mudah dikalahkan dengan paksa, maka itu tidak ada artinya. .. Jadi , mari kita 
lanjutkan perang seperti itu, ... dan selesai. 

Jadi saya akan membuat mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka terus melakukan 
perjalanan jarak sangat jauh, mereka akan dipukuli oleh armada energik kita dan bahwa 
mereka tidak dapat mengeksploitasi kita sebagai koloni atau negara bawahan, mereka 
'akan terbakar parah dan kehilangan banyak uang. 



Inilah mengapa saya memberikan penjelasan sederhana bahwa kami akan berpose sebagai 
armada sukarelawan dan melakukan latihan pertempuran langsung, dan saya telah 
mempertahankan bagian di bawah membungkus ...... 

Jika eselon atas negara ini mengetahui hal seperti itu, pasti akan ada orang bodoh yang 
akan berkata, . 

Saya tidak berpikir Yang Mulia, Count Bozes, atau Marquis Icebringer akan sebodoh itu 
untuk menyarankan hal seperti itu, tetapi ada banyak bangsawan bodoh di dunia ini ...... 

Ketiganya tidak berpikir untuk mengambil alih negara atau menggunakan saya, tetapi 
mereka benar-benar memikirkan negara, percaya bahwa itu adalah hal terbaik yang harus 
dilakukan untuk negara dan rakyat, dan mereka bersikeras atas niat baik, antusiasme, dan 
rasa kewajiban sebagai bangsawan. 

......Ya, atau lebih tepatnya yang lebih menakutkan daripada musuh yang superior. 

Jangan beri mereka informasi yang tidak perlu saat Anda membuat laporan. Tidak pernah! 

Bisakah saya tutup mulut tentang awak kapal? 

Percaya pada keberadaan dewi......, atau bahkan mengetahui pelaut, tidak mungkin mereka 
akan mengoceh tentang apa yang telah saya katakan, , karena saya telah dipercayakan 
dengan bantuannya dan kekuatan ajaibnya. 

Seorang pelaut dengan reputasi kesalehan, dan seorang prajurit dengan lebih saleh karena 
hidupnya tergantung pada keberuntungannya. Mustahil bagi seorang manusia kapal 
perang, yang dapat memiliki keduanya atau menentang Dewi. 

Mungkin dia tidak akan berbicara bahkan jika mereka menyiksanya. 

Saya juga mengatakan kepadanya bahwa jika mereka mengatakan dia akan dilukai atau 
dipecat karena tidak berbicara, dia harus segera menghubungi saya. Jika itu terjadi, aku 
akan merawatnya dengan baik di wilayahku. 

Nah, sebelum itu terjadi, aku sudah memberitahunya untuk menjawab bahwa dia telah 
diperintahkan untuk diam olehku atas nama Dewi, jadi Count Bozes tidak akan 
mengejarnya lebih jauh. 

[Oke, taruh di sini!] Mitsuha 

[Kamu membawa hal-hal aneh lagi ......] Kapten 

Ya, jika Anda ingin menyimpan senjata dan amunisi, itu harus menjadi markas Wolf Fang. 

[Tidak, aku khawatir jika kita menyimpannya di wilayah kita, bubuk mesiu mungkin basah 
kuyup atau meledak dalam kecelakaan...... 



Jadi saya harus menyimpannya di sini di gudang ber-AC. Tentu saja, saya akan membayar 
biaya penyimpanan!] Mitsuha 

[... Mau bagaimana lagi... 

Saya yakin Anda akan kembali dengan lebih banyak barang. Saya akan meletakkannya di 
gudang kosong, tetapi saya akan segera membangun yang baru untuk Anda. Jika Anda 
memiliki permintaan tentang ukuran atau jenis fasilitas, silakan masukkan ke dalam 
komputer. 

Kami akan membayar untuk pembangunan gudang, tetapi Anda harus membayar untuk 
penggunaannya!] Kapten 

[Ya, itu akan sangat membantu, terima kasih!!] Mitsuha 

Betapa murah hatinya dia membangun gudang dengan uangnya sendiri! 

Yah, kudengar mereka menghasilkan banyak uang dari bisnis naga dan perdagangan 
saham, jadi kurasa itu tidak terlalu buruk. 

Lagi pula, itu seperti menyewa apartemen, asalkan saya membayar sewanya. Bukannya 
saya kehilangan uang... Selama saya terus membayar sewa....... 

Yah, saya juga tidak berniat mati lebih awal, jadi saya akan melakukan yang terbaik untuk 
terus meminjam sampai investasi Wolf Fang pulih dengan benar. 

Oke, itu melegakan untuk saat ini. 

