A Sensatez da Filha do Duque
Capítulo 1: Apesar de ser um final ruim

…Isso machuca.
A primeira coisa que ela sentiu foi dor. Até aquele momento, ela ainda estava dormente, e
foi a dor que acordou “ela” da sua sonolência.
...Mesmo que fosse só um pouco, ela queria ter acordado mais cedo.
Ela foi jogada no chão na frente de muitas pessoas, e um número de homens estavam
mantendo ela no chão. Mesmo se ela não fosse uma garota, qualquer um tentaria se
debater.
Se isso fosse um sequestro, talvez um príncipe cavalgando um cavalo branco viesse e
salvasse ela… mas que tipo de sonho doce ela estava tendo. Este era o “momento do seu
julgamento.” Exceto pela vítima, não há como um perpetrador como ela teria salvação.
Aliás, desde que essa situação foi uma que ela mesma criou, deixem “eu” explicar como isso
veio a acontecer.
Meu nome é Iris. Iris Lana Armelia. A primeira filha de um duque, Duque Armelia de Reino
de Tasmeria. Uma donzela na flor da idade atualmente com 16 anos. Meu pai é o
Primeiroministro, minha mãe é filha de um marechal e também tem uma linhagem
superior. Eu sou uma legítima filha da alta sociedade, e, neste reino, minha linhagem só é
menor que a da família real.
A razão pela qual estou falando em terceira pessoa… é porque “eu” sou uma pessoa
diferente. Para ser precisa, neste momento, as personalidades de Iris e “eu” se fundiram.
Esta é Iris… Ela é a outra parte de mim, uma mulher ordinária que costumava trabalhar num
país chamado “Japão” antes de morrer aos 30 anos de idade. Naquele dia, eu trabalhei até
tarde da noite, morri em um acidente logo depois de sair do trabalho, e acordei com a dor
apenas alguns momentos atrás.
No entanto, apenas alguns momentos atrás, Iris estava vivendo sem minhas memórias
daquela vida, até que nossas personalidades se fundiram… este é o caso… mas, por causa
do presente situação, eu provavelmente não posso perder tempo tentando entender o que
aconteceu.
Bem, agora que ela e “eu” nos fundimos, eu olhei para as memórias que tenho da minha
vida passada e lembrei de algo… 
Este não é o mundo daquele jogo que eu estava jogando no
passado!?
Foi o que eu pensei.
Quando alguém vive apenas pelo trabalho, ela não tem tempo livre para se apaixonar!
Apesar disto ser o que eu achava, eu ainda tinha a mente de uma donzela e queria
experimentar a adrenalina de um romance. Por causa disto, eu era incrivelmente viciada em
otome games¹ na minha vida passada.

O título do jogo era “Você é minha Princesa” ou KimiPri² para encurtar. A história acontecia
em um mundo similar à Europa na Idade Média, com a protagonista sendo a filha de um
nobre no fundo da hierarquia da aristocracia, um barão, em uma escola onde as crianças da
aristocracia ─ incluindo o alto escalão ─ se reúnem, e uma história de Cinderela
acontece… ou seja, uma história comum.
Os alvos de captura são: o Segundo Príncipe, o filho do General da Cavalaria, o filho do
Primeiroministro e o filho do Papa da religião Darryl. As personalidades deles são
exatamente como na história, em ordem: excessivamente autoconfiante, irascível, calmo e
misterioso.
Agora, neste tipo de histórias, é claro, uma personagem rival também existe. E ela é a noiva
do Segundo Príncipe, Edward Tom Tasmeria, que também é a filha de um duque, em outras
palavras, eu.
Se a personagem do jogador, a filha do barão, escolher Edward como seu alvo, a noiva, na
tentativa de interferir com o relacionamento deles, é maldosa para com ela.
Apesar de ser a filha de um aristocrata ela ainda é, afinal de contas, uma jovem garota… E
falando do que ela fez para ser maldosa, bem, calúnia e assédio na escola. Quando eu era a
jogadora, o personagem rival era ela, e houve algumas vezes que ela foi bastante
desagradável… Durante o final da rota, ela foi presa pela Igreja de Darryl antes de voltar
para casa para ser colocava sob prisão domiciliar. “Não há necessidade de ir tão longe…”
Esse tipo de sentimento simpático me ocorreu.
Quero dizer, se alguém pensar a respeito, o jogador aproximouse de um alvo de captura
que já possuía uma noiva e teve um caso amoroso ilícito com ele… normalmente você não
pensaria que a heroína é a pessoa errada nessa situação? Não interessa quem seja, eles
teriam odiado uma pessoa assim, e eles teriam pensado que o que Iris fez foi bastante
adorável.
...Dito isto, neste tipo de situação, ninguém iria ouvir este tipo de explicação. Não há um
único aliado, é uma situação completamente desamparadora.
Eu já cheguei ao final do jogo, arrastada e cercada em um certo lugar pelos lindos rapazes e
a protagonista para ser condenada.
...Ou melhor, quando reincarnação usualmente acontece, não é a norma para alguém
recuperar suas memórias durante a infância? Deste jeito, não importa o que faça de agora
em diante, eu já estou acabada.
“Se você tem alguma desculpa, vamos ouvir ela agora, Iris. Em relação a todas as vezes que
você assediou Yuri.”
O som da dolorosa voz de Ed ressoou na área. Ele estava me olhando de cima com olhos de
desprezo.
“...Você poderia me soltar?”

Eu falei para o rapaz que estava me segurando no chão, mas ele ignorou minhas palavras. O
filho do General da Cavalaria, Dorsen Katabelia, é muito forte, e o ombro que ele esta
segurando está doendo.
Dorsen ignorou minhas palavras e aumentou sua força segurando meu ombro em vez disto.
“Isto machuca, então me solte… Você, o filho daquele que serve como General da Cavalaria,
Drunasama, que se supõe usar seu poder por aqueles que são fracos, em pensar que você
faria algo como usar força bruta para prender uma frágil garota”
Quando eu disse isto, ele mostrou uma pequena reação em um espasmo. Como eu pensei,
não importa onde você esteja, os padrões de cavalaria são os mesmos.
“... Você, uma frágil garota? Por favor pare de brincar e pense sobre o que você está dizendo
com cuidado.”
E a pessoa que está rindo pelo nariz enquanto dizia isto é meu irmão, Berne Tashi Armelia.
Ah, o jeito que ele está me olhando, não parece que ele pensa em mim como uma irmã, e o
jeito que ele está sorrindo sarcasticamente realmente me irrita.
Dito isto… Apesar de ser frustante, porque eu já estou acabada aqui, não há outra opção
exceto intencionalmente fazer uma má escolha.
“...É verdade que eu assediei a filha do barão, Yuri Noir. Eu admito isto.”
“...Você certamente admitiu rápido, não é mesmo?”
“Isto mesmo. Por que é óbvio que todos aqui já sabem o que aconteceu, eu pensei em
poupar você de desperdiçar seu tempo. Considere isto como minha boa fé.”
“...Você, porquê você assediou ela…!”
“...Por quê você está perguntando ‘porquê’...?”
Ed ficou furioso em um instante. Eu me pergunto se eu consigo me lembrar… Não, as
memórias que tenho a respeito da protagonista deterioraram por causa de todo o amor e
romance preenchendo a cabeça de Iris. Certamente, todas as memórias que Iris tem sobre
ela foram alteradas e interpretadas de acordo com a própria conveniência dela.
¹ Otome games são um subgênero de jogos de simulação de romance voltados para jovens
mulheres heterossexuais.
² Em japonês o título é “
Kimi
wa boku no 
Pri
ncess”, daí o diminutivo KimiPri no original em
japonês.

Capítulo 2: O amor se esvai
...Eu não posso me associar com essa farsa nem mais um segundo. Afinal de contas, essa é a
parte onde Ed e seus joviais companheiros vão tentar liberar suas frustrações. A parte onde
eles a justificam como vítima. Se não evitar esse cenário, eu não serei capaz de evitar ser
colocada sobre prisão domiciliar… Já não há mais nada que eu possa fazer neste lugar.
O mais importante neste momento é se eu poderei evitar ser presa pela Igreja… no entanto,
isto é algo que tem deve ser negociado com o senhor meu pai¹. Mais uma vez eu repito, não
resta mais nada para fazer neste lugar.
“...Já que eu não serei capaz de encontrar todos de agora em diante, eu usarei essa
oportunidade para fazer minhas despedidas. A todos vocês, muito obrigada por tudo até
agora. Por ter sido capaz de atender essa academia com todos os outros estudantes, e
aqueles que me trataram bem, vocês tem minha sincera gratitude. Adeus a todos.
Já que provavelmente não terei a chance de adentrar a alta sociedade no futuro, eu
provavelmente não terei necessidade de retornar a essa academia.
“Iris, espere…!”
Depois de terminar com um sentimento agradável, eu queria deixar este lugar, mas Ed me
deteve. Ele não consegue ler nas entrelinhas, não é mesmo...? Me pergunto como “eu” pude
gostar deste tipo de homem.
“Antes que você saia, peça perdão para Yuri.”
Sério. Eu realmente me pergunto por que eu gostei deste tipo de rapaz por um tempo? Ah,
por outro lado… Eu acho que estou enganada, mas parece que ouvi algo estranho.
Eu, a filha de um duque, pedir perdão para a filha de um barão na frente de todos? Eu
realmente queria perguntar sobre isto em voz alta.
...Eu não estou dizendo isto por causa de ressentimento ou orgulho. No entanto, filhas são
apesar de tudo filhas. Como me comporto vai afetar grandemente nossa casa ducal, que tem
grande influência entre a aristocracia.
Em outras palavras, quando eu pedir perdão, será comparável a nossa Casa Armelia
baixando sua cabeça para a Casa do barão. É sem precedentes para alguém de uma casa
ducal baixar a cabeça para alguém de uma casa baronal.
Não apenas isto afetará a nossa casa, isto afetará as casas de marquises e condes. Quando
um novo aristocrata se torna impertinente, é possível que uma situação onde a balança de
poder dos aristocratas sofra um colapso… Haahhh, o cérebro dele seriamente ficou
preenchido com nada além de romance.

Em primeiro lugar, isto é algo que você deve dizer para sua exnoiva? Coloque sua mão no
coração e pense sobre isto claramente! ...Considere bem a situação, neste lugar, não há
apenas eu, mas vários expectadores… Apesar de parecer que há estudantes aqui sem
nenhuma conexão, há alguns que tem olhos suaves quando eles olham para mim. Ou
melhor, posso sentir a simpatia deles sendo direcionada a mim.
...Eu posso ser capaz de fugir deste lugar agora.
“...Eu não vou pedir perdão. As coisas que fiz, eu fiz com dignidade e respeito próprio.
Mesmo que isto leve à completa destruição deste corpo no futuro, eu não vou me render.”
Eu estava determinada quando fiz o que fiz, foi o que impliquei.
“...Yurisama. Eu me pergunto se você ainda irá continuar a me privar ainda mais. Meu
noivo, minha posição…”
Neste momento, deixei meus lágrimas correrem. A sensação de uma heroína trágica. Oh,
com esse turno de eventos, sentimentos agradáveis são direcionados a mim. Apesar de ser
tratada como a vilã pouco tempo atrás, neste momento eu sou a vítima.
“Dito isto, eu sou quem eu sou, e há algumas coisas das quais não posso desistir. Orgulho é
uma delas. Se pedir perdão, será idêntico a concordar com ser pisoteada por mim mesma.
Desta maneira, não pedirei perdão. Não vou permitir que você tire mais nada de mim.”
Eu declarei tudo o que queria… Ah, me sinto revigorada. Enquanto me sentia revigorada e
alegre, eu sai daquele lugar. A expressão na cara de Ed continuou insatisfeita de certa
maneira. Por outro lado, a heroína tinha uma cara de quem não havia entendido o que
aconteceu, como se não houvesse nada além de um campo de flores dentro do cérebro dela.
Depois que coloquei meus pés fora daquele lugar, eu cheguei aos arredores da academia.
...Apesar de parecer um pouco estranho, eu acreditei no meu 
bom
irmão mais novo para
fazer as preparações. Como esperado, meu irmão mais novo já havia contatado a casa para
que alguém viesse me buscar.
Eu embarquei a luxuosa carruagem sozinha. ...Com relação à minha bagagem, a casa irá
provavelmente arranjar para que ela seja trazida de volta ou jogada fora.
Com isto, acho que é adeus para a academia. Além do mais, não tenho mais razões para
voltar aqui. De acordo com a história, além de ser confinada e privada do meu status social,
há também outros resultados. Por que o senhor meu pai quer me levar para longe da
academia.
Fuu… eu soprei um suspiro para fora. A farsa acabou… A história apenas chegou até este
ponto. Depois disto, não há mais um roteiro. Acima de tudo, a próxima parte é uma
conversa caraacara com o “Chefão Final”, meu pai. Para ser franca, tenho me sentido
bastante tensa desde um tempo atrás.
Enquanto a carruagem continuou em seu caminho para a residência dos Armelia na Cidade
Real, a atmosfera na carruagem se tornou mais e mais pesada.
¹ Pode parecer estranho algo como “senhor meu pai” mas foi o jeito que encontrei para
demonstrar as nuances da linguagem japonesa. No caso, existem várias maneiras de chamar

alguém de pai em japonês, e Iris usa uma forma extremamente respeitosa para se referir aos
pai dela, que é 
otousama
.

Capítulo 3: A Vilã em Casa
A residência do Duque de Armelia… Na nossa casa aqui na Cidade Real é onde o senhor meu
pai, que não pode deixar a capital devido a seu trabalho como Primeiroministro, e a
senhora minha mãe, que gosta de ficar próxima a ele, vivem. E por causa disto, a casa é
inesperadamente luxuosa. Julgando pelo conhecimento da minha vida passada, a casa é
mais do que grande o suficiente para ser considerada uma mansão.
Ao entrar na casa, a primeira coisa que fiz foi ir para o meu quarto. E então sentei numa
cadeira para acalmar meu coração. Afinal de contas, eu terei uma reunião caraacara com o
“Chefão Final.” Eu quero aliviar essa tensão.
“...Senhorita…!”
“...Oh, Tanya. Estou de volta.”
Tanya, minha criada¹, entrou no quarto às lágrimas. Apesar de ser uma plebeia, ela tem uma
perfeita conduta e, ao mesmo tempo, é linda.
“Como você pode estar tão calma…! Eu estou tão contrariada e frustrada…”
Quando vejo ela em pedaços chorando, isto aquece meu coração. Mas ao mesmo tempo,
me sinto apologética por causar nela preocupações imperdoáveis.
A plebéia, Tanya… é uma garota que peguei de um lugar conhecido genericamente como “a
favela” quando fui incógnita para a cidade. Era um tempo quando eu sentia o peso de ter o
título “filha de um Duque.” Não apenas em casa mas, mesmo no círculo aristocrático. Os
outros sentiam dificuldade de falar comigo por causa da minha linhagem. Quando fui para a
cidade, encontrei ela jogada na calçada. Pensando “talvez se for esta criança, ela pode ser
minha parceira de conversação…” eu a trouxe para casa de maneira calculada. Ela, no
entanto, desde então, se sentiu realmente agradecida e decidiu me servir muito, muito bem.
Se você me perguntar, não é um exagero dizer que Tanya é parte da minha família.
“Acalmese, por favor, Tanya. Ainda não é a hora de se afundar em tristeza e lágrimas.”
“...É como você diz. Por gentileza, me perdoe. Quanto ao Mestre, pareceme que ele
retornará no início da noite.”
Tanya tem uma boa cabeça. Além disso, ela também pode se ajustar a qualquer situação
imediatamente. Agora me pergunto o que aconteceu com as lágrimas dela, ela já retomou
sua compostura.

“...Entendo. Bem, então, você poderia me trazer algo para beber para que eu possa
relaxar?”
“Como desejar.”
“...Tanya.”
“Sim?”
“...Obrigado.”
“Pode ser presunção minha, senhorita. Mas eu não sirvo a Casa Ducal de Armelia, mas sim a
senhorita, é o que penso. Por isto, mesmo que ele seja parte da família real, eu nunca
perdoarei Edwardsama que traiu a senhorita. Com relação ao seu encontro com o Mestre,
eu permanecerei como aliada da senhorita para sempre.”
“Quão afortunada eu sou.”
“Não, eu é que sou. E também, não sou a única pessoa nesta casa que se sente dessa
maneira, senhorita, então por favor não se esqueça disto.”
É verdade. De fato, além de Tanya, há outras crianças que recolhi das ruas. Eu era
consideravelmente estranha na minha infância. Naquela época, em vez de receber
presentes, eu pedia para recolher crianças que, como Tanya, não tinham parentes, e queria
que essas crianças ficassem comigo… Isto era algo que implorei para meus pais fazerem.
É assustador que alimentar uma criança plebeia fosse mais barato que um presente. Meus
pais relutantemente concordaram, e a cada ano, uma criança sem parentes da minha idade
era recolhida das ruas. Isto não foi apresentado no cenário do jogo. Se tivesse sido afetada
pelas memórias da minha vida passada mais cedo, nunca ficaria sabendo disto.
Quando eu falava com eles, era capaz de esquecer por um momento que era filha de um
duque, e isto se tornou um tempo precioso para mim. No entanto, conforme os anos se
passaram, a pressão ambiente expressava que não era apropriado não haver claras
distinções entre nossas posições. Apesar das nossas relações serem parecidas com minha
relação com Tanya ─ Mestre e Criada ─ eles são sem dúvida muito especiais para mim.
“...No entanto, Tanya. Por favor, coloque sua própria felicidade em primeiro lugar.”
Quando ela ouviu minhas palavras, Tanya teve uma expressão de dúvida em seu rosto. Não,
na verdade, ela estava quase sem expressão… no entanto, tendo passado um longo tempo
com ela, posso basicamente adivinhar o que ela está sentindo.
“Por causa da teimosia, eu acabei levando vocês para um mundo destituído. A qualquer
momento, se qualquer um de vocês desejar, vocês podem ser livres disto tudo e não irei me
opor. Ou melhor, quando penso sobre o que me espera no futuro, isto seria o melhor…”
“Senhorita, por favor, não diga mais nada além do que já foi dito.”
Inesperadamente, Tanya me interrompeu.

“Eu teria morrido naquele tempo. E foi a senhorita que me salvou daquela situação. Daquele
momento em diante, minha vida pertenceu a você. O único jeito para que eu saia do seu
lado é se esta minha vida acabar… ou quando você decidir que você não mais precisa de
mim.”
“Bom. Se esse é o caso, eu suponho que você nunca vai me deixar a menos que você morra,
Tanya.”
“Me pergunto se há uma felicidade maior.”
“...Eu entendo completamente como você se sente agora. Como pensei, realmente sou
alguém muito afortunada. No entanto, Tanya, há mais de um jeito de ser feliz. Por isto não
esqueça o que falei mais cedo.”
“...Se isso for o que a senhorita quiser.”
Apesar de relutante, Tanya acenou com a cabeça. ...Como pensei, se isso acabar sendo a
rota “presa pela Igreja e privada do seu status”, não quero que Tanya acabe do mesmo jeito.
Pelo menos isto é necessário evitar.
No entanto, nas condições atuais, parece que ela vai me seguir de qualquer maneira…
Haahhh~². Como pensei, tenho que tentar conseguir uma vantagem com o senhor meu pai.
Com nova determinação, bebi o chá que Tanya serviu. ...Yup, está delicioso.
“...Senhorita.”
Quando a atmosfera no quarto se acalmou, uma criada diferente bateu na porta.
“Entre, por gentileza.”
“...Com licença.”
A pessoa que entrou é a chefe das criadas, Rimé. Vestindo um estiloso uniforme de criada
sem uma falha, ela dá a impressão de profissionalidade.
“...Senhorita. O Mestre chamou por você.”
“Oh, já está na hora? Se não estou enganada, o senhor meu pai usualmente retorno no início
da noite...”
“Por causa da situação da senhorita, ele parece ter retornado o mais cedo possível.”
“...Entendo…”
Fuu
, soltei um suspiro. Ah, onde a promessa que fiz mais cedo foi parar… De algum jeito,
parece que meu estômago está fazendo piruetas.
“Apesar de ser imprudente de mim, senhorita. Sobre a situação atual, eu acho que a
senhorita não cometeu um único erro.”

Por causa da usualmente estrita Remé inesperadamente fez uma declaração de suporte,
meus olhos cresceram com surpresa.
“Todos nesta mansão são seus aliados. Por isto, por favor reúnase com Mestre de uma
maneira dignificada.”
...Na história, Iris foi colocada como a vilã. Mas na realidade, ela construiu uma boa relação
com todas as pessoas na casa. Naturalmente, não importando se ele eram nobres ou
plebeus. ...Em outras palavras, por causa de quão apaixonada ela estava por Edward, ela foi
conduzida por ciúmes a desprezar a heroína, a filha do barão, e fez um hábito de caluniála.
Deixeme dizer de novo, eu tenho simpatia por Iris… Ou melhor, isto não vai servir. Eu sou
Iris agora. Mesmo que seja só por mim mesma, tenho que trazer felicidade para Iris.
Agora que me preparei o máximo possível, Rimé me levou até o estúdio do senhor meu pai.
E atrás de mim estava Tanya que veio junto.
“...Então, senhorita.”
“Sim, obrigada, Rimé. E Tanya, por favor espere por mim aqui.”
“Como quiser.”
Finalmente, cheguei ao campo de batalha.
Parada em frente à porta massiva, engoli minha saliva e respirei fundo… e então bati na
porta.
¹ Criada é a tradução que encontrei para “maid”. Maids são empregadas domésticas com
uniformes num estilo vitoriano que os japoneses acham a coisa mais fofa do mundo e são
super populares. Se você algum dia visitar o Japão, não deixe de visitar um Maid Café que
eles tem por lá.
² Isto é um suspirogritinho de insatisfação que Iris faz bastante ao longo da história.

Capítulo 4: Confrontação
“...Entre.”
“Com sua licença.”
Enquanto uma atmosfera solene permeava o estúdio, sentei em frente do senhor meu pai.
Com uma aparência de inteligência condizente com alguém com o título de
Primeiroministro, em adição com a brilho afiado nos olhos que ele usualmente mantém
quando está trabalhando, faz da atmosfera em volta mais pesada… E agora parece ter
aumentado para o dobro do usual, me fazendo querer sair correndo.
“...Peço perdão por tirar muito do seu tempo hoje.”
“Heehh. Então pelo menos você entende este ponto.”
“Na verdade não.”
Apesar de ser sutil, uma veia apareceu no rosto do senhor meu pai… ou pelo menos
pareceu. É por isto que eu disse que é assustador.
“Seja relacionado com a posição do senhor meu pai como Primeiroministro ou seu título
como duque, não acho que causei qualquer problema. Estou pedindo perdão porque papai é
o senhor meu pai¹.”
“É mesmo…? E por quê?”
“Em primeiro lugar, apenas causei um rumor se espalhar por uma travessura. Há também o
caso de evidência circunstancial, então não acho que isto vá afetar a posição do senhor meu
pai como Primeiroministro… Acima de tudo, nosso lado pertence a uma casa ducal, não
iremos cair em ruína só por causa de um noivado que deu errado. Mesmo na academia, lidei
com isto de uma maneira que havia simpatia direcionada a mim. Desta maneira, eles não
podem fazer disto um grande problema. Não importa quanto clamor Edwardsama faça, isto
terminará apenas com uma dura reprimenda.”
“...Sobre o que aconteceu na academia, já ouvi sobre isto.”

“Eu imaginei que sim. Também, peço perdão por dizer isto ao senhor meu pai, o duque…
Mas em primeiro lugar, não era o senhor meu pai contra o noivado entre Edwardsama e
eu?”
“Sim, você está certa.”
“Por causa da minha linhagem, se me casar com a família real através de um casamento,
posso destruir a balança de poder da família real. Além de do senhor meu pai ser um duque
e Primeiroministro, a senhora minha mãe é filha do marechal. Ainda seria aceitável se um
casamento se formasse com o Primeiro Príncipe. No entanto, com o Segundo Príncipe, cedo
ou tarde, o reino se dividiria em dois.”
Depois de ouvir minhas palavras, pela primeira vez desde que cheguei, o senhor meu pai
sorriu… Dito isto, foi um daqueles malignos sorrisos que são acompanhados por efeitos
sonoros que fazem um sentir nojo… Apesar de que a pessoa em questão provavelmente não
tem a intenção… Eu fiquei realmente assustada.
“Se esse é o caso, porque você acha que permiti seu noivado com Edwardsama acontecer?”
Eu pensei cuidadosamente sobre esta questão no caminho até aqui. Se a situação tornar
necessário, eu escolheria o Primeiro Príncipe.
“...Por que qualquer um dos dois estaria bem.”
“Exatamente o que você quer dizer com isto?”
“Por que se me tornasse noiva do Primeiro Príncipe, então meu irmão mais novo serviria ele
e a posição do Primeiro Príncipe estaria firme. Se meu noivo fosse o Segundo Príncipe, meu
irmão mais novo estaria na facção do Primeiro Príncipe. Nesta situação, eu estaria
encarregada de observar o Segundo Príncipe e relatar caso ele fizesse quaisquer
movimentos. Bem… a primeira opção não tomaria tempo e esforço, e verdadeiramente é
mais simples, sendo melhor para o senhor meu pai.”
Na verdade, a história do jogo não fala muito sobre a história do Primeiro Príncipe. Em vez
disto, é mostrado que o Segundo Príncipe vai se tornar o próximo Rei. É bastante comum
que o Primeiro Príncipe seja filho da falecida esposa legal enquanto o Segundo Príncipe é
filho da atual concubina. Alguém pensaria que o Primeiro Príncipe naturalmente se tornaria
o próximo Rei mesmo quando ele ainda está no útero da mãe, mas realidade não é tão
simples assim.
A atual concubina é a filha de um marquês, uma casa que está atualmente num processo de
ascensão, enquanto a falecida esposa legal é filha de um conde. Então, quando alguém olha
para o status familiar, a esposa legal é um pouco inferior a concubina. O Rei
inesperadamente se apaixonou com a esposa legal e usou força bruta para reprimir todas as
objeções em fazer dela a Rainha, resultando na atual delicada balança de poder.
E a sociedade aristocrática que criou esse equilíbrio está atualmente oscilando e tremendo,
visível a olho nu.
Dentro do jogo, essa situação desagradável não foi mostrada. Mesmo no final, o jogo
estabeleceu que o Primeiro Príncipe estava estudando em outro país. Era assim que deveria

ser, então eu não esperava que fosse tão ruim. Mas como é esperado, a realidade é mais
dura que um jogo.
Com relação ao senhor meu pai, não é errado dizer que ele serve ao país em vez da família
real. Servindo como Primeiroministro, ele está mantendo uma postura neutra na disputa da
família real. Por exemplo, se a 
situação
fosse conectada à facção do Primeiro Príncipe,
baseado na lei do Reino, é provável que ele fosse julgado sem consequências para o Reino e
abandonado… Se a família real fosse lutar entre si, o governo do Reino ficaria paralisado. Se
você pensar sobre o assunto, esta seria a decisão correta.
“No entanto, meu irmão mais novo está se inclinando completamente com o Segundo
Príncipe. Desde que este é o caso, o senhor meu pai esteve tentando anular meu noivado
com o Segundo Príncipe. Estou contente por você, senhor meu pai.”
Desde que este é o caso, com relação a minha situação, ele provavelmente não irá me
deserdar. Se é só essa quantidade de poder, nossa casa consegue lidar. Eu impliquei que fiz o
que fiz porque era algo que o senhor meu pai queria.
“HAHAHAhahaha.”
O senhor meu pai riu parecendo muito feliz. No entanto, mesmo que ele estivesse rindo, eu
posso ver ele apenas como um vilão. Se outra pessoa visse ele agora, ela provavelmente
morreria de medo.
“Isto mesmo. Certamente, eu queria seu noivado com o Segundo Príncipe cancelado. Apesar
de eu ter instruído ele para manter distância do Segundo Príncipe em caso de desastre…
Mas aquele rapaz, ele esqueceu completamente seu dever e agora é completamente parte
do círculo do Segundo Príncipe… No entanto, está tudo certo para você assim, Iris? Você não
estava apaixonada pelo Segundo Príncipe?”
“Amor é parecido com uma doença. Quando acaba, não há mais sinais dela… Até mesmo eu
acho que é melhor que tenha acontecido agora em vez de quando fosse tarde demais.”
Além do mais, mesmo um amor de um século vai eventualmente acabar.
“...Hmmm. No entanto, Iris, dessa vez o atual problema foi causado por você. Por isto, é
necessário que eu tome algumas medidas.”
“...Entendo…”
Como pensei, não pude evitar a rota “privada de status social, presa pela Igreja e
deserdada”... Além disso, Tanya parece decidida a me seguir, preciso convencer ela a ficar.
“Vou fazer você voltar para o território e ficar sob confinada em casa. Claro, desde que você
estará longe da Cidade Real, o que você fizer naquele lugar remoto não é problema meu.”
“...Eh?”
Isso não significa que tudo que eu quiser fazer será “okay,” e não haverá nenhum
confinamento?

“E também, seria um desperdício se você só ficasse lá e não fizesse nada. Neste caso vou lhe
dar a posição de ‘Representante do Lorde Feudal’, então pelo menos governe o território
propriamente.”
¹ Neste caso, ela usou primeiro uma forma afeicionada para se referir a um pai, 
chichi
,e
depois uma forma extremamente respeitosa, 
otousama
.

Capítulo 5: O coração de um pai, um filho nunca entende
Representante do Lorde Feudal? ...Em outras palavras, governar o território no lugar do
senhor meu pai.
Eu me pergunto o que devo dizer nessa situação… Tendo um inesperado golpe de sorte?
Jogando pérolas aos porcos? Ah, ambos estão errados! Por que aconteceu tão
repentinamente, não consigo achar as palavras que façam sentido.
“...Representante do Lorde Feudal, essa posição normalmente não iria para meu irmão mais
novo que é o herdeiro?”
“Isto não interessa já que você está indo para o território de qualquer jeito. E além do mais,
aquele rapaz está atualmente sofrendo da “doença” que você falou.”
...Bem, certamente. Para experimentar estar apaixonado pela filha do barão, Yuri, é
necessário para ele não se distanciar do Segundo Príncipe, mas sim ser parte do círculo
pessoal dele.
Se ele ficar na Cidade Real, já que é são longas férias, uma situação “
kyaa, kyaa, fufufu
”
certamente vai acontecer… Por que agora ela pertence ao Segundo Príncipe, ele deveria se
distanciar. Mas na mente do meu irmão, ele provavelmente deve querer estar em uma
posição onde ele pode proteger a felicidade da pessoa que ele ama e vigiála.
“...Eu obedeço. Vou mostrar a você um território que não será abalado ‘não importa em que
estado’ a Cidade Real acabe ficando.”
Quando disse isto, o senhor meu pai acenou com a cabeça e fez um gesto de “você pode ir
agora” com as mãos, e eu sai do estúdio.
***
Meu nome é Louis Dan Armelia. O Duque de Armelia, e também o atual Primeiroministro.
Várias coisas surpreendentes aconteceram hoje.
Em primeiro lugar, minha filha, Iris, foi expulsa da academia e teve seu noivado cancelado…
Para mim, esta é uma rota que já havia sido predeterminada.

Além do mais, eu era originalmente contra, e agora fui capaz de evitar minha filha de ir
adiante com isto. No entanto, eu não concordei com ela ficar noiva… apenas para o noivado
ser cancelado desta maneira.
Mesmo que minha filha não tivesse feito nada errado, eu teria cancelado o noivado dizendo
que ela estaria doente. Em qualquer caso, eu pretendia ter ela presa pela Igreja antes de
interferir e retirar ela da sociedade aristocrática.
...Em primeiro lugar, minha filha se apaixonou loucamente pelo Segundo Príncipe, então ela
não ouviria nada do que eu dissesse. Isto era o que eu pensava.
No entanto, quando finalmente encontrei minha filha, em vez de parecer humilhada como
resultado de ser separada do homem que amava, ela parecia calma e revigorada. Além disto,
ela executou meus planos de maneira esplêndida.
...Quão interessante. Foi o que pensei.
Por causa do meu trabalho, não tenho muito tempo para interagir com meus filhos, e ambos
foram mimados pela minha esposa. Com relação à minha filha, ela cresceu para ser o típico
nobre que não pode fazer nada por si mesmo.
Por outro lado, meu filho cresceu para ser um destes jovens que são arrogantes em relação
às próprias habilidades, doente de amor e ingênuo… Quando ele começar a trabalhar na
Cidade Real, eu planejo em disciplinar ele fortemente.
Mas fora isto, quando minha filha falou comigo, como se ela tivesse algum tipo de súbito
esclarecimento, executou o que eu tinha planejado de uma bela maneira… A parte triste de
tudo isto é que, comparada ao meu filho, ela tem a habilidade de discernir os meandros da
sociedade. Além de conseguir tomar decisões rápidas.
É como se ela tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. Agora que eu penso
sobre isto, esta criança ocasionalmente fazia coisas estranhas, e ouvindo ela falar, isto me
fez lembrar daqueles tempos. A ocasião mais estranha foi quando ela pediu para recolher
plebeus e ter eles ao seu lado.
Em vez de presentes caros, ela escolheu ter crianças plebéias recolhidas para ficar ao seu
lado… Eu pensei que ela iria fazer deles seus 
protégé
. Mas quando eu finalmente aprovei,
ela não parecia ter este tipo de plano.
Eu pensei que a fase de estranhos comportamentos da minha filha tinha acabado… mas
quando vi a expressão dela mais cedo, ela tinha o mesmo olhar de então.
Seria um desperdício não usála. Antes que percebesse, já tinha dado a ela a posição de
“Representante do Lorde Feudal.” Eu mesmo pensei que era um tanto caprichoso da minha
parte fazer isto. No entanto, Sebastian está atualmente vivendo no território, ela
provavelmente não fará nada estranho tão cedo. Mas se ainda assim ela fizer algo estranho,
vai ser interessante de se ver.
Tudo menos uma coisa. Ela não foi capaz de entender uma coisa. Com relação a minha
aprovação do noivado dela para com o Segundo Príncipe…

Como o Primeiroministro, eu pensei que seria melhor que ela noivasse o Primeiro Príncipe.
A única razão que concordei com o noivado com o Segundo Príncipe foi por que esse era o
desejo dela.
Apesar de tudo, eu ainda sou um homem. Um pai que deseja mimar sua filha. Então, sob o
pretexto dela manter vigilância sob o Segundo Príncipe, concordei com o noivado. Então…
depois que o noivado foi decidido, em ordem para não criar disputas com a família real,
ajustei minha posição para uma de neutralidade.
Apesar de que eu não posso dizer nada sobre o meu filho. Já que ele é tão confiante nas suas
habilidades, ele deve fazer algo por si mesmo.
...No entanto, honestamente, eu desejo que as disputas sobre o trono na família real se
intensifique. Cedo ou tarde, minha filha acabaria pega na tempestade dessa disputa. Foi
além das minhas expectativas que ela conseguiu sair a tempo.
Portanto, julguei que era o melhor que ela se afastasse da sociedade aristocrática até as
coisas se acalmarem. Claro, se ela tivesse dificuldades, eu tinha a intenção de ajudála.
Mas quando vi a aparência dela hoje, percebi que ela não precisa da minha ajuda, apenas da
minha proteção.
Ao contrário, ela demonstrou que tem o potencial para passar por estes tempos
tempestuosos sozinha.
...Me pergunto que tipo de movimentos ela fará. Enquanto pensando sobre isto, me vejo
otimista para o futuro.

Capítulo 6: Realidade
...Bom dia.
Então, eu, Iris, depois de receber instruções do senhor meu pai, me mudei para o território
de Armelia. Hoje é meu primeiro dia aqui. O deslumbrante sol matinal está iluminando o
território.
Sobre o que estou fazendo tão cedo pela manhã, é a prática de yoga. A primeira coisa que fiz
pela manhã depois de acordar é me exercitar, porque é importante para manter uma boa
saúde… Bem, não exatamente. O meu corpo estava um pouco inchado, sabe. Por causa do
meu status como filha de um duque, eu tendo a comer deliciosos pratos com alto valor
calórico sempre que quero, então é natural que eu ganhe peso. E por causa disto decidi
começar uma dieta e me exercitar fortemente pela manhã.
“Bom dia, senhorita. ...eh, kyaaa!”
“...Oh, Tanya. Bom dia.”
Me pergunto porquê Tanya parece tão surpresa? Ah, é claro, Tanya também veio para o
território de Armelia comigo. Eu penso que está tudo bem já que não é a “rota do
confinamento.”
“Bom dia, mas não é isso. Senhorita, o quê você está fazendo com este tipo de aparência?”
“Este tipo de aparência, né…”
Eu olhei para minha própria aparência. ...Túnica de linho e calças que consegui com uma
criada. Não são essas roupas ideais para se exercitar?
“Pelo bem da minha saúde, eu pretendo me exercitar deste jeito todas as manhãs. Escohi
roupas que são fáceis para se mover, não é uma boa ideia?”
“Senhorita, se exercitando?”

Uma expressão de dúvida e suspeita preencheu a face de Tanya. Certamente, uma senhorita
nobre se exercitando, não consigo realmente imaginar ser comum.
“Sim. Li em um livro que não é bom para a saúde de alguém ficar sem exercícios diários. Já
que pretendo fazer isto todas as manhãs, não fique tão surpresa.”
“Entendo… Perdão por ter sido impolida.”
“Está tudo bem… Mas já que suei, você pode preparar um banho?”
“Claro.”
Depois de entrar no banho que Tanya preparou, eu tive meu café da manhã. ...Por que eu
me exercitei bastante, acabei comendo bastante. Claro, me certifiquei que fosse balanceado.
“...Depois disto, gostaria de falar com Sebastian. Você poderia marcar um horário?”
“Certamente.”
A excelente Tanya imediatamente marcou um horário com Sebastian, e a conversa com ele
será antes do meiodia. Sebastian é um administrador e mordomo da nossa Casa. Mesmo
que eu diga “mordomo”, ele foi substancialmente encarregado de administrar o nosso
território. Em outras palavras, um “Super Mordomo.”¹
Quando Sebastian entrou na sala, ele de alguma maneira passou a mesma impressão que
Remé… Ele estava vestido elegantemente em um fraque. Mesmo fazendo movimentos
bruscos, ele não dava a impressão de alguém com pressa. Em vez disto, os movimentos dele
parecem graciosos… com a adição de uma cabeça cheia de cabelos grisalhos, ele é a
definição de um deslumbrante mordomo.
“...Você parece bastante ocupado, perdão por chamar você apesar do seu cronograma
apertado.”
“Não. Pelo contrário, deveria ter sido eu a vir dar as boas vindas, perdão pelo meu
comportamento rude.”
“Então, não vamos perder tempo. Você poderia juntar e entregar para mim relatórios sobre
as receitas e despesas dos últimos três anos no território?”
“Eu respeitosamente obedeço. No entanto, o que você fará com eles?”
“Eu irei lêlos, é claro. Eu aceitei, afinal de contas, a posição de ‘Representante do Lorde
Feudal’ dada pelo duque. No entanto, estou envergonhada em dizer que atualmente não
tenho informação sobre como o território está sendo administrado ou seu estado atual. Por
isto, você poderia me dar um mês?”
“Um mês?”
“Sim. Por que é necessário ler todos os relatórios, e também fazer uma inspeção do
território.”

“Certamente. No entanto, se você deseja fazer uma inspeção do território, levará
aproximadamente uma semana para fazer as devidas preparações.”
“Desta vez, em ordem para entender a situação atual, pretendo fazer a inspeção
anonimamente. Portanto, vou precisar de apenas um número mínimo de pessoas me
acompanhando. Desde que posso garantir a excelência dessas pessoas, não vou precisar
causar problemas para você, Sebastian.”
“Eu fiz uma pergunta presunçosa, perdão.”
“Não é um problema. Apesar de que irei administrar o território de agora em diante, ainda
vou colocar você em uma posição importante. Então por favor sintase livre para me dar
conselhos.”
Depois que Sebastian saiu, chamei por Tanya.
“Tanya. Você poderia por gentileza chamar Ryle e Dida, e Rehme também?”
“Certamente.”
Depois de vários minutos, Tanya entrou na sala acompanhada de três outras pessoas da
minha idade… Em outras palavras, eles são também pessoas que recolhi das ruas.
Ryle tem lindos cabelos loiros, parecendo um nobre comum. Apesar de ter um corpo um
pouco inferir aos Cavaleiros do Reino, ele não perderia para eles numa luta. Ele é mais ou
menos meu guardacostas.
Dida, assim como Ryle, serve como meu guardacostas. Apesar de ele ser uma pessoa que
fica feliz facilmente quando é elogiado ou bajulado e tem uma natureza despreocupada,
suas habilidades são garantidas.
Rehme é uma garota de óculos que gosta de ler livros. Ela atualmente atua como a
bibliotecária da nossa Casa. Falando na biblioteca do duque, há uma coleção de livros
preciosos. Quando comparando com meu mundo anterior, a coleção de livros estaria numa
escala de uma escola de ensino médio². Portanto, ela acredita se tratar de uma posição
muito importante.
“Faz um longo tempo desde que nos encontramos, pessoal.”
Por não poderem vir comigo para a Cidade Real atender à academia, estes três ficaram no
território para trabalhar.
Apesar de eu ter dito para eles que estavam livres para fazer o que quiserem… e que estava
tudo bem para eles deixarem o território, estou feliz que eles ficaram e apologética ao
mesmo tempo.
“Faz um longo tempo, nossa princesa³.”
Aquele que respondeu primeiro foi Dida. Ele respondeu no seu usual jeito despreocupado
enquanto sorria.

“Dida, você está falando com Irissama nesse tom de novo…”
“Está tudo bem, Ryle. Todos aqui são como família para mim. Quando não há ninguém por
perto, ficarei feliz se vocês falarem comigo como costumávamos fazer nos velhos tempos.”
“No entanto, Irissama…”
“Por gentileza, Ryle.”
“...Entendido.”
Ryle aprovou enquanto suspirava fortemente.
“Como todos já sabem, meu noivado com Edwardsama foi cancelado, e eu retornei para o
território.”
“Eu absolutamente não posso aceitar isto. Por quê não apenas Irissama teve o noivado
cancelado, mas deve ficar confinada na casa?”
Rehme reagiu de maneira similitar a Tanya. Ela também estava chorando em frustração.
Apesar de haver uma distância entre sua personalidade e aparência, ela sempre falou de
maneira calma.
“Certamente. Ele é um cavalheiro com má visão.”
“Obrigada. No entanto, esta questão já foi resolvida. Além do mais, estou muito feliz de
poder viver neste território com todos vocês de novo. ...Mas então, com relação ao assunto
mais importante. Como todos devem saber, fui apontada como o Representante do Lorde
Feudal deste território. Por isto, a primeira coisa que quero fazer é ir para vários lugares…
Todos concordam em me acompanhar?”
“Eu humildemente aceito.”
“Escolta da princesa, huh~? Soa bem aos ouvidos.”
Enquanto duas pessoas mostravam sua motivação, Rehme tem uma expressão de
dificuldade no seu rosto.
“Estes dois como escolta, eu entendo. Mas que propósito eu tenho como uma companheira
de viagem?”
“Para colocar de uma maneira simples, é por que quero seu conhecimento?”
“Eh?”
“Se não estou enganada, você leu extensivamente cada livro na biblioteca ducal? Há lá livros
sobre história local e geografia. Eu quero o conhecimento que você adquiriu ao ler estes
livros. Além do mais, é um diferencial ter conhecimento prévio quando se está investigando
algum lugar.”