Saat ini, jumlah amunisi dan peluru yang ada di ketiga kapal itu telah berkurang banyak, 
tetapi mereka tidak akan tiba-tiba memulai pertempuran senjata dengan kapal perang lain, 
jadi tidak apa-apa untuk membiarkan mereka apa adanya. saat ini. 

Nah, itu menyelesaikannya! 

......Di negara ini, setidaknya. 

[Viscount Yamano, kamu pasti ada di pesta ini.] Marquis Mitchell 

Ini dia....... 

Saya telah berpikir bahwa saya harus membuat beberapa penampilan di lingkaran sosial 
Kerajaan Vanell di benua baru. Ada banyak peristiwa besar, jadi saya ingin memeriksa 
situasi dan membuat koneksi. 

Kemudian, ketika saya pergi mengunjungi Mitchan untuk menghadiri pesta teh , saya 
ditangkap oleh Marquis Mitchell. 



[Aku tidak meminta Marquis untuk mengatur pesta yang akan aku hadiri, kan?] Mitsuha 

Itu benar, sejak kejadian itu, saya membuat keputusan sendiri tentang pesta yang saya 
hadiri, yang secara drastis mengurangi jumlah pesta yang saya hadiri. 

Tapi aku yakin Marquis Mitchell sudah menerima dan menyerah akan hal itu. Jadi, ada apa 
dengan dia sekarang?...... 

[Tidak, saya telah menerima dan pasrah pada kenyataan bahwa itu bukan pilihan. 

Ini adalah undangan untuk Viscount Yamano, seorang wanita bangsawan asing, untuk 
menghadiri pesta kemenangan untuk merayakan pertempuran laut negara baru-baru ini. 
Pesta itu akan dihadiri oleh banyak bangsawan terkemuka negara itu dan eselon atas 
militer, terlepas dari faksi. 

Dan mereka memutuskan untuk mengundang bahkan para bangsawan dari negara lain 
yang tinggal di Ibukota Kerajaan......] Marquis Mitchell 

[Lulus!] Mitsuha 

[Eh .......] Marquis Mitchell 

Marquis Mitchell berpikir bahwa saya di sini untuk melakukan penelitian awal untuk 
negara saya. Dia sepertinya berpikir bahwa tidak mungkin aku menolak untuk menghadiri 
pesta kemenangan, yang merupakan kesempatan sempurna untuk mengumpulkan 
informasi, dan dia dalam keadaan shock. 

Tapi... 

[Itu berarti akan ada di sana, kan?] Mitsuha 

[Uh......, itu......, ah tidak, mereka berdua tidak akan hadir!] Marquis Mitchell 

Eh? Tidak mungkin bagi raja dan putra mahkota untuk tidak menghadiri pesta seperti itu. 
Bagaimana bisa....... 

Oh begitu! 

[Apakah ini berarti Count Wonrade dan Viscount Effred tidak akan hadir, tapi Yang Mulia 
Raja dan Putra Mahkota akan hadir?] Mitsuha 

[ Umu .] Marquis Mitchell 

Aku tahu itu....... 



[Lalu lulus! Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Dauphin, keduanya sangat arogan dan 
mencoba menipu saya, saya tidak ingin mereka berada dalam radius seratus meter dari 
saya. Saya merasa seperti saya dalam bahaya setiap kali mereka ada!] Mitsuha 

Ya, begini, jadi Marquis tidak bisa berbuat apa-apa. 

Yah, aku terlalu takut untuk menghadiri pesta di mana mereka berdua akan hadir, karena 
ada kemungkinan mereka akan membuat tuntutan konyol, berpikir bahwa aku tidak akan 
bisa menolak di depan begitu banyak bangsawan. Saya sudah memberi tahu Marquis 
tentang hal itu. 

Pernahkah saya bersikap kasar kepada siapa pun sebelumnya di depan banyak orang di 
sebuah pesta? 

Tidak, saya tidak menentang Yang Mulia Raja atau Yang Mulia Putra Mahkota, tetapi 
melawan , yang kasar kepada saya, jadi tidak ada masalah. 

Dan kekasaran dari pihak lain tersapu di bawah karpet karena . 

Tapi sekarang, bagiku, itu adalah , jadi tidak apa-apa. heran aku takut dan tidak ingin dekat 
dengan mereka, kan? 

Sebagai anak di bawah umur (dalam penampilan) tanpa keluarga atau pengikut, wajar saja 
jika gadis seperti itu mencoba melindungi dirinya dari pria yang menakutkan. 

Terlepas dari bangsawan kerajaan, mereka tidak akan bisa memaksa bangsawan negara 
lain untuk hadir. 

Ya, ketidakhadiran. Sudah diputuskan! 
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