Nossa Casa tem uma incrível coleção de livros. Além de ser uma casa nobre, esses livros
foram coletados por gerações e gerações de Primeiroministros. Cada grande sala desta casa
já foi preenchida com livros em alguma escala.
Já com relação a gênero, há uma ampla variedade. Esses livros foram, é claro, coletados de
acordo com os passatempos das sucessivas gerações de duques, como política, geografia,
direito e vários outros assuntos. E já que Rehme leu todos estes livros com cuidado, eu
confio que ela tem um imenso conhecimento.
“...Se este é o caso, eu entendo. Vou trabalhar duro para cumprir com meu dever.”
¹ No Japão, mordomos ocidentais, especialmente os ingleses, são vistos como profissionais
com uma aura de dignidade e excelência. Isto levou a um gênero de mangás e animes onde
o personagem principal é algum tipo de “super mordomo” capaz de cumprir quaisquer
tarefas por seu patrão e, às vezes, possuindo até super poderes, virando um “mordomo de
batalha” que protege seu patrão contra ameaças diversas. Por sinal, o nome Sebastian no
Japão é praticamente sinônimo de “excelente mordomo” devido à inúmeros personagens
mordomos com este nome ao longo dos anos.
² No Japão, o ensino básico é dividido entre primário, dos seis aos onze anos, ensino médio,
dos doze aos quatorze, e “high school”, dos quinze aos dezoito. Eu não faço a menor ideia de
qual seja a escala de uma biblioteca de uma “middle school” japonesa, talvez algo do
tamanho de uma sala de 20m²? Apesar de parecer pequeno para nós, isso já seria um
tamanho considerável para uma biblioteca de um mundo medieval…
³ Ele chama ela de 
ohimesama
, princesa, em vez do usual 
ojousama
, senhorita.

Capítulo 7: Estudando
“A inspeção está programada para acontecer em dois dias. Se há algo que vocês precisem,
procurem por Tanya e deixem ela saber. Tanya, você vai cuidar das preparações.”
“Entendido.”
“E também, alguém consegue entrar em contato com Moneda?”
“Moneda, é?”
“Sim, isto mesmo. Se não estou enganada, ele atualmente está trabalhando para a Guilda
Comercial?”
A Guilda Comercial é, como o nome implica, uma organização que reúne comerciantes. É
similar com a que o Japão tinha durante o Período dos Estados Combatentes¹.
Moneda é também uma das crianças que recolhi das ruas. Mas quando me matriculei na
academia, ele se juntou à Guilda Comercial.
“Sim, e se não enganado, ele atualmente está encarregado da contabilidade… Eu vou
definitivamente entrar em contato com ele.”
“Então, Ryle, estou contando com você para entrar em contato com ele. Se possível, gostaria
de marcar um encontro com ele perto do final do nosso itinerário.”
“Entendido.”
Depois que eu detalhei nossa agenda durante a inspeção, os três saíram. Ao mesmo tempo,
Sebastian chegou com os documentos que pedi, e comecei a lêlos.
Na verdade, costumava viver como uma auditora fiscal no Japão na minha vida passada.
Graças a isto, me tornei bastante eficaz em ler relatórios de receitas e despesas, e outros
documentos relacionados. Eu posso seguir a trilha do dinheiro sem problemas.

“...Senhorita, já é hora do almoço.”
“...Oh, nossa. Já é esta hora?”
O tempo passou rápido, e antes que percebesse, já era hora do almoço. Mas, fico agradecida
que alguém preparou o almoço. Para ser honesta, porque estava ocupada com trabalho na
minha vida passada, não tinha tempo para comer propriamente.
Depois de comer rapidamente uma refeição, imediatamente retornei ao trabalho. ...Ah,
mastiguei propriamente e não esqueci sobre a dieta. Desde que esteja ocupada, vai ficar
tudo bem se eu esquecer de comer.
***
Meu nome é Tanya. Eu não tenho um sobrenome. Sendo uma plebeia, e porque eu
costumava ser um dos residentes da favela, eu nunca realmente me importei com isso.
Apesar de que eu sou este tipo de pessoa, por alguma razão, estou atualmente servindo a
filha de um duque. Para alguém que sempre esteve preocupada com a próxima refeição e
não sabia o que aconteceria no amanhã, acabar nessa situação é… No passado, nunca
imaginei que isto aconteceria mesmo nos meus sonhos mais ambiciosos.
A pessoa que sirvo, senhorita Iris, é uma jovem senhorita de nascimento nobre. Ela é uma
amável jovem mulher que ocasionalmente demonstra ingenuidade.
Se você me perguntar por que uma pessoa como eu está servindo uma das famílias mais
eminentes e distintas do reino, a resposta é porque é um capricho da senhorita. No entanto,
sou grata pelo capricho dela. Apesar de ser mais do que o bastante que ela me salvou
quando eu estava à beira da morte…
Mas apesar disso a senhorita disse que eu era “importante” e me trata como uma amiga,
motivo pelo qual sou grata. ...Por isto, quero servir a senhorita de todo o meu coração. É
meu desejo. A senhorita deu a uma existência tênue como eu uma razão para continuar
vivendo.
No entanto, desta vez, o noivado da minha querida senhorita foi cancelado por um homem
odiável.
Aquele sujeito da família real é realmente difícil de entender.
Apesar de ser aceitável que ele não tenha visto a grandeza da senhorita, mas ele não apenas
se apaixonou com a filha de um barão e negligenciou a filha de um duque, ele também a
humilhou em frente a uma multidão, o que é ultrajante. Imperdoável.
No entanto, quando minha querida senhorita retornou para casa, ela já parecia revigorada.
Huh? Em pensar que você ansiava tanto por ele! E porque era algo que ela perseguia de
todo o coração, me perguntei se havia algo errado… Mas quando pensei sobre isso, não há
razão para a senhorita ter alguma afeição remanescente ou arrependimentos quando se
trata daquele sujeito.

Eu não sabia como Mestre reagiria a esse incidente, e quando ele teve tempo livre, ele se
encontrou com a senhorita. Senhorita, faça o seu melhor. Mesmo que você seja enviada
para os confins do mundo, eu farei o meu melhor para continuar servindo a senhorita.
Por sorte, exceto por ser confinada a casa no território ducal, a senhorita não foi castigada.
No entanto, em vez de ficar aliviada, fiquei espantada com quão rapidamente o incidente foi
resolvido. ...A senhorita vai ser o Representante do Lorde Feudal para o duque?
Mestre também, me pergunto o que será que está se passando na cabeça dele. Quando ouvi
sobre isto, quase duvidei que meus ouvidos estivessem funcionando propriamente.
Minha querida senhorita é uma senhorita nobre e educada que nunca desgraçaria o título de
nobreza. Apesar de ainda precisar ver ela em ação, mas quando acontecer, tenho a
impressão que este será o caso.
Afinal de contas, o cronograma da senhorita desde a infância foi ocupado por lições de
etiqueta. E na academia, foi aritmética, poesia, literatura, história, geografia e outros
assuntos genéricos.
E, portanto, a senhorita será capaz de ser bem sucedida em qualquer coisa…
Ela me deu instruções uma atrás da outra, e ela está agora lendo os relatórios que Sebastian
providenciou para ela.
Quando brevemente dei uma olhada nos documentos, meus olhos foram imediatamente
preenchidos com números, mas ela, no entanto, me fez pensar que ela estava lendo isto
rapidamente.
Ocasionalmente, ela iria escrever algo num caderno de notas, e eu realizei que ela 
realmente
estava lendo tudo rapidamente.
Como esperado, comparada a mim, a senhorita é incrível. É o que pensei.
No entanto, porque a senhorita parecia tão concentrada que não percebia as coisas ao redor
dela, prometi a mim mesma que iria fazer ela descansar de tempos em tempos para que ela
não trabalhasse até ficar doente.
¹
Sengoku Jidai
. Situado entre a metade do século XV e o fim do século XVI no Japão, foi um
período conturbado entre o declínio e queda do xogunato Ashikaga e o início do xogunato
Tokugawa em que vários senhores feudais lutaram por supremacia em um Japão dividido.
Muitas das figuras lendárias da história japonesa, como Oda Nobunaga e Miyamoto
Musashi, viveram e realizaram seus grandes feitos neste período, que é largamente popular
em romances, mangás, animes, jogos eletrônicos e filmes japoneses.

Capítulo 8: Recrutamento
Em dois dias, terminei de ler todos os documentos bem em tempo da inspeção¹. Não
passamos apenas pelas grandes cidades, mas também pelos vilarejos rústicos
É claro que não vou fazer uma inspeção completa. Desta vez, o objetivo é visitar o sul onde
os impostos coletados tem sido baixos recentemente, e o leste onde os impostos coletados
tem sido especialmente altos.
Sentime apologética para com Ryle e Dida, mas nossa jornada seguiu calmamente sem
encontrar ladrões de beira de estrada, então nossa inspeção seguiu de maneira ordeira. De
tempos em tempos, perguntava a Rehme sobre os vilarejos para ter um maior entendimento
da situação.
Desta maneira, quase um mês se passou… e finalmente era a hora do meu encontro com
Moneda. Para falar a verdade, para mim, esse encontro era o primeiro obstáculo a superar.
Nosso grupo foi levado para a sala de espera da Guilda Comercial. Diferente das salas de
espera de aristocratas, o interior desta é calmo e profundo em vez de invocar luxo e
desperdício. É provavelmente porque pessoas diferentes dão valor a coisas diferentes.
“Faz um longo tempo desde que nos encontramos, Irissama.”
A pessoa que entrou na sala é belo jovem usando óculos… Dito isto, sempre que vejo a
expressão sorridente dele, não posso evitar achar que ele é suspeito.
“Faz um longo tempo, Moneda. Ah, por favor não faça cerimônia. Por que estou viajando
anonimamente hoje.”
“Não, este é apenas meu jeito de fazer as coisas.”
“Entendo. Você certamente tem sido assim desde sempre.”

“Então, como posso ajudar você?”
Repentinamente indo direto ao assunto, huh. Não há lugar para conversa nostálgica sobre os
velhos tempos… Mas também, Moneda sempre foi assim desde os velhos tempos.
“Bem, Moneda. Apesar de fazer tanto tempo que nos encontramos. Então, como você tem
ido ultimamente?”
“Minha situação atual? Bem, para ser sincero, relativamente bem.”
“Imaginei. Como esperado do Vice Chefe de Contabilidade da Guilda Comercial. Desde que
este é o caso, você está, é claro, ciente dos meus movimentos?”
“Bem… É verdade.”
Um sorriso amargo apareceu no rosto de Moneda. É uma característica de um mercador de
reunir informação o mais rápido possível. Seria um grande problema fazer negócios sem
entender a situação corrente. Em outras palavras, eles naturalmente conhecem os
movimentos dos aristocratas e onde eles gastam seu dinheiro.
“Como você sabe, por causa do que aconteceu recentemente, eu retornei para o território.
Por acaso, Moneda, como a guilda tem se saído ultimamente?”
“Ela também está indo bem.”
“Hmm, é mesmo? Mesmo com o comércio na Cidade Real tendo diminuído?”
Com um espasmo, a expressão calma que ele tinha até então congelou.
“Ei, isso não é bom. Se o que você está pensando se reflete demais no seu rosto, o seu
parceiro de negócios imediatamente vai ver através de você.”
Hohoho
, enquanto rindo como uma típica senhorita, imaginei que a atmosfera pacífica iria
retornar, mas a expressão de Moneda continuou tensa.
“Moneda, perdão por isto. Eu só estava fazendo perguntas para pregar uma peça. No
entanto, como disse antes, o comércio conduzido na Cidade Real realmente diminuiu.”
Sobre a razão, é provavelmente por causa da instabilidade política que permeia a cidade
atualmente. Apesar disto, não é como se essa instabilidade tenha chegado num ponto crítico
ainda. Isto é algo que entendi consultando os livros de contabilidade dia após dia.
Incidentemente, eu realmente só estava fazendo perguntas para pregar uma peça nele sem
maiores razões. Agora que a situação política se tornou mais e mais difícil de se prever, é
inevitável tomar precauções extras comparadas com antes… e não falando apenas do ponto
de vista de um mercador.
“...Eu fui pego. Para futura referência, como você chegou a essa conclusão?”
“Se você olhar para a atual situação política, você naturalmente vai ser capaz de entender.
Dito isto, Moneda, não fiz todo o caminho até aqui só para ser cruel com você.”

“Então, como posso ajudar?”
O ritmo da conversa foi restaurado. Mas senti que é diferente de antes. Apesar de termos
começado igualados… Eu fui a primeira a atacar e obter a vantagem da conversa. Desta vez,
no entanto, o outro lado tomou a iniciativa. Mas quem sabe ele ainda pode ouvir este meu
pequeno pedido.
“Moneda. Me pergunto se você gostaria de estar encarregado de uma maior quantidade de
dinheiro.”
“Uma maior quantidade de dinheiro, é? Você está tentando me empregar na casa ducal?”
“Sim. No entanto, eu não quero que você sirva a casa ducal, mas em vez disto, o território
ducal.”
“Isso… exatamente o que você quer dizer com isto?”
“De agora em diante, o território ducal vai sofrer uma reforma. Por exemplo, a
administração da nossa Casa será dividida entre várias pessoas. Em outras palavras, eu
quero que você fique responsável pelo orçamento deste território.”
“Por quê você me escolheu? Eu tenho certeza que a casa ducal não está em falta de pessoas
talentosas.”
“É porque você é familiar com este campo. Além disto, esta reforma será de médio para
longo prazo. Já que nós iremos fazer reformas no nível fundamental… conhecimento é
desnecessário neste momento. Apesar do básico ser necessário em certa medida… Mas
para alguém que atualmente é o Vice Chefe de Contabilidade, tenho certeza que você é
qualificado o bastante. Acima de tudo, eu sei que posso confiar em você. Confiança
significando que sei que você não vai fazer nada mesmo que tentem te subornar com
dinheiro.”
“Hahaha, esta se tornou surpreendentemente uma conversa impressionante. Se o que você
diz é verdade, fico ansioso por ver o que acontecerá no futuro território ducal. ...No entanto,
perdão por ser rude, mas você tem a autoridade para nomear alguém?”
Ah, ele não acredita em mim. Na maior parte a razão é porque o senhor meu pai não está
aqui… Então talvez ele imagina que eu esteja fabricando informações para ganho pessoal?
E por isto, vou revelar minha última cartada.
“Mas é claro. Por que neste momento, já aceitei a posição de Representante do Lorde
Feudal.”
Ao mesmo tempo, mostrei a ele a Carta de Nomeação. Isto foi algo que o senhor meu pai me
deu antes que eu partisse para o território.
...Realmente, ainda tenho que anunciar publicamente que fui nomeada a Representante do
Lorde Feudal. E ainda não tenho nenhuma intenção de fazer o anúncio depois disto. Já que
tem grande efeito em momentos críticos. ...Como agora.

Eu pensei que ele provavelmente nunca teria imaginado que eu seria apontada como
Representante do Lorde Feudal, e realmente, quando olhei o rosto de Moneda, ele tinha
uma expressão de surpresa.
Além do mais, como o Representante do Lorde Feudal, o senhor meu pai colocou todas as
responsabilidades de administrar o território em mim. Essa autoridade é enorme e é quase a
mesma que a do próprio Lorde Feudal. Em outras palavras, é como se o senhor meu pai
estivesse declarando que ele está insatisfeito com meu irmão mais novo se tornando o
sucessor. Mas sendo eu, vou agir com confiança do começo ao final. Por que isto também
estava escrito na carta, não se pode evitar que as pessoas fiquem surpresas. ...O senhor meu
pai também, me pergunto no que ele estava pensando.
Por outro lado, já que é útil, fico realmente agradecida por isto.
¹ Vamos todos parar um momento para notar que ela leu os relatórios de receitas e despesas
dos últimos três anos de todo um território ducal (que normalmente tem o tamanho de um
estado como o Espírito Santo ou Rio de Janeiro) em dois dias.

Capítulo 9: Resultado
“...Muito obrigado.”
Depois que Moneda disse isto, ele respeitosamente devolveu a carta.
“Então, o que acha?”
“Vou aceitar com prazer a oferta.”
“Oh, você certamente fez uma decisão rápida. Pensei que você iria precisar de algum tempo
para pensar sobre isto.”
“É importante que um mercador tenha a habilidade de fazer decisões rápidas.”
“De qualquer maneira, fico agradecida. Agora eu gostaria de discutir os planos futuros em
detalhe… Então, quando você poderá me visitar?”
“Por gentileza, me dê três dias. Eu tenho que entregar todo o trabalho que tenho comigo
agora.”
“Isso é perfeito para mim. Então, em três dias, por favor venha para a casa.”
“Certamente.”
Haaa~
Me sinto aliviada como se um peso fosse tirado dos meus ombros. Fui capaz de trazer
Moneda sem quaisquer problemas, e em três dias, também vou ter a confirmação de
Sebastian.
Depois de terminar o trabalho, fui capaz de retornar para a casa ducal com todos.
***

Meu nome é Moneda. Atualmente sirvo a Guilda Comercial de Armelia como Vice Chefe de
Contabilidade. Nesta posição, minha função é cuidar da contabilidade da matriz da guilda.
Em primeiro lugar, a função principal da Guilda Comercial é prover recursos humanos e
mediar questões entre mercadores entre outras coisas. É uma organização composta destes
mesmos mercadores.
Um mercador deve se juntar à Guilda Comercial sem exceção. Se um mercador se junta, ele
vai receber proteção e terá apenas que pagar uma taxa.
O Vice Chefe de Contabilidade está encarregado dos fundos para operar a Guilda Comercial
e administrar as taxas pagas pelos membros da guilda.
Apesar de o trabalho ser agitado, acho desafiador e divertido.
Mas um dia, tive um encontro marcado. A pessoa em questão era Iris Lana Armelia. Ela não
apenas é a filha do Lorde Feudal de Armelia onde vivo, mas também alguém para com quem
tenho uma dívida por me recolher de um orfanato.
Mas para ser honesto, achei realmente problemático… naquele momento. Apesar de
realmente estar em dívida com ela, é uma história diferente quando se trata de trabalho.
Não vou misturar questões privadas com trabalho.
Descobri através da minha rede de informações com mercadores que ela retornou para o
território depois de ter seu noivado anulado, e ela provavelmente vai me pedir por algo
problemático… Razão pela qual estava desconfiado.
No entanto…
“Hmm, é mesmo? Apesar do comércio na Cidade Real terem diminuído?”
Quando ouvi a conversa sobre negócios, foi como se uma bomba tivesse caído.
Por que ela sabe sobre isto… Em primeiro lugar, são este tipo de questões que me fazem
desconfiado. É verdade que uma pessoa astuta vai ser capaz de entender. No entanto, isto é
algo que apenas alguém que se concentra em livros de contabilidade todos os dias poderia
saber.
Por que alguém como ela que não tem nada a ver com coisas como esta saberia sobre isto…
Estas palavras não são algo que alguém que ficou cercada de senhoritas e cavalheiros na
Cidade Real iria dizer.
Algo assim... Vou ser devorado se subestimar ela. Ela me dá a mesma sensação tensa que eu
tinha quando conhecia alguém influente logo depois de começar a trabalhar. No entanto, fui
muito lento em notar isto, a iniciativa da conversa já está com ela.
Eu, que perdeu a primeira rodada, abordei novamente o assunto. E uma vez que chegamos
num momento crítico, ela me pediu um “favor”. Como pensei, ela estava apenas esperando
o momento certo para atacar.

Apesar de estar surpreso que ela pediu um favor, fiquei ainda mais surpreso com o favor em
si.
Reforma do território como um todo? Reformas de médio e longo prazo? De nenhuma
maneira eu teria pensado que essas palavras seriam ditas pela senhorita.
Eu pensei que isto seria interessante. Se ela fosse a mesma pessoa que ela era nos velhos
tempos, eu imediatamente diria a ela que não era nada além de um sonho vazio. No
entanto, estava claro que ela tinha um entendimento claro da situação, e eu tinha a
conversa para me lembrar disto.
No entanto, no final, era apenas isto. Eu usei minha melhor cartada com a intenção de
acabar com o assunto. Desde que acho que ela não tem a autoridade para pessoalmente
tomar decisões administrativas. Em outras palavras, o caminho para o futuro que ela
prometia não existia.
Mas ao contrário do que eu esperava, ela foi capaz de “destruir” minha cartada totalmente.
Nunca imaginei que ela seria o Representante do Lorde Feudal!
Com minha cartada suprema destruída, não havia mais o que considerar.
...Então eu agi rapidamente. Aceitei a proposta, e quando ela saiu para voltar para casa,
imediatamente comecei as preparações para alguém tomar meu lugar.
Em três dias, me pergunto que tipo de planos ela pretende mostrar. É algo que estou
ansioso para ver.

Capítulo 10: Conduzindo uma conferência
Então três dias se passaram rapidamente e, conforme prometido, Moneda apareceu nos
portões. Com isto, agora vou conduzir nossa primeira conferência. Em primeiro lugar,
preciso divulgar meus planos para que eles possam entender.
“Obrigada a todos vocês por se reunirem aqui hoje. A primeira conferência começa agora.”
Apesar de dizer isto, as pessoas presentes são aqueles que posso confiar… Em outras
palavras, as pessoas que foram comigo durante a inspeção, Moneda, Sebastian e também
Sei. Sei é uma das crianças que recolhi das ruas quando criança, e ele agora ajuda Sebastian
com a administração da mansão.
“...Em primeiro lugar, gostaria de expressar minhas ideias. Por um mês eu inspecionei o
território e confirmei certas questões com Sebastian… Comparado com outros territórios, o
nosso é abundante.”
Esse realmente é o caso. Da Cidade Real até o nosso território há um clima de primavera que
dura o ano todo. Por isto, a agricultura no nosso território é próspera, e desde que o
território também tem uma costa, comércio através do mar pode ser conduzido. Não é
incorreto chamar o nosso território de segunda capital do reino.
“Quando fiz a inspeção, a impressão que tive é de… uma fruta madura. Apesar de não haver
problemas em comer agora, se você esperar um pouco mais, ela irá eventualmente
apodrecer. É o que acho.”
Acho que eles não esperavam que tivesse este tipo de impressão já que eles estão piscando
seus olhos em surpresa. Especialmente Sebastian e Sei.
“...Os ricos ficam mais ricos, e os mais pobres ficam mais pobres. E porque faltam produtos
nas lojas, o ar está ficando estagnado.”

Para alguém como eu que costumava viver num país capitalista como o Japão, sou a favor de
uma sociedade competitiva, então acho que não há problemas que a riqueza se acumule
dentro de certos limites. No entanto, este território é diferente. Para começo de conversa, é
impossível alguém demonstrar competitividade aqui.
Enquanto as pessoas no feudo permanecerem sem educação, não haverá uma oportunidade
para eles crescerem.
“Se as pessoas vivendo no território não enriquecerem, o território nunca será rico.”
É assim que funciona. Quando o mercado é limitado, ele eventualmente irá sofrer um
colapso. Em outras palavras, se nós não participarmos ativamente em tornar o povo
próspero, com o atual ritmo econômico, nosso território irá decair.
Quando olhei em volta casualmente, vi pontos de interrogação em cima das cabeças deles¹.
“Em outras palavras… Para simplificar, quero criar um território onde crianças não terão que
passar pelo que vocês passaram no passado.”
Parecendo convencidos, todos acenaram com suas cabeças e sorriram concordando.
“É nossa aspiração realizar um grande objetivo. Levará um século antes do território se
desenvolver até algo comparado ao nosso objetivo, e a primeira coisa que precisamos fazer
é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Portanto, de maneira que isto aconteça, nós
precisamos seguir em frente com as reformas. Primeiro, gostaria de utilizar os fundos que a
casa ducal possui atualmente para ajudar a administrar o território. Depois disto,
estabelecer um banco, centralizar os assuntos governamentais, reformar o sistema
tributário, estabelecer manutenção constante das estradas, educação compulsória…”
“...Uumm. O que exatamente é um banco?”
Interrompendo o meu monologo, Sei perguntou timidamente.
“Ah, perdão. Por que estava muito absorvida, acabei não explicando direito. Com relação ao
banco, é minha intenção deixar Sebastian, Sei e também Moneda cuidar disto. Vou falar com
vocês sobre os detalhes mais tarde. ...No entanto, o banco não será realizado a menos que
primeiro ajudemos as pessoas a prosperar e reformemos o sistema tributário em nosso
território.”
“Em outras palavras, você quer usar os impostos recolhidos das pessoas para administrar o
território, e obter dinheiro de outra fonte para manter a casa ducal?”
“Isto mesmo, Moneda.”
“Especificamente, o que você pretende fazer?”
“Em primeiro lugar, começar um negócio.”
Quando disse isto, a atmosfera da conferência congelou imediatamente.

¹ Provavelmente não preciso explicar, mas vai que, né? Iris está fazendo uma metáfora para
dizer que eles estão com cara de quem não entendeu nada, não há pontos de interrogação
em cima da cabeça dos outros, isto aqui não é 
World of Warcraft
não.

Capítulo 11: Comercialização
“...Começar um negócio, então…”
Sebastian e Sei são provavelmente contra. A expressão facial deles escureceu.
“Fazer algo que você não está acostumado irá incorrer falha, há muitos exemplos disto. Acho
que seria melhor se você parasse de pensar nessa direção.”
Moneda, que fazia parte da Guilda Comercial, também ficou contra a ideia. No entanto, se
dinheiro não for adquirido, minha visão acabará como nada além de um sonho vazio.
Se nós meticulosamente mantermos a mansão e cortar nossas despesas com comida e
roupas luxuosas… nós poderíamos alocar o orçamento para a manutenção das estradas e
outras coisas.
Mas depois de considerar a reputação da casa ducal, nós não podemos cortar demais nas
despesas… Por isto, pensei em uma ideia, que é começar um negócio. Especialmente depois
que encontrei algo interessante durante a inspeção.
“Moneda, você poderia não me parar antes de me ouvir? Especialmente porque pode ser
possível obter lucros.”
Quando Moneda ouviu o que disse, uma expressão de dúvida apareceu no rosto dele.
“Como posso dizer isto. Eu sou afinal de contas a filha de um nobre. Para alguém como eu
subitamente aparecer no campo de batalha dos mercadores, e subitamente dizer que quero
começar um negócio, sua reação é natural.”
“...Não, peço perdão.”

“Está tudo bem. Agora, continuando com o que estava dizendo. Eu gostaria de vender esta
mercadoria. Rehme, por favor traga aquilo para mim.”
“Entendido~”
O que Rehme tirou de uma bolsa foi uma fruta marrom.
“...Isto é…?”
Sebastian e Sei, que pareciam nunca ter visto a fruta, a observaram cuidadosamente.
“Esta é uma fruta chamada cacau~ Parece que ela é colhida nas regiões tropicais no sul, e os
habitantes locais ocasionalmente trituram elas numa bebida~”
Isto mesmo, cacau. O território que se estende da Cidade Real ao nosso feudo experimenta
primavera o ano inteiro. Nosso feudo se expande do norte para o sul, e as regiões sulistas
tem um clima tropical. Sendo esse o caso, cacau aparece na região.
“...Eu ouvi sobre isso. Mas se não estou enganado, por ser muito amargo, não é algo
adequado para beber…”
Como esperado de Moneda. A Guilda Comercial deve estar bem informada sobre todo tipo
de mercadoria. ...Mas quando estava fazendo a inspeção com Rehme, fiquei bastante
surpresa de descobrir isto. Essa garota realmente tem conhecimento sobre quase tudo… Ela
até mesmo sabia o passo a passo do processo que os habitantes locais usavam para
processar a fruta em uma bebida. Você também deve estar surpreso.
“Como pensei, ainda não foi comercializado. Estou aliviada por Moneda dizer isto.”
“Sisim.”
Sem chances, você está pensando em vender isto? E também, porque essa cara cheia de
confiança?
É o que ele deve estar pensando.
No entanto, tenho bastante confiança nisto. Não interessa o que alguém diga, sobremesas
são, afinal de contas, importantes para a nobreza. ...Por exemplo, durante a hora do chá.
“Tanya, abra a porta.”
“Certamente.”
Quando Tanya abriu a porta, uma das cozinheiras na nossa casa, Merida, estava esperando
do lado de fora. Aliás, Merida é outra das crianças que recolhi das ruas durante minha
infância. Tanya, Ryle, Dida, Moneda, Rehme, Sei e Merida. Estes sete são as crianças que
recolhi das ruas.
Por que Merida queria ser uma cozinheira, ela se tornou uma das cozinheiras na nossa casa.
Ela é a pessoa que faz minhas refeições, e porque estou fazendo dieta, fiz vários pedidos
estranhos, mas ela sempre entregou sem problemas. Em outras palavras, ela é uma
esplêndida cozinheira.

“Essa é uma sobremesa que Merida fez usando cacau como o ingrediente principal.”
O que apareceu foi, é claro, chocolate. Apesar de ser algo com o qual tenho familiaridade,
todo mundo olhou para ele com admiração.
“Por gentileza, experimentem.”
Todos timidamente comerem a estranha e desconhecida comida.
“...Delícia!”
No entanto, depois de comer uma bocada apenas, não havia nada além de elogios.
“Isto é algo feito de cacau, certo? Certamente, se é isto… Aliás, quanto você pretende
cobrar?”
“Por que açúcar foi usado, pretendo vender por um preço um pouco alto. O alvo
demográfico serão nobres, e porque usa vários ingredientes de alta classe, pretendo vender
isto como uma comida de luxo. Mas em algum ponto do futuro, vou eventualmente fazer
disto uma mercadoria mais barata e mais pessoas poderão comprála. Agora, Merida, por
gentileza, traga os outros.”
“Certamente.”
O que foi trazido primeiro foi um prato com chocolate ao leite. O que veio depois foram
pratos com chocolate escuro e vários outros tipos de chocolates como trufas.
“Apesar destes também serem feitos dos grãos do cacau como o que vocês comerem antes,
o gosto é completamente diferente. Por gentileza, experimentem.”
Desta vez, comparado com antes, todos comeram sem hesitação.
“Uau~ Delícia! Gostei desse redondinho~”
“Eu gostei mais deste mais simples, é mais fácil de comer.”
Todos respectivamente gostaram de diferentes tipos dependendo das suas preferências.
Fico aliviada que a avaliação geral é positiva.
“Desta maneira, há uma variedade de sabores. Como alguém que fazia parte da Guilda
Comercial até recentemente, quais são suas impressões, Moneda?”
“É um produto completamente desconhecido… Com a divulgação correta, pode ser lançado
imediatamente. Acredito que isto tem muito potencial. É também bom que o alvo
demográfico já tenha sido estabelecido.”
“Obrigada. Desde que este é o caso, Sei. Eu gostaria que você se tornasse minhas mãos e pés
e abrisse lojas onde esse produto possa ser vendido.”

“...Eu? Apesar de poder ser presunçoso de mim dizer isto mas, não seria Moneda uma
escolha melhor…?”
“Moneda estará envolvido com o estabelecimento do banco do qual falei mais cedo. Eu
acredito que ele é a pessoa certa para o trabalho porque negociações deverão ser feitas com
a Guilda Comercial de um jeito ou de outro. Além disso, com a nobreza sendo o alvo
demográfico, seria melhor que alguém como você, que trabalha com a casa ducal, esteja
encarregado disto, já que você será capaz de se adaptar mais rapidamente.”
“...Eu respeitosamente obedeço. Farei o meu melhor para responder suas expectativas.”
“Com isto, está decidido. Nos agora iremos nos focar em como vamos colocar este produto
no mercado da maneira correta. Em primeiro lugar, Sebastian. Por favor faça um contrato
com o vilarejo que produz os grãos de cacau. E também, Ryle e Dida, pensem sobre quantas
pessoas serão necessárias para assegurar a transportação do vilarejo para a nossa casa e me
deem um relatório. Tenho certeza que vocês lembram as estradas pelas quais passamos
quando fizemos nossa inspeção, correto?”
“Entendido. Vou começar isto imediatamente.”
Sebastian, Ryle e Dida se levantaram.
“Merida, por gentileza faça mais destes lanches com o propósito de experimentar. Vou lhe
passar quaisquer outras receitas que conseguir pensar mais tarde. E Tanya, por favor faça
preparações para escrever uma carta para a senhora minha mãe.”
“...Para a madame?”
“Sim. Não há pessoa melhor do que a senhora minha mãe para fazer divulgação. Se nós
enviarmos o produto, ela fará a divulgação.”
“Certamente.”
“Moneda, por favor faça os procedimentos para estabelecer uma firma. Quando você o fizer,
leve Sei com você. Se possível, consiga um lugar onde este produto possa ser manufaturado.
...Pelos próximos três meses, porque será o período mais importante e ocupado para a
firma, me desculpe por isto, mas você poderia oferecer assistência?”
“Mas é claro. Não tem nenhuma possibilidade que vou perder a chance de participar de algo
tão interessante.”
“Obrigada. Rehme, por favor permanece comigo porque há algo que preciso confirmar com
você. Com relação ao preço médio dos produtos atualmente no mercado, se é você, você
está familiarizada com eles, certo?”
“Sim~ Se é no período dos últimos quinze anos, por favor me pergunte sobre qualquer
coisa.”
“Então, agradeço a todos adiantadamente pelo seu trabalho. Se algo acontecer por favor me
consultem a qualquer momento.”

Capítulo 12: Conglomerado estabelecido
Então, com este tipo de ideia, nós estabelecemos um conglomerado. O nome escolhido foi
“Conglomerado Azura.” Com todos demonstrando sua excelência em suas respectivas
posições, nós conseguimos introduzir nosso produto para o mercado em pouquíssimo
tempo.
Quando enviei os produtos para a senhora minha mãe para testar o mercado, ela
imediatamente organizou um chá e apresentou eles, e rapidamente eles se tornaram
populares entre a nobreza. Atualmente, o conglomerado está animado desde que os
produtos se tornaram populares, ao ponto de que não estamos conseguindo atender todos
os pedidos.
Vivas¹ para o conhecimento dos reincarnados.
Uma ideia foi apresentada para que nós aumentássemos a linha de produção, mas a ideia foi
recusada. Já que o alvo demográfico é a nobreza, em vez de aumentar a produção, seria
melhor manter a atual produção para manter o valor de escassez.
Além disso, para criar uma imagem da nossa marca, um logo em forma de lírio esta sendo
impresso nas caixas dos chocolates. ...Isto foi feito em preparação para o surgimento de
competidores no futuro. Apesar de até agora, um ainda não apareceu.
Atualmente, além da linha para a nobreza, uma linha para plebeus está em processo de
criação.
Para ser mais especifica, chocolate em si é uma comida de luxo. O que estamos
considerando é abrir um café e vender produtos como crepes com creme de chocolate e
frutas revestidas de chocolate. ...Na verdade, nós já achamos um lugar e já garantimos as

rotas de distribuição para os ingredientes. Por isto, não vai demorar para essa operação
começar.
Sei anda muito, muito ocupado indo de um lado para o outro.
Apesar de dizer isto, não é como se eu estivesse desocupada. Agora que o conglomerado
decolou, estou ocupada administrando o conglomerado e preparando as reformas para o
feudo.
Mesmo com meu cronograma agitado, tenho um sentimento nostálgico porque minha vida
passada também era assim.
Vamos deixar de lado estes sentimentos por enquanto e começar com a agenda do dia.
Primeiro, uma reunião com Sei.
“...O atual estado das coisas está descrito nestes relatórios.”
“A linha da nobreza está indo bem como é usual. Como estamos indo com a busca de
trabalhadores?”
“Está indo bem, você pode ficar tranquila. Em pouco tempo, muitos 
chefs
vieram se
inscrever para trabalhar para o conglomerado. Uma comida desconhecida… por causa disto,
várias pessoas querem aprender a fazer ela.”
“Entendo. Se este é o caso, introduza o sistema de ‘dia de folga’ que conversamos da última
vez. Falando da Merida, se você julgar que qualquer destes 
chefs
é adequado, por gentileza
os apresente para ela porque quero que ela comece a outra linha. Desde que as preparações
estão completas, é hora de começarmos com isto. Portanto, quero que confira as coisas no
meu lugar.”
“Como quiser.”
“No futuro, eu quero não apenas distribuir nossos produtos na Cidade Real, mas em outras
áreas também… Para isso acontecer, nós precisamos assegurar os canais de distribuição
nestas áreas… Me pergunto se nós deveríamos estabelecer um departamento de
transportes de uma vez? Tanya, por favor chame Rehme e Moneda para mim.”
Como pedi, Tanya imediatamente foi chamar Rehme e Moneda.
“...Moneda, como mercadores normalmente asseguram a distribuição de produtos?”
“Bem… Se é uma firma pequena para média, o mercador irá pessoalmente trazer os
produtos para aquela área. Se é uma firma grande, eles irão contratar escoltas ou trazer seus
subordinados para pessoalmente fazer as entregas.”
“...Se esse é o caso, como pensei, será uma boa ideia estabelecer um departamento de
transportes. Rehme, por favor pegue um mapa e, entre as estradas deste Reino, escolha
áreas planas e me dê informação sobre o clima e diferenças de temperatura. Além disso,
calcule quanto tempo leva para chegar lá saindo do nosso feudo. Então discuta com Ryle o
tamanho necessário para a escolta e quais serão os custos.”

“Sim~! Me pergunto o que vamos começar desta vez~?”
“Neste momento, você pode dizer que o departamento de transportes está sendo
desenvolvido? Mas antes que coloquemos isto no papel, precisamos considerar quanto vai
custar. Então, Sei. Em primeiro lugar, faça um rascunho dos contratos de trabalho desses
empregados que você mencionou mais cedo, e também, fale com Merida para manter ela
informada. Rehme também, por favor trabalhe imediatamente no que pedi. Tanya, por favor
chame Sebastian. E Moneda, fique aqui, agora vamos desenvolver o conceito do banco.”
Depois de disparar minhas ordens em rápida sucessão, todos imediatamente se moveram
para obedecer. Mas, acho que é hora de aumentar o número de funcionários. Apesar de ter
planejado fazer isso lentamente… nós estamos todos sobrecarregados de trabalho. Se Sei
continuar dessa maneira, ele eventualmente terá um colapso… e as coisas não ficarão bem.
Oops, eu preciso pensar em outra coisa, outra coisa.
“...Então, Moneda. Você tem alguma pergunta sobre o que conversamos antes?”
É hora de lançar uma campanha de larga escala para levar adiante as reformas do feudo.
Enquanto isto, expliquei a ideia de estabelecer um banco para Moneda antes que o
momento chegasse.
Apesar do atual mercado circular dinheiro, não há instituição para controlar essa circulação.
Isso foi algo que me surpreendeu… Me pergunto se os cidadãos do feudo depositam seu
dinheiro debaixo dos colchões? Se não, parece que eles depositam com a Guilda Comercial.
Parece que a guilda também oferece este tipo de serviços, e as pessoas podem retirar a
quantidade de dinheiro que eles depositaram em qualquer filial da guilda, o que é
conveniente.
No entanto, a Guilda Comercial não faz isso profissionalmente, eles apenas guardam o
dinheiro que é confiado a eles.
“Então, você tem alguma pergunta?”
“Não. No entanto, você fez bem em pensar nesta ideia.”
Bem, eu não fui exatamente a pessoa que teve essa ideia. Apesar de querer dizer isto, eu
não posso, então sorri e permaneci calada.
“Para começar, por favor compre o prédio que será usado pelo banco. Depois disto, por
favor use meu nome para marcar uma reunião com o Mestre da Guilda Comercial e os
presidentes de conglomerados importantes.”
“Entendido.”
¹ Originalmente, 
banzai
, uma forma de comemoração japonesa. Tive que me conter para não
enfiar um “Aê, porra!” nessa parte...

Capítulo 13: Encontro
Depois disto, as próximas semanas de trabalho foram gastas preparando para o
estabelecimento do banco, obtendo o edifício e assegurando o equipamento necessário…
Como é usual para nós, há uma montanha de coisas para se fazer.
Finalmente, o dia marcado para o encontro chegou. O local designado é a matriz da Guilda
Comercial aqui no feudo do Duque de Armelia.
Quando me encontrei com Moneda nesta sala, pensei que o interior era calmante e
profundo, e ainda é o mesmo de então.
“...Então, obrigada a todos por reservar um tempo das suas agendas apertadas para se
reunir aqui hoje.”
Comecei o encontro com uma saudação. Além do mais, estou realmente extremamente
agradecida para aqueles que se reuniram aqui hoje porque eles genuinamente possuem
agendas muito, muito ocupadas.
“Não por isto. Nós também estávamos ansiosos por conhecer o presidente do conglomerado
que roubou todos os holofotes¹ recentemente.”
Ele disse com um olhar afiado. Ccomo esperado… ele acertou em cheio.

“Eu não vim até vocês hoje como o presidente do Conglomerado Azura, mas como o
representante do Lorde Feudal do Ducado de Armelia.”
“Oh, como o representante do Lorde Feudal, é?”
“Sim. De outra maneira, seria impossível para mim reunir todos aqui hoje. Apesar de tudo,
nosso conglomerado é apenas um novato.”
“Quão modesta. Eu tenho ouvido tudo sobre suas atividades.”
“Se esse é o caso… irei aceitar alegremente seus elogios. No entanto, meu objetivo hoje é
relacionado com outra questão…”
A atmosfera na sala ficou gelada de repente.
“Em primeiro lugar, gostaria de estabelecer um banco no nosso feudo. Por isto, gostaria que
todos fizessem uso dele.”
“...um banco, é?”
“Sim.”
“Perdão pela minha rudeza, mas o que exatamente é isto?”
“Para colocar de uma maneira simples, é uma versão avançada dos serviços de repositório
providos pela Guilda Comercial. Seus propósitos principais são serviços de depósito, serviços
de ordem de pagamento e serviços de financiamento.”
“Serviços de depósito? Serviços de… financiamento? Nunca ouvi falar destes antes… Que
tipo de importância eles tem?”
“Vamos começar com serviços de depósito. É similar aos serviços que a Guilda Comercial
tem provido, onde um individuo ou conglomerado pode depositar seus fundos. Estes tipos
de serviços também serão conduzidos pelo banco.
Os fundos que as pessoas que fazem parte da Guilda Comercial gastam para constantemente
contratar escoltas não serão mais necessárias. Não acham que isto será uma vantagem para
a guilda?
Além disso, você pode fazer transações entre as contas no banco. Por exemplo, se duas
partes interessadas depositarem fundos no banco, reservas em dinheiro podem ser movidas
entre as contas e assim ninguém precisa carregar dinheiro consigo.”
Sobre os serviços de depósito, pensei que seria tudo bem fazer eles de maneira similar ao
funcionamento no Japão. Em outras palavras, um livro bancário e selos². No entanto, desde
que acabou de ser estabelecido, será difícil fazer transferências entre contas.
Então, pensei que seria uma boa ideia para os conglomerados criarem contas correntes. E
também, porque é provável que as pessoas vão viajar para regiões diferentes, seria uma boa
ideia criar cheques e saques.

Daí em diante, como pretendo criar registros familiares³, pensei que seria uma boa ideia
criar carteiras de identidade com elas. Além disso, como prova que a carteira de identidade
com alguém realmente pertence a alguém, deve haver um selo na parte de trás.
No entanto, não é necessário ter tudo como é no Japão… Ou melhor, vou polir essa ideia
mais tarde. Já que os registros familiares vão levar algum tempo, ficará tudo bem se eles
forem introduzidos depois que o banco for estabelecido.
Sobre o selo, já que não há kanjis neste mundo, como pensei, terá que ser o brasão dos
nobres. Quando estava pensando sobre o que fazer, fui consultar com Moneda.
É o mesmo para os serviços de ordem de pagamento, tive que considerar como lidar com
estes depois que uma conta for criada. Máquinas não existem aqui. Quando o cliente criar
uma conta no banco, cada um receberá um livro de contabilidade, e usando este método,
eles podem depositar seu dinheiro.
Falando nisto, nós já estabelecemos a divisão de guarda, e pretendo colocar eles em uso.
Guardas são importantes para bancos, especialmente quando começarmos a fazer entregas
de malotes para filiais… não é mesmo? Claro, não é como se os guardas tivessem excelentes
qualificações logo que são contratados… então um investimento inicial em treinamento
precisou ser feito.
“...Entendo. No entanto, me pergunto se isto seria realmente seguro? Afinal de contas, eles
são fundos importantes. Não pode haver nenhum risco.”
“Mas é claro, os fundos serão colocados sob a proteção da nossa Casa. Posso garantir a
qualidade das forças de segurança que estarão protegendo os fundos. Por outro lado, se
uma fraude acontecer, usarei minha posição para apreender o criminoso.”
“Hmmm. Então, sobre os serviços de financiamento?”
“Os serviços de financiamento irão emprestar os fundos coletados… em outras palavras,
empréstimo de dinheiro. É claro que condições estritas serão impostas… E se alguém é
capaz de atender aos requerimentos, eles serão capazes de pedir emprestado capital
financeiro. Por exemplo, fundos para começar um novo negócio?”
“Isto é interessante.”
“Você pode depositar seu dinheiro a qualquer momento e apenas fazer uma retirada do
montante necessário. Transações se tornarão mais fáceis. Além disso, se você precisar de
capital, você pode pedir emprestado quando necessário. ‘Nossa Casa’ ficará responsável
pela segurança dos fundos. E porque estará sob a nossa Casa, os fundos estarão seguros a
menos que nossa Casa caia em ruínas. ...O que você pensam? Mais cedo, você gentilmente
elogiou a administração do conglomerado, mas o que você pensa do Lorde Feudal
retornando o lucro para o feudo? Afinal de contas, o dinheiro do feudo pertence ao feudo.”
Apesar de dizer isto, não é como se o feudo tem garantias de receber fundos do banco.
Especialmente quando as pessoas na minha frente não estiverem dispostas a fazer
investimentos. Eles não estão enganados sobre para onde os lucros do conglomerado vão,
certo?

“Em troca disto, o que você está pedindo de nós?”
“Com relação ao estabelecimento do banco, não tenho nenhum pedido em mente. Por que
o mais importante é retornar o dinheiro do feudo para o feudo.
Ah, mas a Guilda Comercial sempre esteve a cargo disto, então gostaria da sua permissão se
estaria tudo bem para recrutarmos estas pessoas para trabalhar no banco?
Já que há várias coisas a se aprender, seria melhor se contratássemos alguém com
experiência. E também, apesar de termos preparado a sede do banco para ser aqui, ainda
temos que decidir onde criar as filiais. Então, eu ficaria agradecida se a guilda tiver
sugestões.”
“Com relação à nossa guilda, desde que nós sempre tivemos prejuízo nesta área, nós
ficaremos mais do que felizes com você tomando conta… Então se é apenas isso, será um
prazer cooperar.”
Muito bem, a possibilidade de estabelecer o banco parece quase certa.
“...Então, o próximo item na agenda. Devemos mover para o ‘assunto principal’ envolvendo
os conglomerados agora?”
A atmosfera que havia relaxado se tornou tensa de novo. Não há razão para parar agora…
Desde que se reuniram aqui hoje tem agendas apertadas… será um desperdício de uma
oportunidade se não aproveitar esta chance.
“Sobre o banco que estávamos falando mais cedo, foi decidido que os impostos recolhidos
da população serão usados para a manutenção das estradas do feudo. E também, há mais
uma coisa. O estabelecimento de uma ‘academia.’”
“Academia…? Como aquela na Cidade Real?”
“Se é esse tipo de academia desvantajosa, não há necessidade de usar o dinheiro dos
impostos para construir ela. O que eu gostaria de construir é uma academia que tem uma
divisão primária que irá ensinar estudantes a ler e escrever, e uma divisão avançada que irá
ensinar habilidades especializadas para os estudantes… Os impostos do feudo serão usados
para isto porque eu pretendo passar uma lei fazendo da educação primária compulsória no
nosso feudo. Atualmente, quero chamar a atenção de todos para a divisão avançada.”
“De que maneira?”
“Falando francamente, gostaria que vocês investissem nela. Apesar de dinheiro ser aceitável,
materiais e equipamento também seriam bem vindos.”
“Não ficaria tudo bem usar o banco de que você falou mais cedo para financiar isto?”
“O banco depende dos fundos da Casa Ducal e os impostos do povo do feudo. Se o banco
tiver que financiar algo tão extensivo, isto arruinaria o equilíbrio entre receitas e despesas, e
resultará no colapso da administração bancária.”

“Há uma certa verdade nisto. Se esse é o caso, não seria melhor esperar até ter os fundos
necessários para a academia?”
“Se possível, gostaria de construir a academia o mais cedo possível. Por que pessoas são
importantes recursos do nosso feudo, seria uma vergonha se as deixássemos sozinhas e não
polilos.”
“...Hmmm. Qual é o conceito da academia?”
“Vou distribuir os documentos agora, por gentileza os vejam.”
Sebastian, que veio comigo, distribuiu os documentos para todos. Estes são documentos que
levei as últimas semanas preparando. ...Por causa disto, não tive muito tempo para dormir
ultimamente.
“Em primeiro lugar, gostaria de estabelecer um departamento médico e farmacológico.
Depois, departamentos de administração feudal e contabilidade.”
“Um departamento médico…?”
Os diretores dos conglomerados tinham expressões de surpresa nos seus rostos. Acho que é
natural. Por que doutores neste mundo só são usados pela realeza e aristocracia, e por isso o
conhecimento médico não é muito difundido.
Quanto ao valor de tal conhecimento… cada membro dos conglomerados consegue
entender. Normalmente, para aprender tal conhecimento, é preciso pagar uma alta
remuneração.
...Isto mesmo, “normalmente,” é o caso. Eu também queria contratar algumas dessas
pessoas. Queria contratar duas ou três pessoas para a nossa Casa, no entanto, não sei onde
a senhora minha mãe ouviu sobre isto, mas ela introduziu alguém para mim.
Aquela pessoa parecia estar bastante desocupado. Quer dizer, até recentemente, ela estava
relaxando no interior. Então, aquela pessoa subitamente quis cultivar uma nova geração e
veio até nós.
No meu caso, gostaria de tomar vantagem das conexões da senhora minha mãe para
negociar com o doutor e para futuras negociações feitas pelo conglomerado no futuro
sempre que possível.
Aproveitando, fazendeiros e acadêmicos irão atuar como instrutores no departamento de
agricultura. Para aulas teóricas… e experiências práticas.
Com relação aos acadêmicos, novamente usei toda a influência e conexões do senhor meu
pai e senhora minha mãe para juntálos. Mais tarde, pretendo fazer de Rehme uma
professora também.
¹ Essa light novel às vezes comete este tipo de anacronismo involuntário nas falas de alguns
personagens. Moneda, no capítulo 9, por exemplo, usa “como se tivesse caído uma bomba”.
Como exatamente alguém nascido num mundo medieval usaria uma expressão que só
passou a ser usada após a Segunda Guerra Mundial quando bombardeiros aéreos se

tornaram comuns o bastante para “deixou cair uma bomba” virar gíria para um evento
surpreendente e chocante?
² No Japão, usamse “selos pessoais” em kanji em vez de assinaturas para garantir a
autenticidade de uma transação bancária.
³ Registros familiares japoneses são uma mistura da nossa certidão de nascimento e CPFs.
Basicamente são o que prova que você existe para o governo.

Capítulo 14: Negociações da Senhorita
“Conhecimento também é um ativo, né…”
“Sim.”
“No entanto, é porque o número de doutores é limitado que eles são valiosos. Se o número
deles fosse aumentar, o valor deles provavelmente diminuiria…”
“O que você está dizendo? Nesse momento o número deles é longe de ser o suficiente.”
As pessoas podem se consultar com um médico se um deles vive na cidade. Dito isto, porque
muitos não tem muita educação formal, eles não podem ser realmente confiáveis. Além
disso, em áreas remotas e de fronteira, é dito que não há qualquer praticante de medicina e
as pessoas tem que confiar em remédios dúbios.
“Não acho que preciso dizer isso mas, há dinheiro para ser feito com o aumento do número
de doutores entre a população. Isto é, os conglomerados serão capazes de fazer bons
negócios vendendo equipamentos usados pelos doutores e ingredientes medicinais. Além
disso, com mais pesquisa, podemos esperar que novos remédios sejam desenvolvidos.”
Prestando atenção, o diretor de um conglomerado que lida com a venda de remédios está
bastante tentado. É, o interesse dele foi provavelmente capturado.

“Com relação ao departamentos de administração feudal e contabilidade, o objetivo é
cultivar pessoas talentosas que farão o futuro do feudo mais próspero. ...Especialmente o
departamento de contabilidade, vocês não acham que isto é relacionado com todos aqui?”
“Eu posso mais ou menos entender como administração feudal vai nos envolver… Mas como
esse departamento de contabilidade é relacionado conosco?”
“Por favor, olhem a terceira página do documento.”
“Isto é…”
“Este é um pequeno excerto do livro de contabilidade do Conglomerado Azura.”
“Isto é um livro de contabilidade!?”
Todos pareciam realmente maravilhados quando viram o conteúdo. Neste mundo, não há o
conceito de contabilidade de dupla entrada! Eu não posso acreditar que eles não tem algo
tão conveniente apesar das pessoas dizerem que “contabilidade de dupla entrada é uma das
mais impressionantes invenções nascidas do conhecimento humano.”
O que é ainda mais surpreendente é que os formatos utilizados não são unificados. Alguns
conglomerados utilizam contabilidade de entrada única enquanto outros usam o método de
contabilidade de lucros e perdas contando seus produtos… É assim que tem sido até agora.
Para mim, que quer promover o sistema capitalista, isto não é aceitável.
“Desta maneira, alguém pode imediatamente ver quando pagamentos são feitos. Há
também um outro documento chamado ‘balancete,’ e com isto, você pode facilmente
discernir ativos e passivos. Além disso há uma declaração de renda que imediatamente
mostra os lucros e despesas. Como resultado, alguém pode facilmente ver o valor
‘quantitativo’ de um conglomerado.”
Pensei que seria um benefício guiar mercadores com experiência e boa intuição, e com isto,
eles serão mais unidos no futuro. Bem… também há meu desejo de praticar algo
relacionado com o trabalho contábil que tinha na minha vida passada.
“Quando você quiser fazer uma aplicação para um empréstimo no banco, você precisa
submeter este formulário. Afinal de contas, com a reforma tributária que vai acontecer no
futuro próximo, o imposto comunitário será eliminado.
Com este livro de contabilidade, alguém pode ler facilmente um relatório de quanto lucro foi
feito, e vocês terão que pagar um imposto apropriado de acordo com isto. Claro, ainda
haverão defeitos neste sistema tributário.
No entanto, com o sistema tributário sendo baseado nos seus ativos, será possível pagar
menos impostos. Quando vocês considerem isso com cuidado, verão que é uma grande
vantagem para todos.”
“...Você tem a autoridade para mudar o sistema tributário?”

“Sim. Não estou apenas agindo como o representante do Lorde Feudal. Como está escrito
nesta carta, fui dada a posição para administrar o feudo com a mesma autoridade do Lorde
Feudal.”
“...Se alguém inscreverse nessa academia que você está falando, eles poderão aprender o
método de contabilidade do seu conglomerado?”
Quando uma pessoa normal olha para um livro de contabilidade, eles podem não ser
capazes de ver o valor deles… No entanto, como esperado de diretores de conglomerados,
eles perceberam o valor desse método.
“Sim, é claro.”
“Eu desisto… Não imaginava que você iria usar uma isca tão grande, ou melhor, essa isca
provavelmente será muito bem sucedida…”
“Sim. Há também outras vantagens, sabe? Por exemplo, quando o departamento
agricultural começar a pesquisar melhorias em cultivo, se eles forem bem sucedidos, esses
métodos serão entregues aos conglomerados que investirem na academia. O que você
acha? Não é tentador?”
“Haha, é tentador, sim.”
“Agora, eu gostaria de falar com os diretores dos conglomerados que desejam fazer um
investimento. Não quero utilizar mais do tempo daqueles que não estiverem interessados.”
Para a minha proposta, apenas duas pessoas saíram da sala. Oh, achei que pelo menos
metade deles iria sair.
“Um monte de gente surpreendentemente ficou… está tudo bem que seja assim?”
“Irissama, nós somos, afinal de contas, ‘mercadores de primeira classe’ e nós temos orgulho
de fazer parte de qualquer coisa que vá fazer lucro. Em vez de estar interessados em lucro
no curto prazo, nós somos mercadores que se interessam por grandes lucros no longo prazo.
Com grande lucro, é natural que haja algum risco. E nós apenas fazemos nossa decisão
depois de considerar os riscos e o retorno. Ou seja, nós nunca vamos deixar uma
oportunidade para fazer um grande lucro escapar.”
“Bem~... Imagino que seja natural.”
“Se você fosse apenas uma jovem nobre comum, nós provavelmente iríamos ignorar essa
ideia como nada além de um sonho vazio. No entanto, você não apenas criou um
conglomerado com as próprias mãos, você já chegou onde nós estamos… Não, chegou ainda
mais longe. E o que nós apreciamos é essa sua habilidade.”
“...Eu mais uma vez estou orgulhosa de ser elogiada por vocês. Por que são mercadores de
primeira classe como vocês que dão suporte ao nosso feudo.”

Capítulo 15: Na carruagem
“...Mas, Irissama realmente é corajosa.”
Moneda levantou o assunto enquanto nós estavámos na carruagem. As pessoas dentro da
carruagem nesse momento são Moneda, Sebastian e eu. Dida, por outro lado, estava
sentado do lado de fora agindo como condutor.
“Oh, não é para tanto. Na verdade eu estava muito tensa.”
“No entanto, não pareceu ser o caso para mim. O caso aqui é que nunca imaginei que você
iria falar com eles sobre uma proposta de negócios.”
“Se esse é o caso, Moneda, para que você achava que chamei essa reunião?”
“É claro que para relatar o estabelecimento do banco…”
“Eu fiz isso.”
“Não, eu não quis dizer que você não fez…”

Comecei a rir sem querer. Eu estava realmente nervosa durante a reunião, era uma situação
similar a andar numa corda bamba. Afinal de contas, aqueles documentos levaram três
semanas para ser feitos. Apesar dos documentos terem um monte de detalhes… tudo
acabou bem sem problemas. Eu estava nervosa pensando sobre as diferentes questões que
eles poderiam ter sobre os documentos.
“No entanto, porquê não podemos ter o banco pagar pela instituição educacional? Além
disso, há a questão da manutenção das estradas…”
“É impossível parar a distribuição de produtos. No entanto, se os canais de distribuição são
melhorados, a circulação de dinheiro também melhora… Desde que este é o caso, seria
melhor se nós começarmos o quanto antes. Além disso, se esses fundos serem retornados
para o povo, não seria mais fácil para as crianças atenderem a academia?”
Claro, a divisão primária da academia será grátis. Mesmo assim, não acho que haverão
muitas pessoas felizes com a ideia. Especialmente aqueles vivendo em áreas remotas.
No entanto, se fundos forem para essas “obras públicas” como manutenção de estradas,
isso vai silenciar essas pessoas, circular dinheiro entre elas, e revitalizar a economia.
“Pessoas inteligentes provavelmente já perceberam os benefícios da manutenção das
estradas. Distribuição de produtos irá melhorar, e porque muitos materiais e comida serão
necessários para provir os trabalhadores durante o projeto… os negócios dos
conglomerados irão prosperar grandemente.
Quando um investimento é feito, a Casa Ducal estará em dívida para com eles, e eles
também receberão informação sobre as pesquisas feitas. ...Quando eles considerarem estas
coisas, pensei que eles iriam agarrar essa chance. A única coisa que preciso me preocupar é
não ser devorada por eles.”
“Senhorita, você atualmente considerou as coisas até esse ponto…”
“Nossa, você achou que não ia considerar elas?”
“Não, não quis dizer isto.”
“É mesmo? Então, Moneda. Quando voltarmos, vá para a sede do banco e abraa.
Exatamente como ensaiamos antes, comece a aceitar depósitos, abrir contas e os outros
procedimentos.
Depois disto, assegure os fundos para a manutenção das estradas. ...Em outras palavras?
Moneda, por favor não tire nenhuma folga por um tempo. Esse vai ser um tempo agitado.”
“Exatamente o que eu estava esperando.”
“Sebastian, você também vai ficar bastante ocupado. Por favor consulte com Rehme sobre a
ordem com que construir as estradas e também sobre fazer as estradas mais eficientes.
Também prepare documentos com as despesas estimadas para a construção e manutenção
das estradas.”
“Entendido. Já discuti este assunto com Rehmedono¹, e as estimativas das despesas já está
pronta.”

“Como esperado de Sebastian. Por favor me apresente estes documentos. Eu os lerei
imediatamente. Se possível, quero passar eles para Moneda para que possamos começar
imediatamente.”
***
Meu nome é Sebastian. Eu não tenho um sobrenome… No entanto, tenho orgulho de servir
a Casa do Duque de Armelia por gerações.
Meu trabalho consiste em administrar a mansão e também o feudo no lugar do atual
patriarca, o Primeiroministro que está ocupado na Cidade Real a maior parte do tempo. Por
que o feudo ducal é uma terra genuinamente vasta, é impossível administrar ela de perto,
então faço uso dos meus vastos contatos. ...Ou pelo menos costumava fazer isto.
Quando a senhorita aceitou a posição de representante do Lorde Feudal, minha vida calma
mudou drasticamente. ...Para resumir em uma palavra, ocupado. Eu estou exausto.
Comigo administrando a mansão e o feudo ao mesmo tempo, outro criado veio até mim e
perguntou, “Quando você tem tempo para descansar?” E isso acontece regularmente. Por
que sou dessa maneira, tenho completa admiração pela maneira como a senhorita trabalha.
Para ser honesto… quando a senhorita chegou, imaginei que ela deixaria tudo por minha
conta… Pelo menos foi o que pensei. Mas no momento que a senhorita chegou, ela me
pediu pelo relatório fiscal do feudo, leu tudo extremamente rápido, e saiu para fazer uma
inspeção rigorosa do feudo.
Então, ela lançou um conglomerado e fez uma fortuna num piscar de olhos. Neste momento,
ela está ocupada tentando reformar as leis do feudo. ...Me pergunto quando ela tira um
momento para descansar, ou melhor, me pergunto se ela pelo menos tira um tempo para
dormir.
A ética do trabalho dela e o jeito que ela dá instruções precisas, só pensando nisto já me
deixa impressionado. Pelo bem dela, não me importo de trabalhar duro estes meus ossos
velhos. ...Quando ajudando ela, é um prazer imaginar como o futuro vai se parecer.
No entanto, tenho uma preocupação, a senhorita está parecendo mais e mais magra
ultimamente. Apesar dela mesma ter dito que está tentando perder peso… Estou
preocupado que perca de peso não seja a única razão… mas cansaço também.
Não é um engano dizer que o futuro do feudo está nos ombros da senhorita. E por causa
disto, a presença da senhorita está se tornando maior a cada dia que passa.
Tenho que ajudar a senhorita o melhor possível para que ela não fique doente.
Hoje também, vou pedir ao chefe para preparar a comida favorita da senhorita… é o que
estava pensando na viagem para casa da Guilda Comercial
¹ O sufixo 
dono
não é muito usado na língua japonesa atual, tendo o significado de “lorde”
ou “mestre”. Apesar de parecer inadequado que Sebastian use “lorde” para se referir a
Rehme, um dos usos de 
dono
é quando você se dirige a um interlocutor com a mesma

posição social que você de maneira extremamente respeitosa. Ou seja, o sufixo 
sama
é uma
maneira apropriada de mostrar extremo respeito por alguém de posição social superior, não
podendo ser usado por Sebastian para se referir a Rehme que é uma criada como ele,
enquanto 
dono
é usado para mostrar o mesmo respeito por alguém da sua mesma posição
social, sendo apropriado para Sebastian usar para se referir a Rehme.

Capítulo 16: Estética é universal
...Aliás, faz meio ano desde que o banco foi estabelecido. Durante estes seis meses, o
primeiro programa de obras públicas, manutenção das estradas, começou e está
progredindo de forma firme.
Com relação ao banco, vários conglomerados abriram uma conta empresarial e fizeram
depósitos. E as pessoas que fazem parte destes conglomerados abriram uma conta pessoal e
a prática começou a se espalhar… Agora, a presença do banco se tornou grande nas áreas
urbanas. Por causa disto, Moneda parece estar realmente ocupado. O desafio agora é…
provavelmente como espalhar isto para outras cidades.
E os fundos para a instituição educacional foram assegurados e ela começou a ser
construída. Quando estiver completa, irá começar a funcionar imediatamente. No entanto,
já que a construção da divisão avançada é a prioridade, ainda demorará um longo tempo até
todas as crianças do feudo poderão atender a divisão primária.
Minha carga de trabalho não diminui nada, ou melhor, aumentou. De fato, porque a carga
de trabalho tem aumentado recentemente ao ponto de ser perigoso para a nossa saúde, há
uma necessidade urgente de contratar oficiais para ajudar a administrar o feudo. Por que já

há algumas pessoas na Casa que vem ajudando com o feudo, imediatamente transferi eles
para trabalhar para nós.
Os departamentos são os seguintes: Fazenda, Educação, Assuntos Públicos¹, Obras Públicas e
Justiça. É um sistema onde eu, como o representante do Lorde Feudal, estou no topo.
Aliás, o departamento da fazenda esta atualmente trabalhando no sistema tributário. Cada
departamento precisa calcular suas despesas e entregar um relatório na forma de um
balancete. Então, o banco irá dar uma olhada e dar sua aprovação. Isto está sendo feito para
preparar o caminho para a reforma tributária no futuro.
O departamento educacional opera de maneira similar ao Ministério da Educação no Japão.
Os professores da academia decidem que assuntos eles querem ensinar, mas o
departamento educacional se reserva o direito de escolher o conteúdo e quanto dinheiro
eles irão gastar.
O departamento de assuntos públicos está encarregado de administrar as pessoas no feudo.
Neste momento, eles estão ocupados com preparações para a criação dos registros
familiares. ...Eu também estava pensando em eventualmente estabelecer políticas de
bemestar social.
O departamento de obras públicas está atualmente encarregado da construção e
manutenção das estradas e, eventualmente, eles também estarão a cargo da construção de
prédios públicos. Em outras palavras, porque a manutenção das estradas está sendo feita,
não é um exagero falar que eles estão muito ocupados.
Já o departamento da justiça, como o nome sugere, está a cargo de implementar as leis do
feudo. Eles atualmente estão encarregados de aplicar as leis atuais, e irão trabalhar em
reformas legais no futuro.
Agora, já que estou cansada, irei tomar um banho.
“Senhorita, precisa de algo?”
“É raro que eu tenha algum tempo livre, e já que estou cansada, pensei em tomar um banho
quente. Você pode preparar ele?”
Quando fiz esse pedido, ela imediatamente foi preparar o banho para mim. Tanya tem sido
superprotetora ultimamente. ...Me pergunto se realmente pareço estar tão cansada assim?
“...Hoje a senhorita parece de alguma maneira mais feliz, alguma coisa aconteceu?”
“Ah, como pensei, você consegue ver? Fufufu², o que eu queria finalmente chegou.”
Fufufu… Depois de ficar ocupada por meio ano pesquisando e pesquisando, isto finalmente
foi completado. E hoje, pretendo testálo.
Eu lentamente entro no banho, e quando senti que meu cansaço foi curado, imediatamente
usei ele. Haaa~ O aroma de rosas cheira muito bem.
Quando sai do banho quente animada, Tanya estava do lado de fora preparando minhas
roupas.
“Com licença, estou entrando, senhorita. Terminei as preparações… Eeh!”

Quando Tanya olhou para o meu cabelo, uma expressão de surpresa apareceu no rosto dela.
Fufufu, é maravilhoso, não é? Já que ela não é o tipo de pessoa que normalmente tem este
tipo de expressão, o efeito é excelente.
“O cabelo da senhorita está realmente lindo… É como se estivesse brilhando. Com licença,
senhorita. Como é que ficou dessa maneira…”
“Fufufu… É porque usei isto.”
O que mostrei para ela foi uma garrafa pequena. Dentro havia um líquido amarelopálido.
“O que é isso exatamente?”
“É chamado de ‘condicionador.’ É um item necessário para regular seu cabelo e tornar ele
lustroso.”
De fato, condicionadores não existiam nesse mundo. Parece que todos lavam seus cabelos
com sabão e água. Eu aguentei isto pelo último meio ano. Por acaso, não estava com a
cabeça livre nos primeiros três meses e não percebi. Depois de perceber, é da natureza
humana se preocupar. ...Quando alguém usa apenas sabão, o cabeço vai ser danificado. Por
que sabia disto, não posso deixar as coisas assim. Por que Iris tem um lindo cabelo prateado
que ela herdou da sua mãe, isto me deu stress desnecessário.
E por isto, tentei fazer artesanalmente sabonete, shampoo e condicionador similares aos
que existiam na minha vida passada. Apesar de sabão já existir nesse mundo, ainda levou um
bom tempo para dar tudo certo.
Já que vou fazer eles de qualquer jeito… posso fazer produtos relacionados. Usei as rosas
que são o orgulho da nossa casa para dar a fragância.
“...Senhorita, é incrível…”
Tanya murmurou enquanto olhava para o meu cabelo. Como pensei, não importa o mundo,
todos vão se interessar por produtos de beleza.
“...Devo dar alguns para Tanya também?”
“Eh, você faria isso?”
“Eu posso fazer mais imediatamente.”
Apesar de levar um longo tempo para fazer um, agora que tenho a fórmula, não vai mais
levar muito tempo.
“Então, por favor me dê um pouco…”
Tanya graciosamente aceitou. Me dá grande alegria saber que ela está feliz. Por que tenho
estado em dívida com ela por algum tempo agora.

No entanto, a conversa não acabou ali. Quando as empregadas viram meu cabelo, elas se
perguntaram se eu estava usando algo especial e onde elas poderiam obter isso, e
perguntaram a Tanya uma depois da outra. Apesar de Tanya manter silêncio sobre isso, eu
revelei sem cerimônia a natureza do condicionador, e elas pediram por ele uma atrás da
outra.
Quando os empregados descobriram o efeito, eles pensaram, “Isto vai definitivamente
vender bem,” e escreveram uma proposta de negócios. Então, os produtos de beleza foram
imediatamente promovidos e comercializados pelo Conglomerado Azura.
Como resultado, não é necessário dizer que minha carga de trabalho aumentou ainda mais.
¹ O original é “public affairs”, ou assuntos públicos numa tradução direta. Como as
atribuições deste departamento são uma mistura das secretarias de segurança pública no
Brasil (gerar carteiras de identidade) com o do extinto ministério da previdência (quando Iris
colocar em prática políticas de bemestar social), decidi pela tradução direta já que não
haveria algo facilmente identificável para nós brasileiros.
² Risada tradicional das 
ojousamas
japonesas, considerada refinada e tal, mas pessoalmente
acho estranho pacas rir assim...

Capítulo 17: A senhora minha mãe é uma trapaça
Antes do produto ser comercializado, mandei produtos de teste para a senhora minha mãe
que pareceu gostar muito deles e começou a fazer propaganda deles imediatamente. E o
resultado foi, é claro, que eles foram estabelecidos como produtos populares entre os
aristocratas apesar do preço alto. ...Sério, a senhora minha mãe é competente quando se
trata de propaganda. Eu secretamente dei a ela a posição de diretora de propaganda.
Como se esperaria, desde que o conglomerado se expandiu, minha carga de trabalho
também aumentou. Apesar do número de empregados ter aumentado gradualmente e eles
terem assumido várias posições de supervisão, mas como não faz um ano que começamos a
operar, não pode ser evitado que eu queira estar diretamente de olho em tudo. ...Mas tenho
que ficar de olho na minha saúde.
“...Senhorita Iris.”

“Oh, Sebastian. Qual o problema? Se não estou enganada, nossa discussão irá acontecer
durante a tarde?”
“Sobre isto, há a informação de que a Madame irá chegar durante a tarde…”
“Eh? A senhora minha mãe? Mas ela não disse nada sobre isso na última carta…”
“De qualquer maneira, por favor, nós dê instruções.”
“Vvocê está certo. Por enquanto, peça para os criados na sala de jantar para irem para o
salão de entrada, e também para limparem o quarto dela. Mesmo que normalmente seja
mantido limpo, por favor tenha certeza que está tudo certo.
Por favor, também mude as flores no salão de entrada. Vamos mudar para as rosas que
usamos nos produtos. Depois disto, desde que quero servir o novo produto, o fondant de
chocolate, por favor prepare um menu para comodar isto. Por que o fondant tem um sabor
forte, seria melhor preparar uma refeição mais leve.”
“Como quiser.”
“Com relação ao chá, sirva o chá de ervas. Por que ele será servido na franquia de cafeterias
do conglomerado, quero ter algumas impressões.”
Aliás, o nome da nova divisão é casa do chá. Eu imaginei que não seria uma boa ideia
continuar as chamando de “linha nobre” e “linha plebeia,” então criamos cafés onde os
nobres e ricos podem visitar.
Com isso, os produtos de chocolate foram divididos entre a divisão da casa de chá e a divisão
de confeitaria.
Ah, no entanto, deixei a linha nobre do mesmo jeito, sabe? Desde que os nobres amam
receber tratamento especial. Quando estabelecemos um sistema de sócios, todos ficaram
felizes e correram para se associarem.
Se eles forem qualificados para se tornarem membros, eles podem visitar lojas exclusivas na
Cidade Real e no feudo. É um lugar onde eles podem ver como funcionam e como lidamos
com “todos” os produtos do conglomerado.
Em outras palavras, não são só as confeitarias, mas também os produtos de beleza. No caso
dos produtos de beleza, os perfumes de ervas criados com vários aromas diferentes está
atualmente vendendo como água.
Os pedidos de confeitarias também está indo bem, e há um estande separado nas lojas onde
as pessoas podem comprar comida e comer nas mesas.
...Mais importante, desde que a senhora minha mãe está vindo, preciso limpar um pouco da
minha agenda. Imediatamente olhei para a minha agenda para verificar. Recentemente,
Tanya está agindo como minha secretária. Estou realmente agradecida a ela.
Então, de algum jeito consegui limpar algumas coisas da minha agenda e esperei pela
chegada da minha mãe. Quando encontrar com eles… vou pedir desculpas. Me sinto

culpada que a carga de trabalho de todo mundo tenha aumentado, então antes que a
senhora minha mãe chegue, vou trabalhar um pouco. Só confirmar alguns números¹.
“A madame chegou.”
“Obrigada, Sebastian.”
Os empregados saudaram a senhora minha mãe quando ela chegou.
“Bem vinda à sua casa, senhora minha mãe.”
A pessoa que surgiu da porta é uma mulher bela sem comparação com cabelo prateado. Ah,
apesar dela ser minha mãe, ela realmente é bonita…
A senhora minha mãe, que costumava ser chamada de “Flor da Alta Sociedade,” ainda é uma
existência admirada pelos aristocratas e ela tem uma grande influência nos círculos sociais.
...Além disso, ela é a diretora de propaganda do Conglomerado Azura, apesar dessa
informação não ser pública.
“Eu retornei~ Me desculpe por aparecer de repente, Irischan.”
Ela tem uma personalidade gentil. Apesar dela falar dessa maneira com membros da
família², é completamente diferente fora de casa. Como posso dizer… porque ela é chamada
de “Flor da Alta Sociedade,” é claro que ela age como uma perfeita dama.
“Não, não é um problema. Estou feliz de poder ver a senhora minha mãe depois de tanto
tempo.”
“Oh, nossa, você certamente disse algo fofo. Mas, por que não fui capaz de falar
propriamente com Irischan antes de você vir para cá, eu estou muito feliz de ver você.”
“No entanto, está mesmo tudo bem? A temporada³ ainda não acabou se não estou
enganada?”
“Está tudo bem~ Os eventos oficiais já acabaram, e eu informei todas as pessoas com que
tenho boas relações… Ah, apesar de ter recebido um convite do da esposa do Líder da
Ordem de Cavalaria, não achei que seria interessante.”
...Como esperado da senhora minha mãe… Apesar de ser o que estava pensando, não disse
isto em voz alta. Nesse momento, estou certa que as pessoas da casa do Líder da Ordem de
Cavalaria ficaram morbidamente pálidas… Ou melhor, é o que de fato deve ter acontecido.
Afinal de contas, se a senhora minha mãe não vai a uma festa, isto dá o significado que a
festa provavelmente não terá muito entretenimento.
Não pode ser assim, certo?
Pode ser o que alguém está pensando, mas é a pura verdade.
Exceto por funções oficiais, festas feitas por casas individuais vão mudar de status de acordo
com “as pessoas que eles conseguem trazer para a festa.” Então, quando a pessoa conhecida
como a “Flor da Alta Sociedade” não está lá, isso tem um significado especial.

Mesmo quando ela vai a um evento, os organizadores ficarão realmente nervosos porque
eles nunca sabem quando ela pode ir embora. Se ela abandona um evento cedo, os
organizadores sentem que pode não ter mais sentido em continuar.
Seja uma festa do chá ou um baile, a habilidade da esposa será testada… Se não for um
evento oficial, mesmo durante um evento da família real, a habilidade da rainha será testada
também. Se ela pelo menos aparecer, não será rude.
Sério, a existência de alguém como a senhora minha mãe, é em si, uma trapaça.
...Vamos deixar isso de lado. Foi rude de mim pensar que Dorsen mereceu. No entanto, me
sinto um pouco culpada.
¹ Se você ainda não notou, Iris é viciada em trabalho, bastante viciada.
² No caso, conforme indicado pelo “~”, ela está falando de uma maneira fofinha, afetuosa e
informal com Iris.
³ Temporada de eventos sociais da nobreza, em geral aconteciam no inverno, um período
onde não era possível guerrear ou trabalhar o campo e os nobres ficavam entediados. Daí
termos como “corte de inverno”.

Capítulo 18: A senhora minha mãe parece estar muito brava
“Bem~ Irischan. Você já está trabalhando?”
De manhã cedo enquanto estava trabalhando no estúdio, a senhora minha mãe
inesperadamente veio vistar.
“Me desculpe, mãe. É provavelmente hora do café da manhã.”
“Está tudo bem, não se preocupe com isto. Ou melhor, estou mais preocupada com a sua
condição física.”
“Eu estou bem. Eu não tive um colapso no último meio ano. Além disso, estou me divertindo
bastante.”

“É mesmo? Está tudo bem se esse é o caso…”
“Se você quiser, por favor tenha o café da manhã antes de mim. Parece que isto aqui vai
demorar um pouco ainda. Pedi para eles prepararem croissant de chocolate para o café da
manhã.”
“Croissant de chocolate? Nunca ouvi falar disso antes.”
“É um novo produto do Conglomerado Azura. É um tipo de pão com chocolate misturado.”
“Oh, nossa, isso parece delicioso. No entanto, desde que tenho a chance, vou esperar para
comer com Irischan.”
“Entendo. Vou trabalhar duro para terminar isto o mais rápido possível.”
Tanya imediatamente aproveitou a chance para servir a senhora minha mãe com chá. Uma
secretária que pode fazer tudo, essa é Tanya.
Desde hoje cedo tenho olhado um relatório depois do outro dos diferentes departamentos.
Ahh… ainda há um longo caminho pela frente.
A construção de estradas está indo bem, e a construção da instituição educacional na capital
feudal está progredindo de maneira firme.
“Sebastian, esse cálculo está errado, por favor corrija isto. E também, esse orçamento
estimado está rejeitado. O cálculo das despesas é muito generoso. Por favor faça cortes
onde despesas puderem ser feitas. Se o departamento de obras públicas não estiver
satisfeito com esse orçamento, diga a eles para reunir as evidências e trazer até mim. Ah,
falando neles, sobre aquela questão, qual o resultado?”
“Sim. A manutenção das estradas e a preparação para construir o prédio do escritório
público estão avançando sem problemas. Desde que o material usado em ambos pode ser
transportado ao mesmo tempo, estava pensando em cortas despesas com isto…”
“Eu gostaria de saber mais sobre essa situação, então por favor prepare um relatório sobre
isso. Ah, também informe ao departamento de assuntos públicos que preparar os registros
familiares é a primeira prioridade. Pelo menos, quero as pessoas na capital feudal terem as
delas feitas até o fim da manutenção das estradas. No futuro, este será um documento
importante. Por favor diga a eles que antes de mais nada, acelerarem a criação dos registros
familiares.”
“Entendido.”
Olhei esses documentos mais cedo, então eles podem ser considerados concluídos? Com
relação a esses, vou olhar eles mais tarde e algumas discussões precisam ser feitas… Uwa,
ainda tem duas montanhas de documentos sobrando.
Enquanto estava pensando sobre isso e separando os documentos, uma batida veio da
porta.
“Entre, por gentileza.”

“Com licença.”
A pessoa que entrou foi Sei, que está a cargo do conglomerado.
“Bom dia, madame, Irissama. ...Estava planejando dar um relatório sobre o conglomerado
esta manhã, mas…”
“Vou dar uma olhada, me dê aqui.”
Quando os documentos foram colocados na mesa, formaram outra montanha de
documentos. Se eles são muito ou muito pouco, hesito em julgar. Então, dei uma leve
folheada nos documentos. Usei notas autocolantes para marcar segmentos que pareciam
importantes e continei lendo. Depois que terminei de ler tudo, voltei para essas notas
autocolantes. ...Estou realmente grata por ter aprendido a leitura dinâmica.
“...Em geral, todas as divisões estão em boas condições. Sobre o novo produto para a linha
de produtos de beleza, por favor me traga uma amostra mais tarde. Não apenas o conteúdo,
mas o frasco também. Depois disto, gostaria de alguns ingredientes para fazer alguns
testes… Por favor passe a mensagem para os desenvolvedores.”
“Algo que você quer tentar? Se você me contar antes, posso fazer as preparações.”
“É mesmo? Se esse é o caso… Por favor traga os ingredientes escritos nessa nota esta tarde.
Além disso, por favor traga os livros de contabilidade de cada loja, eu gostaria de confirmar
eles. Vou lêlos mais tarde.”
“Entendido.”
...Acho que vai ficar tudo bem terminar a reunião matinal aqui.
“Senhora minha mãe, perdão por deixar você esperando.”
“Está tudo bem. Mas esse chamado ‘chá de ervas’ é realmente delicioso.”
Minha mãe elogiou o chá enquanto sorria. Apesar de ter deixado ela esperando por um
tempo, minha mãe é realmente gentil.
“Fico muito feliz que você tenha gostado. É atualmente um dos itens mais populares nos
cafés do conglomerado.”
“É assim, huh. Neste caso, gostaria de beber ele mesmo em casa.”
“Apesar desse ser o plano… nós atualmente estamos em uma condição que conseguimos
apenas por pouco prover os cafés.”
Chá é popular neste mundo, e quando decidimos servir o chá de ervas experimentalmente
no café, eles se tornaram extremamente populares. Apesar de muitas pessoas terem pedido
para comprar as folhas de chá, a realidade é que a produção ainda precisa aumentar para
atender a demanda. ...Algumas medidas precisam ser tomadas sobre essa questão.
Incidentalmente, terei uma reunião sobre os cafés durante a tarde.

“É mesmo. Quando ficar disponível para venda, por favor imediatamente me avise. Vou
servir isto na próxima festa do chá.”
“Então, fico agradecida em antecipação.”
Como esperado da diretora de propaganda. Mesmo que eu não peça, ela está mais que
disposta a trabalhar.
Depois disto, lentamente comi o café da manhã com a senhora minha mãe e tomei chá com
ela. Faz um longo tempo desde que tive um momento calmante assim.
“...O que me lembra, como estão as coisas na mansão na Cidade Real?”
“Hmm? O mesmo de sempre~ Nada nunca muda~ Apesar de serem longas férias, aquele
tolo filho meu não voltou para casa. Ele provavelmente está seguindo o Segundo Príncipe e
aquela mulher a maior parte do tempo.”
A voz da minha mãe ficou fria no meio da frase. Quando minha bela mãe disse essas palavras
com tanta força, foi um golpe certeiro.
“Mmãe…”
“Apesar de ainda não ter dito isto, com relação ao incidente, eu estou, obviamente, do seu
lado. Sobre Berne… estou brava com ele.
O tom ddela mudou completamente~!! É completamente fora das minhas expectativas. Por
que o tom de voz dela foi acompanhado de um sorriso frio, suor frio começou a escorrer nas
minhas costas¹.
“...Para ser sincera, se ele não fosse meu filho, eu teria imediatamente destruído ele.”
Apesar de ela estar sorrindo, que assustador, mãe.
“...Falando nisto, mãe. Qual é o estado do castelo na Cidade Real?”
Quando mudei o assunto, minha mãe soltou um suspiro e o ar em volta dela voltou a ficar
gentil.
Por causa disso, eu me senti aliviada e também soltei um suspiro. Nnão é como se eu estava
assustada com a atmosfera em volta da minha mãe que mudei o assunto, okay? É algo com
que estou preocupada.
...É claro que tenho um entendimento sobre as duas facções até certo ponto. No entanto, a
informação que a senhora minha mãe trouxe com ela é extensiva.
Aliás, pelo que entendo as facções do Primeiro Príncipe e Segundo Príncipe estão
atualmente num impasse. Imagino que seja natural. O atual rei ainda está com boa saúde,
então não é sábio fazer movimentos bruscos.

Uma das pessoas envolvidas... É dito que o Primeiro Príncipe está estudando fora do país, o
que é muito dúbio. Além disso, para onde ele foi não foi feito público. Por que ele parece
evitar os holofotes, ainda não há nenhuma notícia sobre ele.
Apesar de o Segundo Príncipe parecer ainda estar vivendo sua vida escolar como um
estudante na academia, não tenho mais informações desde que não me preocupei em saber
sobre ele.
¹ Uma expressão para denotar nervosismo e medo.

Capítulo 19: Conversa fiada
Meu nome é Sei. Não tenho um sobrenome. Originalmente eu vivia na favela mas depois
que a senhorita me recolheu das ruas, comecei a trabalhar para a Casa Ducal de Armelia.
Eu estava trabalhando como um aprendiz de mordomo com Sebastiansan para a casa ducal,
no entanto, essa é uma história do passado.
Tudo começou quando a senhorita se tornou a representante do Lorde Feudal. A senhorita
lançou um conglomerado, e ao mesmo tempo, me colocou a cargo desse conglomerado. Me
pergunto para onde meu trabalho como mordomo se foi… Me tornei as mãos e pés da

senhorita, me encontro com pessoas importantes todos os dias, troco correspondências com
clientes… Há uma montanha de coisas para se fazer. Mesmo agora, estou indo mandar uma
mensagem via pombocorreio para repassar as instruções da senhorita.
“Oh, nossa, Seisan. Obrigada pelo seu trabalho duro¹.”
“Obrigado pelo seu trabalho duro, Tanyasan.”
Coincidentemente, Tanye e eu passamos um pelo outro. Ela, também, está trabalhando
como as mãos e pés da senhorita.
“Como tem sido ultimamente?”
“O mesmo de sempre. E quanto a você, Tanyasan?”
“No meu caso também, o mesmo de sempre. Agora que você mencionou isto, como está a
agenda hoje?”
“Depois de ter uma pequena pausa, estava planejando ir até a senhorita.”
“Se esse é o caso, você gostaria de tomar chá?”
Depois de receber um raro convite de Tanyasan, nós nos dirigimos até a sala de descanso
dos empregados.
“Por favor, sentese.”
Depois de me sentar numa cadeira, Tanya me serviu uma xícara de chá. O líquido é de um
verdade pálido amarelado, um dos produtos desenvolvidos recentemente através dos
esforços do conglomerado, o chá de ervas.
“Este é o chá de ervas sabor alecrim. É bom para tomar quando se está cansado.”
“Muito obrigado. ...Vou experimentar.”
Depois de tomar um gole, expirei lentamente.
“É delicioso. ...Eu parece estar cansado?”
“Não. No entanto, você está cansado, certo?”
“Hahaha… Bem, você está certa. No entanto, ainda estou forte o bastante para continuar.
Quando me comparo com a senhorita…”
“Eu também estou preocupada com ela. Já faz um tempo agora que não tenho visto a
senhorita tirando quaisquer pausas.”
“Você está certa, é como tem sido. Sempre que vejo ela assim, penso que tenho que
trabalhar com mais vontade.”

Meu trabalho certamente aumentou desde que a senhorita retornou. No entanto, nunca
pensei disso como um incomodo. Ou melhor, ser capaz de ver o quanto o conglomerado irá
crescer… é um prazer fazer parte disto.
Acima de tudo, quando vejo que a carga de trabalho da senhorita é o dobro quando
comparada com a minha, eu sinto que é natural para mim trabalhar mais.
“Você não deveria estar baseando seus padrões na senhorita. Por que ela é viciada nisto.”
“Hahaha, você disse algo realmente apropriado… Ah, eu tenho que ir logo.”
“Neste momento, a senhorita está conversando com a madame. Por causa disto, ela
provavelmente ainda não terminou de ajeitar as coisas...”
“É mesmo. Então, talvez deva ir um pouco mais tarde. ...De qualquer maneira, para a
madame fazer toda a viagem até aqui, ela provavelmente está preocupada com a
senhorita…”
“Provavelmente é isto mesmo. Desde que de tempos em tempos, Yairsan manda um
relatório para a mansão.”
Yairsan é o segundo mordomo da casa ducal. No entanto, desde que Sebastiansan agora
está devotado à administração do feudo, ele está fazendo o trabalho do primeiro mordomo.
“Eu entendo completamente que o que a senhorita está tentando fazer é muito importante.
No entanto, comparada com o feudo, a senhorita é mais importante para mim. Eu acho que
essa é uma boa oportunidade para a senhorita descansar mesmo que um pouco…”
Para Tanya, a senhorita é sua salvadora. De todos nós, Tanya tem os sentimentos mais fortes
pela senhorita. Se a senhorita pedisse que ela tirasse a própria vida, ela faria isso com
prazer.
“É verdade. ...Ah, Tanyasan. Pode me servir outra xícara desse chá?”
“Com prazer.”
Vamos relaxar mais um pouco antes de ir. Não podemos estragar o raro momento de
descanso da senhorita.
“...Oh, faz um tempo desde que duas pessoas atualmente estiveram juntas aqui.”
“Didasan. Fazia tempo que não nos víamos.”
A pessoa que apareceu inesperadamente foi Didasan. Apesar do dever dele ser como
guardacostas da senhorita, desde que ela voltou ele tem estado viajando através do feudo
dando instruções no lugar dela. Então, faz um bom tempo desde que nos vimos pela última
vez.
“Didasan também, você gostaria de beber?”
“Esse é chá que todo mundo está falando ultimamente, certo? Vou beber, sim.”

Tanya prontamente serviu uma xícara de chá para Didasan. Apesar dele olhar com
curiosidade para o chá, a princípio, ele riu alegremente depois de beber.
“Ahh~ isso é uma delícia. Gostei mais desse do que de chá comum. A senhorita é incrível
para ser capaz de inventar essas coisas uma atrás da outra.”
“Hahaha, certamente. Aliás, o que Didasan tem feito ultimamente?”
“Hmm? Eu fui de um lado para o outro com Ryle e o resto dos recémtreinados guardas
patrulhar as estradas principais.”
A senhorita quer fortalecer a ordem pública, e Rylesan e Didasan foram colocados a cargo
de treinar os novos recrutas. Por que os guardas ducais são famosos por sua alta qualidade,
não há outros mais adequados para a tarefa.
Além disso, Rylesan e Didasan foram solicitados pela família real para se juntar à Guarda
Real, mas eles escolheram ficar aqui. Em outras palavras, eles são pessoas famosas.
“Como está a ordem pública?”
“Está indo relativamente bem. A economia está indo bem, também. Mas porque o
treinamento daquele cara é intenso, um monte dos recrutas quiseram escapar².”
“Hahaha, isso não é uma boa coisa? Então, o que você tem para fazer hoje?”
“É porque fui chamado por aquele cara. Mas não tenho ideia do motivo. ...Bem, faz um bom
tempo desde que estive de volta. Então provavelmente está tudo bem se agir um pouco
selvagem. Ah, Tanya, por favor me acompanhe num treinamento.”
“Me permita declinar o convite.”
De fato, Tanya também é versada em artes marciais. Quando ela ela mais nova, ela parece
ter recebido treinamento severo da Casa dos pais da madame³. Mesmo assim, ela treinou de
todo o coração para ser capaz de proteger a senhorita.
“A maioria dos meus ataques são mortais. É uma técnica que aperfeiçoei para matar o
oponente. Por que meus fundamentos são diferentes dos seus, não posso agir como sua
companheira de treino.”
“Hahaha, você é uma criada assustadora. No entanto, acha que eu perderia?”
“Não, não quis dizer algo como isso. O que quis dizer é que nossos estilos são muito
diferentes um do outro.”
“Bem, você está certa. Não tenho escolha. Vou ter que me contentar com aquele cara.”
Didasan bebeu o último gole de chá e levantou.
“Obrigado por isto. Vejo vocês mais tarde.”

“Obrigado pelo seu trabalho duro.”
“Obrigado pelo seu trabalho duro… Então, vou ir para junto da senhorita. Por que ainda
existem muitas coisas para serem feitas, tenho que ir logo.”
...Vou fazer o meu melhor. A senhorita, e também todo mundo, estão fazendo o melhor que
podem nas suas tarefas.
Apesar do trabalho que precisa ser feito está todo misturado dentro da minha cabeça,
retornei ao trabalho me sentindo revigorado. Como pensei, uma pausa para descansar é
importante.
A senhorita também parece ter tido uma pausa boa de descanso.
¹ No Japão, é um costume esse tipo de saudação onde se agradece alguém na mesma
empresa por trabalhar duro. Faz sentido, se você está trabalhando duro, não está jogando o
trabalho extra para cima dos seus colegas de trabalho.
² Pelo tom, ele está se referindo a pedir demissão, não deserção.
³ Para quem não lembra, essa é casa do Marechal do reino.

Capítulo 20: A chegada do avô
“...O estado da Cidade Real é o mesmo de sempre~ No entanto, o castelo está um pouco
sensível.”
“...Sensível?”

“Aquela mulher parece estar se deixando levar e recentemente fez várias coisas~... Apesar
daquela filha do barão esta provavelmente tentando ganhar influência. Quando Sharia
morreu, o rei se tornou severamente fraco emocionalmente. ...É por isto que, na época,
Aryasama e eu nos opomos a ele se casar com aquela mulher.”
“Aquela mulher” de que ela fala é a concubina real, Elliasama. A senhora minha mãe parece
não gostar de Elliasama desde os velhos tempos. Ao contrário, ela parece ter se dado muito
bem com Shariasama.
E também, Aryasama é a mãe do atual rei… em outras palavras, a Rainha Mãe. Ela tem a
mais alta posição entre as mulheres no mundo. Ela agora está aposentada e vivendo no
palácio das viúvas¹. No entanto, isto não quer dizer que a influência dela tenha diminuído.
Aliás, parece que Aryasama gosta muito da senhora minha mãe desde muito, muito tempo
atrás. Aryasama não hesitaria em dizer que é como a senhora minha mãe é como se fosse a
própria filha dela. Mesmo que Aryasama esteja aposentada, a senhora minha mãe ainda
visita o palácio das viúvas de tempos em tempos.
“...Apesar de ter ouvido sobre a filha do barão estar tentando ganhar influência… Eu pensei
que Elliasama certamente iria se opor ao noivado entre Yurisama e Edwardsama…”
Quando alguém pensa sobre o futuro, em vez da filha de um barão… pensei que Elliasama
teria escolhido noivar Edsama para uma Casa mais poderosa.
“Sobre essa filha do barão… qual o nome dela mesmo?”
“O nome dela é Yuri Noirsama.”
“Ah, isso mesmo. Sobre Yurisama… ela é admiravelmente competente. Em bajular o
orgulho alheio, quero dizer. Desde que este é o caso, é inevitável a vaidosa Ellia iria
sucumbir.”
“...Mãe, você por acaso já conheceu Yurisama?”
“Sim. Neste momento, já que atualmente ela está aparecendo em vários lugares, conheci ela
por coincidência~ Assim que Irischan foi embora, ela começou a acompanhar o Segundo
Príncipe.”
“É mesmo… Como o seu encontro com ela acabou?”
“Em lugar nenhum já que sou uma aliada de Irischan afinal de contas~... No entanto,
mesmo que esse não fosse o caso, ela não é alguém com quem gostaria de conhecer. Não
sou boa com esse tipo de pessoa que não consigo ver suas verdadeiras intenções.”
“Você está dizendo que ela é perfeita demais?”
“Unn… Não posso explicar, na verdade~ No entanto, você não precisa se preocupar já que
você não tem que se aproximar dela.”
Não parece que minha mãe pretende explicar… Isso me preocupa. Verdadeiramente, já que
não tive muito contato com Yuri, não a entendo muito bem. Apesar de eu ser familiar com a
personalidade de Edsama.

“Eentão… Senhora minha mãe, que tipo de pessoa é o Primeiro Príncipe.”
“Oh, nossa, Irischan nunca conheceu ele?”
“Sim…”
Eu não tenho qualquer memória dele. Se eu tivesse conhecido, já que ele é parte da família
real… imagino que eu teria me lembrado dele.
“Agora que você mencionou, Alfredsama saiu do palco² cedo… e imediatamente foi estudar
fora.”
“Por que ele saiu do palco tão cedo?”
Desde que ele estava considerando estudar fora, não havia necessidade para ele se retirar
do palco.
“Quando Sharia morreu, várias coisas aconteceram… No entanto, não é como se fosse culpa
dele. Afinal de contas, ele é uma pessoa incrível assim como o meu marido.”
“Assim como o senhor meu pai?”
“Sim. Apesar de que não estou dizendo que eles se parecem fisicamente. Mas a atmosfera
em volta deles é similar. Enquanto ele permanecer nesse país, você pode conhecer ele
algum dia.”
“É mesmo, enquanto ele permanecer nesse país… Eeehh?”
Ele não foi estudar no exterior?! Ou melhor, como é que a senhora minha mãe sabe sobre
isso?
“Oh, nossa, você não sabia sobre isso…? Então, isso é um segredo.”
Não, não, não… Esse não é o tipo de problema que vai ficar tudo bem se você manter em
segredo.
“Por quê ele está se escondendo…”
“Faz um longo tempo~!! Melly, Iris!!”
Quando estava no meio da minha pergunta, porta abriu com vigor e meu avô apareceu.
...Espera, o quê?
“Avô! Por que você está aqui…”
“Eu ouvi que Melly veio para cá. Pensei que era a hora certa para vir aqui.”
Gazelle Daz Anderson. Ele é o pai da senhora minha mãe, atualmente servindo o reino como
seu marechal, e meu avô.

A Casa de Anderson possui o título de marqueses, no entanto, meu avô disse que o mundo
dos aristocratas é muito trabalhoso e se alistou nas forças armadas. Ele foi notavelmente
capaz de fazer um nome para si lá. Na guerra de trinta anos com o reino vizinho, Towair, ele
foi apontado como marechal e atingiu um enorme sucesso. Até hoje, ele é uma existência
respeitada pelos cavaleiros e outros membros dos militares.
Para explicar a diferença entre a Ordem de Cavalaria e a Guarda Real, os primeiros são
forças armadas e os guardas reais estão a cargo de proteger o castelo. As pessoas que
pertencem a esse grupo receberam recomendações da aristocracia.
E dentro do grupo dos guardas reais, há uma unidade a cargo de proteger a família real,
chamada de Guardas Pessoais. Por que a missão dos guardas pessoais é se tornarem a lança
e escudo do rei caso alguma coisa aconteça, apenas cavaleiros mais fortes que a média são
apontados.
Apesar de Ryle e Dida terem sido convidados a se tornarem guardas pessoais… foi porque a
força deles foi forjada pelo meu avô. Com relação à recomendação, eles provavelmente
foram recomendados pelo senhor meu pai, ou mesmo do meu avô. ...No final, eles
recusaram o convite.
O exército é um grupo de pessoas que vai imediatamente avançar para o campo de batalha
quando uma guerra acontecer. Quando alguém quer se juntar ao exército, ele não é
questionado sobre seu passado. Durante tempos de paz, em vez de ficarem em um quartel,
o trabalho deles consiste de manter a paz na Cidade Real e no resto do reino.
Depois de explicar até esse ponto, deve ser possível entender que meu avô, que era o único
filho de um marquês, deveria ter se alistado na Guarda Real. No entanto, meu avô se alistou
como parte das forças armadas.
Bem, se alguém olhar para sua aparência, seu cabelo grisalho desarrumado, sua barda por
fazer, e seu corpo musculoso, se pode pensar dele apenas como um guerreiro e não como
um marquês que ele é.
Aliás, Melly é o apelido da senhora minha mãe. O nome completo dela é Mellice Reese
Armelia.
“Iris, você passou por dificuldades… me perdoe por não ter aparecido mais cedo.”
“Não mesmo! Vovô tem estado ocupado com um monte de coisas. Eu não me importo.”
“Hahaha, eu já deixei meu filho me suceder como patriarca da Casa, e mesmo se uma guerra
acontecer, não é como se o reino fosse imediatamente cair. Eu tenho tempo livre.”
...Mas se não estou enganada, vovô, ouvi que você tem procurado por pessoas para treinar
dia e noite…
“Mas, Iris está se parecendo cada vez mais com Melly…”
Dizendo isso, vovô olhou para mim sorrindo.
“Eeu me pergunto se esse é mesmo o caso…”

Dizer que me pareço com a senhora minha mãe é impensável. ...É provavelmente apenas ele
mostrando amor pela neta.
Meu cabelo prateado é provavelmente a única coisa que lembra a senhora minha mãe. Se
compararmos nossos olhos, os meus são de um intenso azul escuro enquanto os dela são de
um leve azul da cor de um berilo azul marinho, me lembrando da cor do céu azul de
primavera.
“Não é preciso se apressar para se casar. Esta tudo bem que você continue fazendo as coisas
que você quiser fazer. Se você perder seu lugar aqui, está tudo bem se você vier para a
minha casa.”
...É mesmo. Isto pode ser uma solução. Quando chegar a hora do meu irmão herdar o
ducado, vou perder meu lugar aqui. Quando isso acontecer, pode ser uma boa ideia para
mim ir para a casa do vovô… Desde que é possível dar instruções para o conglomerado de
qualquer lugar.
“Oh, nossa, pai. Eu não posso deixar você fazer esse comentário. Não há jeito de que haverá
um dia quando Irischan vai perder seu lugar aqui. Se quiser, por favor leve aquele meu filho
idiota em vez disso.”
¹ Em inglês, 
dowager palace
, no caso, o correto no entanto é usar rainha mãe em vez de
rainha viúva para se referir a Arya porque ela é a mãe do atual rei, mas o título de 
dowager
basicamente quer dizer que a mulher é a viúva de alguém com um título. Então é possível ter
queen dowager
,
princess dowager
,
duchess dowager
e por aí vai. Se Arya tivesse se casado
com o rei anterior, mas não fosse a mãe do atual rei, a tradução mais adequada seria Rainha
Viúva, mas como a posição social dela mais importante nesse caso é ser mãe do rei, Rainha
Mãe é mais adequado.
² Depois do anacronismo involuntário usando “holofote” em um mundo medieval num dos
capítulos, a autora passou a usar 
limelight
no lugar. Ambos querem dizer a mesma coisa,
estar no centro do palco de teatro, mas são expressões para épocas diferentes.

Capítulo 21: Uma promessa com o avô

“Sobre isso, não é possível para mim levar Berne. Louisdono ficaria descontente.”
“Bem… Não é como se o meu marido seria particularmente contra?”
“Hmm… Bem, acho que é mesmo…”
Senti uma dor de cabeça quase partir meu crânio tentando seguir a conversa desses dois.
Aquela criança está sofrendo de cegueira como sempre.
“Aquela criança, ele fez muitas coisas inapropriadas ultimamente?”
“Ele está fazendo coisas esplêndidas. Por Edwardsama, no caso. Não… Pela filha do
barão…”
...Ahh, dá medo de pensar o que vai acontecer depois disto, não quero mais escutar. Ou
melhor, não parece que ele quer voltar para a casa ducal.
“Deixando isso de lado, está tudo bem que eu fique aqui por um tempo?”
“Mas é claro, vovô. Ah, mas se esse é o caso… há algo que gostaria de pedir para você
fazer…”
“O que é?”
“São duas coisas… A primeira é que nosso feudo recém estabeleceu uma nova unidade de
patrulha de segurança. Eu gostaria de pedir que você treinasse os recrutas, apenas enquanto
estiver aqui.”
“Claro, sem problemas. Ainda mais porque eu pretendia me divertir treinando Ryle e Dida.”
“Eu avisei eles um tempo atrás… Mas desde que eles já estão acostumados, imaginei que
isso ia acabar acontecendo.”
....Vovô, você é muito despreocupado. Se esse é o caso, não há necessidade de avisar
aqueles dois. Até porque a duração não foi decidida.
“Umm… sobre isso…”
“Pode falar, querida.”
“...Você poderia me acompanhar até a cidade?”
Vovô arregalou os olhos, me pergunto se meu pedido é assim tão inesperado.
“Apesar de não me importar… Por quê razão?”
“Umm… Eu quero andar um pouco pela cidade. Não é que queira fazer uma inspeção… No
entanto, quero saber qual o estado da cidade, como as pessoas estão agindo e vivendo
nesse momento. Quero ir para a cidade e sentir o clima atual. Por causa disso, não quero
levar muitas pessoas comigo… Mas se for com o vovô, não haverão quaisquer problemas,
certo?”

Durante a inspeção do feudo antes, vi muitas coisas. Eu quero andar pela cidade não como
parte de uma inspeção mas como uma pessoa normal. Sem uma carruagem, sem estar
cercada de guardas, de uma maneira mais direta. Em outras palavras, exatamente como
antigamente¹. Quando penso sobre isto, a chegada do vovô é extremamente conveniente.
Em primeiro lugar, já que vou estar indo com alguém tão forte como vovô, será
completamente seguro e Ryle e Dida não devem se opor.
Em segundo lugar, quando eu andar pela cidade com vovô, ele vai agir como camuflagem.
Apesar de ser rude de mim dizer isto, ele não se parece nem um pouco com um aristocrata.
Em terceiro lugar, porque há muitas coisas para serem feitas na casa, não quero causar
problemas para as pessoas com atos egoístas. Além disso, Ryle e Dida tem vários trabalhos
pelos quais são responsáveis, e quero que eles deem prioridade aos trabalhos… Apesar de
haver novos recrutas que podem agir como escoltas, as habilidades deles ainda são incertas.
Quando pensando sobre todas essas razões, a chegada do meu avô realmente é
conveniente.
“Eu não me importo. Então, devemos ir amanhã?”
“É mesmo?! Obrigada pelo que você fará.”
Wahh~ Me pergunto o que devo fazer… O que comprar, e ir ver as vitrines também. Mal
posso esperar.
Nesse exato momento, ouço uma batida na porta.
“...Com sua licença. Irissama, é hora da reunião da tarde.”
A pessoa que entrou timidamente foi Sei.
“Oh, nossa, já está na hora…?”
“Irischan, você não precisa se preocupar conosco. Já que nós viemos aqui da nossa própria
vontade.”
“Isso mesmo. Já está na hora de eu ir me divertir com Ryle e Dida.”
“Já que esse é o caso, vocês dois, tenho que ir agora então me deem licença. Se alguma coisa
acontecer, por favor me chamem.”
No caminho para o escritório², Sei relatou o progresso feito desde a reunião da manhã. ...Ah,
agora que penso sobre isso, ainda temos que planejar para a venda das folhas para o chá de
ervas.
“Aliás, Sei. Sobre o relatório sobre a filha do barão, Yuri…”
“Ah, sobre aquela garota. Ela tentou uma aplicação para se tornar sócia. Eu rejeitei a
aplicação dela.”
“Oh, nossa, Edsama não reclamou sobre isso?”

“Eu disse, ‘É uma situação diferente se ela se tornar parte da família real através de um
casamento, mas até então ela não pode se tornar uma sócia. Além disso, nosso
conglomerado tem muitos aristocratas esperando para se tornarem sócios e eles tem um
status maior que o dela.’ Quando dei essa razão, ela foi convencida. Apesar do Segundo
Príncipe quis dizer várias coisas, ela o persuadiu a não o fazer no final.”
“Foi assim… Se foi resolvido, então está tudo bem.”
“...Ou melhor, qual é o problema dessas pessoas? Eles devem saber que o Conglomerado
Azura pertence à senhorita, e ainda assim eles agem cheios de si, eles certamente não tem
vergonha.”
“...Eles provavelmente não sabem, ou melhor, a resposta correta é que eles nunca estiveram
interessados em mim desde o começo.”
É, pelo menos, é o que parece. Para eles, eu provavelmente atingi o nível… onde não sou
nada além de uma memória, alguém do passado. Para eles, a menos que seja alguém que
eles considerem importante, ninguém mais é sequer notado… Ah, agora que penso sobre
isso, a expressão “olho da tempestade” é uma descrição adequada.
“Mesmo que estas pessoas não se importem com pessoas não relacionadas a eles, ainda
deixa um gosto ruim na minha boca. O Segundo Príncipe vem usando sua influência dizendo
que não é aceitável se nós não dermos tratamento preferencial para aquela garota… Faz
com que você tenha a vontade de responder, ‘Então porque diabos você está fazendo uma
aplicação para se tornar um sócio?’”
“...”
Eu soprei um suspiro sem querer.
“Sei. Se você está fazendo isso por mim, não precisa se preocupar e lidar com a aplicação
conforme o normal. Ou melhor, vai ser um problema se Edsama intervir e fazer isto ou
aquilo.”
“Nesse momento, realmente é por causa das aplicações pendentes. Quando for a hora de
examinar a aplicação dela, farei tudo com todo o cuidado.”
“Está tudo bem se for assim.”
Depois disso, continuei trabalhando com Sei, mas antes que percebesse, o sol já estava se
pondo.
...Depois disso era a reunião com Sebastian.
Enquanto estava pensando sobre isso, dei um passeio vagaroso sozinha. O complexo da casa
ducal é extremamente grande. Atualmente, além do prédio principal, há alguns jardins e
uma residência secundária. Aliás, atualmente o conglomerado está usando a residência
secundária como sua sede.

Por que foi decidido que protótipos de produtos não podem ser conhecidos pelo público,
nós decidimos usar esse prédio. Eu também vou até lá quando quero fazer testes. Acabou
sendo uma boa escolha já que fica dentro do complexo ducal.
Quando entrei no escritório, Tanya imediatamente serviu chá.
“Aliás, Tanya, você pode ajustar a agenda de amanhã?”
“Você tem algo mais planejado?”
“Sim. Vovô vai me levar para um passeio pela cidade.”
“Gazellesama vai levar você? Se esse é o caso, então tudo bem. Vou imediatamente ajustar
a agenda para abrir um horário adequado.”
“Obrigada.”
Com isto, está decidido. Estou ansiosa para o amanhã~
¹ Talvez essa parte tenha ficado confusa, mas acho que ela está se referindo à sua vida
passada como uma cidadã japonesa, não a algum período da vida atual dela onde ela andava
incógnito pelas ruas.
² Em capítulos anteriores, traduzi 
study 
como estúdio, o que é também uma tradução
aceitável. Mas nesse caso em particular, vim a perceber que o lugar seria mais
provavelmente o que a gente chama de um escritório.

Capítulo 22: A senhorita vai para a cidade
Então, finalmente chegou o dia prometido com vovô.
Hoje, tomei meu café da manhã rapidamente e imediatamente me preparei para sair. Já que
vou andar pela cidade hoje, como pensei, não seria apropriado vestir o que uso
normalmente, então vou vestir algo um pouco mais modesto. ...Apesar de dizer isso, as
roupas que tenho vestido recentemente tem mais ênfase em funcionalidade, e por causa
disso não acho que preciso mudar quase nada.
Quando fui para a entrada esperar pelo meu avô, por algum motivo, Tanya estava lá usando
um disfarce.
“Tanya… Pensei ter lhe dito que não havia necessidade, qual o motivo dessa aparência?”
“Eu também vou com você.”
“No entanto, Tanya, não quero ir com muitas pessoas durante meu passeio.”
“Não vai fazer diferença se são duas ou três pessoas.”
Não, apesar de este ser o caso, mas…
“Senhorita, por favor se valorize mais. A força de Gazellesama realmente é admirável. No
entanto, se uma emergência ocorrer… seria difícil para ele lutar enquanto protege a
senhorita. Por isto, pelo menos, me leve junto.”
“Mas…”
“Não faz mal, Iris.”
“Vovô…”
“Tanya também está preocupada com você. É o dever do mestre levar em consideração os
sentimentos daqueles que o seguem.”
...Certamente, na improvável chance de que algo ocorra comigo durante uma emergência,
seria realmente problemático. Especialmente quando tanto o conglomerado quanto o feudo
estão finalmente progredindo um pouco depois de tanto esforço. Não posso ser muito
egoísta.
“Entendo. Então, vovô, Tanya, vamos indo. E também, vocês dois, por favor me chamem de
Alice enquanto estivermos na cidade.”
Depois que deixamos a casa pelo portão de trás, nós lentamente andamos pela estrada. Un,
o clima é ameno e confortável. O clima de primavera no nosso feudo é nem muito quente,
nem muito frio, só agradável.

Quando mais próximo chegamos ao centro da cidade, vemos mais e mais pessoas. Há
construções marron claras formando uma linha, dando uma sensação diferente do Japão.
Enquanto andava energeticamente através da rua, olhei para vitrines diversas. Agora que
penso sobre isso, esse é o significado de ir às compras¹…
“Waa, é tão fofo. Tia, essa flor, que tipo de flor é?”
“É uma flor chamada Ajuga (ervaférrea). Elas desabrocham neste período. É uma flor
comparativamente fácil de plantar.”
“Heh~ ...Quanto por ela?”
“Se você quiser uma já desabrochada, são mil Bells. Se você quiser um saco de sementes,
são quinhentos Bells por saco.”
“Então, por favor, me dê um saco de sementes.”
“Fechado. Obrigada!”
Depois que paguei o dinheiro, recebi o saco. Como pensei, é divertido comprar coisas por
mim mesma.
“Sobre isso, o que você pretende fazer com elas?”
“Pensei em plantar elas em potes na janela do escritório. Não acha que aquela sala parece
um pouco pra baixo?”
“Hahaha… Como pensei, é bom para uma mulher prestar atenção aos detalhes.”
Depois de andarmos por um tempo, ficamos com um pouco de fome, então nos afastamos
um pouco da estrada principal e adentramos um restaurante. Quando entramos, tive a
impressão que o lugar é bastante popular já que estava quase cheio.
“Bem vindos. Por favor, sentemse em qualquer lugar disponível.”
Sentamosnos em cadeiras de madeira e olhamos para o cardápio na parede. Há várias
refeições disponíveis.
“Então, vou escolher o com carne grelhada.”
“Umm, vou escolher este com ensopado e pão.”
“Vou querer o mesmo, por favor.”
Quando a garçonete deixou nossa mesa, olhei em volta novamente. As pessoas estão
entrando e saindo sem parar, e a atmosfera é bastante animada e agradável.
“Sim, obrigado por esperar~ Esse é o ensopado que vocês pediram mais cedo. Senhoritas,
nunca vi vocês por aqui antes.”
Alguém diferente da garçonete de antes entregou nosso pedido.

“Nós viemos da Cidade Real. Nós estivemos ocupadas por causa da mudança, então não
tivemos tempo de andar pela cidade até agora.”
“É mesmo~ Vocês vieram da Cidade Real.”
“Como é a situação nessa cidade?”
“Hmm? Certo, é um bom feudo que não perde para a Cidade Real~ Especialmente
recentemente, com as mudanças que vem ocorrendo, nossas vidas estão melhorando pouco
a pouco.”
“É bom ouvir isto.”
Eu fiquei muito feliz quando ouvi a impressão desse senhor. Porque isso me diz que as coisas
que venho fazendo não estão sendo inuteis. Desde que, às vezes, fico assustada pensando
nessas coisas. ...Se o que tenho feito é certo ou não. É claro, não é como se houvesse uma
resposta certa ou errada… Não, é porque não existe resposta certa que eu queria saber.
Para saber claramente que “é a coisa certa”.
Deixei esses pensamentos de lado e comi a deliciosa refeição. Como pensei, é bom passar o
tempo assim de vez em quando~ ...É difícil ser a mesma todos os dias. Não é como se não
entendesse os sentimentos do vovô².
Depois de terminar a deliciosa refeição, saímos do restaurante e continuamos nosso passeio.
Me pergunto se está na hora de voltar para casa? Enquanto pensava nisto, vi uma pequena
criança agachada, enquanto outra olhava em volta agitada.
“Qual o problema, você está se sentindo doente?”
Apesar das roupas que eles estavam usando estarem limpas, parecem velhas. E eles
parecem magros.
“...Eu estou perdida.”
A garota que olhava em volta agitada disse isso enquanto lágrimas ameaçavam vazar dos
seus olhos.
Desde que não sei onde as crianças perdidas vivem, vai ser difícil ajudar… Agora estou
perplexa.
“Senho... Alicesama. Essas crianças, elas podem viver na instituição?”
Antes… Tanya, você quase me chamou de senhorita, não é mesmo? ...Ou melhor, essas
crianças são mais importantes.
“O que você quer dizer com ‘instituição?’”
“É um lugar em algum lugar do centro da cidade que cuida de crianças que perderam os
pais.”

“Oh, nossa, que coisa maravilhosa para se fazer. Então por enquanto, vamos levar essas
crianças lá.”
Vovô colocou a criança que estava agachada no seu colo, enquanto aquela com que eu
estava falando teve a mão segurada por Tanya.
No começo, minha impressão do lugar foi agradável conforme passamos por filas de prédios
bem cuidados, mas conforme o tempo passou, eles foram se tornando ligeiramente sujos.
Apesar de estar pensando se esse era o lugar certo, os olhos das crianças começaram a
brilhar. Quando um prédio que parecia uma igreja entrou nossa vista, as crianças
começaram a correr.
Na frente do prédio, havia uma mulher que olhava em volta ansiosamente pelas crianças.
Quando ela viu as crianças, os olhos dela momentaneamente se arregalaram… parecendo
que ela ia começar a chorar.
“Sério…! Eu estava seriamente preocupada com vocês duas… Onde foi que vocês foram…?”
“Desculpa, Minasensei³. Quando fomos explorar, acabamos perdidas antes que
notássemos.”
“Oh, querida… De qualquer maneira, fico feliz que vocês tenham conseguido voltar em
segurança…”
A mulher que elas chamavam de Minasensei abraçou elas fortemente. ...Foi bom ter
prestado atenção nelas naquele momento.
“...Oh, nossa, quem são essas pessoas…?”
Quando a mulher finalmente nos notou, ela olhou para nós com curiosidade. Enquanto
pensava no que responder… as crianças fizeram isso por mim.
“Eles são os que nos trouxeram aqui~”
“Oh, nossa…! Eu peço perdão por ter causado problemas para vocês.”
“Não, está tudo bem.”
“Apesar de não poder mostrar minha gratidão o suficiente, talvez vocês queiram tomar um
chá…”
Apesar de termos recusado a oferta de chá, decidimos entrar quando as crianças nos
convidaram para brincar com elas.
Apesar do interior ser tão antigo quando o exterior, e reparos parecem ser necessários em
alguns lugares, o lugar é completamente limpo.
“Sério, muito obrigada por hoje.”
“Não… Ou melhor, me desculpe. Ah, apesar de ser um pouco tarde, meu nome é Alice.”
“Eu me chamo Mina. ...Alicesan, onde vocês acharam essas crianças?”

“Na calçada da estrada principal. Perto do Conglomerado Azura.”
“Ahh, como pensei…”
“O que você quer dizer com ‘como pensei’...?”
“Nada de mais, apesar de estar realmente envergonhada de dizer isto, não sei de onde as
crianças ouviram sobre os ‘chocolates’ que o Conglomerado Azura faz. Eles continuam
dizendo que eles querem experimentar pelo menos uma vez.”
“Oh, nossa… E então elas foram até lá…”
“É porque elas estão cheias de vida. Então no momento que tirei meus olhos delas, elas
imediatamente fugiram.”
“Aliás, porque Minasan está aqui cuidando de tantas crianças?”
“...Para ser honesta, também sou uma das pessoas que cresceram aqui. Minha mãe adotiva
era uma freira da religião Darryl e administrava essa igreja. E então ela me recolheu, uma
órfã, e me criou aqui. Depois que ela morreu, decidi continuar aqui e a suceder.”
“...Entendo. Perdão por perguntar, mas como você consegue dinheiro? Umm… com tantas
pessoas, deve custar uma boa quantidade…”
“Antes, nós usávamos a contribuição feita para a igreja. No entanto, quando a freira morreu,
as contribuições caíram tremendamente…”
Un… Bem, a atual situação não é diretamente ligada com a religião Darryl. Nesse momento,
em vez de dizer que as pessoas não querem contribuir para a igreja, é mais correto dizer que
as pessoas não querem contribuir para as crianças. Dito isto, não parece que Minasan pode
ir trabalhar fora…
Ou mais precisamente, devo dizer que esse é um problema que devo resolver. Quando
retornar para a casa, vou falar com Sebastian imediatamente.
“...Bem…”
“Me perdoe por falar de coisas depressivas. Por favor tire um tempo para relaxar aqui. Eu
vou preparar o jantar.”
Não, não, não! Nós não podemos ficar em dívida mais do que isto! Eu estava pensando em
recusar a oferta dela, mas Minasan deixou a sala muito rápido.
...Talvez eu deva dizer que fui realmente descuidada porque estava ocupada brincando com
as crianças.
Quando olhei em volta, vovô estava brincando com as crianças, e parece que elas realmente
gostam dele. ...Vovô, você não vai tentar treinar elas, certo?

E então vi Tanya ensinando uma garotinha como fazer tranças de cabelo. Unn, Tanya é
inesperadamente boa em lidar com crianças.
...Aliás, enquanto eu estava preocupada, as crianças começaram a se juntar em volta de mim
uma após a outra. Há garotos e garotas em volta… Me pergunto o que devo fazer. Apesar de
gostar de crianças porque elas são realmente fofas, porque não brinquei muito com elas,
não as entendo realmente.
Por isto, decidi contar para elas um conto de fadas. É um conto de fadas que todos no Japão
já ouviram. Por que os olhos das crianças estão se tornando cada vez mais brilhantes,
conforme o tempo passou, fui ficando mais animada contando a história. Apesar de nunca
ter interpretado antes, fiz meu melhor e em uma performance.
...Oh, nossa? Antes que pudesse notar, quase todas as crianças estão aqui. Quando comecei,
só haviam três crianças, mas agora elas aumentaram para oito. As outras duas crianças estão
com Tanya e vovô. Ou melhor, vovô, de onde veio esta espada de madeira…?
Coloquei esse pensamento de lado e continuei contando a história para as crianças. ...De um
jeito ou de outro, a criança com a espada de madeira parece realmente feliz. Por que isto
pode ser útil para o futuro dela, vou usar essa desculpa e pretender que não vi nada.
Agora que penso sobre isso, esse mundo não tem livros de figuras? Se não, vamos
imediatamente fazer com que o conglomerado lide com isso. Vai ser bom para a educação
das crianças, e também vai gerar algum lucro.
Enquanto pensava sobre isso, subitamente ouvi uma voz irritada vindo do lado de fora.
“Eu sei que você está aí! Anda logo e venha aqui!”
...O qquê é isso?
Com uma voz profunda e rude, o homem repetiu essas palavras várias vezes. Naturalmente,
as crianças ficaram assustadas. Finalmente, com um som de vidro quebrando, uma pedra
atravessou uma das janelas.
“...Pessoal! Vocês estão bem?”
Minasan, que ouviu o som, correu para onde nós estávamos.
“Exatamente o que está acontecendo aqui?”
Tanya perguntou. Apesar de ela estar sem expressão como é usual, senti que ela estava um
pouco irritada.
“...De fato, apesar de estar envergonhada de dizer isto, nós fomos informados que
deveríamos desalojar a igreja…”
“Por quê?”

“A freira se foi e a religião Darryl lavou as mãos com essa igreja, então um sucessor não virá.
Então parece que alguém comprou o terreno. No entanto, se sairmos daqui, não teremos
lugar nenhum para ir…”
E por causa disso, se tornou uma disputa. Unn… Apesar de não gostar do que o homem está
fazendo, ele tem um motivo justificável. E porque esse lugar é relativamente perto da rua
principal, a localização é muito boa…
Por enquanto, porque a voz irritada parece estar ficando mais alta, eu fui para fora.
Enquanto estava saindo, ouvi Tanya dizer “Por favor, pare,” mas não é como se pudesse
fazer isso. Se Tanya for falar com eles, será inútil já que ela provavelmente não vai conseguir
lidar com a situação, e se o vovô for, a pessoa provavelmente ficará intimidada.
“Ha? Quem diabos é você…”
Dois homens ameaçadores pareceram ficar desconfiados com minha chegada.
“Eu sou alguém que veio para esse lugar de adoração. ...Aparentemente, uma missa não é
conduzida há muito tempo. No entanto, este lugar ainda é uma igreja da religião Darryl. Para
jogar uma pedra num lugar assim, não posso dizer que é uma boa ideia.”
“Ha? Esse lugar foi comprado pelo nosso empregador.”
“Se esse é o caso, esse lugar não pertence mais para a religião Darryl.”
“Isso mesmo. No entanto, ainda há uns moleques vivendo aqui, então estamos aqui para
expulsar eles.”
“É mesmo. ...No entanto, para jogar uma pedra em uma igreja, como uma fiel, é um ato
bárbaro que não posso perdoar. Então, para provar que sua causa é legítima, por favor
apresente a escritura que lhe foi dada pelo escritório governamental. E então ações próprias
serão usadas. Para usar violência contra pessoas fracas, é um ato ultrajante.”
“Cala a boca!”
“Se você continuar causando confusão, os guardas serão chamados.”
“...Em primeiro lugar, é culpa das crianças por não saírem.”
Outro homem apareceu detrás dos dois. O homem que apareceu deve ser o empregador de
que eles falaram porque os dois parecem obedecer ele. E por causa que as roupas dele
parecem muito elegantes para esse lugar… ele definitivamente é o empregador.
“Vou concordar com isto. Dito isto, no entanto, não é apropriado usar de violência. Se você
realmente tem uma razão justa, por favor diga ao escritório governamental.”
“Hmph. Vou deixar as coisas como estão se essas pessoas que estão vivendo aqui
ilegalmente paguem aluguel. Além disso, porque eu iria causar problemas ao escritório
governamental quando tudo o que é preciso é para as pessoas se mudarem.”

Quando ele disse isso, realmente tenho que concordar. Bem… No entanto, não se pode
esperar outra coisa se alguém subitamente diz para eles se mudarem. Para piorar as coisas,
qual é o aluguel.
“...Ou melhor, você está dizendo que você é a substituta para o aluguel?”
“...Huh?”
Não, não, o que ele está dizendo? Ele não está perguntando se “você vai pagar o aluguel”
mas sim “você vai ser o pagamento pelo aluguel?” Em outras palavras, ele pretende me
vender?
“Por gentileza me permita recusar. ...Ou melhor, do que você está falando. Com essa
negociação.”
“Eu provavelmente vou receber um bom preço por você. Ou melhor, seria um desperdício
vender você imediatamente…”
“Como disse, eu me recuso.”
“Ha. Você vai estar protegendo essas crianças, não é uma boa coisa? O aluguel das crianças
vai ser pago, você vai ser capaz de comer e beber bem e vestir boas roupas, e eu vou receber
uma boa quantia. Muito bem rapazes, vamos levar essa moça.”
¹ No original, “
this is the meaning of window shopping
”, não tenho certeza se há um
equivalente em português (aqui a gente diz “olhar as vitrines”, provavelmente porque o
pessoal é pobre e não compra nada).
² Pra quem esqueceu, o avô dele decidiu entrar para as forças armadas porque ser um nobre
é muito trabalhoso, isto é, Iris tem que ser “a chefe” o tempo todo e carrega o peso da
responsabilidade de um governante nos ombros. Imagine carregar a responsabilidade pela
vida ou morte da sua cidade ou estado, e se você não perceber o quão assustador essa
responsabilidade é, provavelmente não tem as qualificações para governar.
³ O sufixo 
sensei
é usado para se referir a professores e outras autoridades intelectuais,
como escritores e artistas em geral.

Capítulo 23: A colheita na cidade
No momento que um dos homem se aproximou, Tanya apareceu para me proteger. Do meu
ponto de vista, tudo aconteceu em câmera lenta.
“...Não se aproxime nem mais milímetro.”
Antes que eu percebesse, já havia uma faca nas mãos de Tanya, me pergunto quando ela a
sacou. A faca estava apontada para a garganta do homem. Ela permaneceu lá até que uma
gota de sangue começou a descer.
“QQuem diabos é você...?”
Por causa do inesperado e súbito desenvolvimento, os homens pareciam surpresos. No
entanto, parece que eles se recuperaram rapidamente, e o empregador começou a rir pelo
nariz.
“Oh, nossa, você não disse que era errado usar de violência, mas o que é que vocês estão
fazendo agora?”
“É por causa das suas próprias atitudes. Violência deve ser respondida com violência. É assim
que as coisas são.”
Não, na verdade, isto não é o que penso... Resumindo, foi uma desculpa que inventei na
hora. Tanya, você não pode suportar nem mais um segundo, huh. No entanto, por causa de
você, eu estou salva. Você tem minha gratitude.
Agora, o que devo fazer. Se revelar meu status social aqui, será fácil resolver essa questão.
No entanto, quero que as forças de segurança os capturem se possível. Será vantajoso
demonstrar a capacidade deles para manter a ordem pública.
“Tudo certo com você?”
Na hora certa, vovô apareceu. Mais uma pessoa… Além do mais, com a aparência do vovô
como alguém com grande força, os homens gradualmente se resignaram.
“...Tsk. Vamos embora!”
Quando o empregador finalmente tomou uma decisão, os outros dois homens foram
embora com ele.

“...Senhorita!! Por quê você fez algo tão perigoso!?”
“Oh, nossa, nossa, Tanya. Você não deveria me chamar de senhorita aqui.”
“Essa não é a hora de falar sobre isso! Minha barriga ficou fria. Mesmo se Gazellesama não
fosse conversar, eu poderia ter ido…”
“Mas você estava irritada mesmo antes de eu sair para conversar, não é mesmo?”
“É naturalmente porque a senhorita estava em uma situação perigosa.”
“Com essa irritação… você não seria capaz de falar com calma. Se alguém intimidador como
vovô saísse, não me parece que sequer ocorreria uma conversa… por causa disso, pensei
que a pessoa mais qualificada para sair para conversar seria eu.”
“...Mesmo assim…”
“Em primeiro lugar, meu propósito principal é ser uma protetora. As crianças neste lugar
também são cidadãos que devo proteger. Desde que esse é o caso, é meu dever fazer algo.”
Quando disse isso com obstinação, apesar de Tanya ainda não parecer convencida, ela
permaneceu em silêncio.
“Sobre o que aconteceu aqui, vou adicionar na minha agenda quando voltarmos, não porque
é pessoal, mas porque é algo que deve ser feito pelo feudo. ...Agora, vamos voltar.”
Depois disso, as crianças que estavam assutadas se tornaram animadas de novo e
agradeceram, nos nos despedimos e começamos a ir embora.
“...Alice.”
Não muito longe da rua principal, vovô subitamente chamou meu nome.
“Há algum problema, vovô?”
“Corra. ...Tanya, você deve entender, certo?”
“É claro.”
Tanya, que não disse mais nada depois disso, pegou minha mão e começou a correr.
“Espe─ Tanya!”
“Alicesama, por favor pare de falar e comece a correr.”
Tanya me levou até a rua principal, onde as forças de segurança ficam.
“Por favor, nos ajude!”
Eu, que não entendeu a situação muito bem, com um ponto de interrogação sobre a minha
cabeça, olhei para Tanya inquisitiva.

“Naquela direção, nós fomos atacadas por alguns homens… e então uma pessoa que estava
passando decidiu nos ajudar… Mas porque eles estão em maior número, estou preocupada
se ele vai ficar bem…”
Tanya, que usualmente mantém uma face sem expressão, fez uma expressão de pavor como
se ela estivesse realmente assustada. ...Ou melhor, quando ela disse que alguém estava em
menor número, poderia ela estar falando do vovô...?
“Isso é muito sério! Nós vamos até lá imediatamente.”
Três pessoas das forças de segurança apareceram e nos seguiram. ...No entanto, vovô
definitivamente parece mais forte que os três juntos… Pelo menos é o que acho.
Tanya e eu fomos com eles. Tanya é necessária para agir como guia para eles, no entanto,
não me separei deles por causa da leve pressão na minha mão. ...Eu acho que ficaria tudo
bem se eu permanecesse na casa da guarda.
Então, quando retornamos para o mesmo lugar… havia por volta de dez homens no chão.
Por um instante, pensei que eles estivessem mortos, mas parecem estar apenas desmaiados.
Com relação ao vovô, ele estava parado no meio dos homens inconscientes parecendo
realmente entendiado. ...Ou melhor, para ser capaz de lidar com tantas pessoas em tão
pouco tempo… Como esperado do vovô.
“Vvocê é… Obrigado pelo seu trabalho duro!”
Uma esplêndida continência. Isso me lembra, vovô deu treinamento a todos os guardas do
feudo ontem de manhã, então eles provavelmente o reconhecem.
“Mmn. Hoje, uma dos meus conhecidos me pediu para agir como guarda para as senhoritas.
Então, apesar de não saber bem o motivo, eles subitamente atacaram, então acabei com
eles.”
Entendo… No final nós não fomos reconhecidas. Certamente, apesar do rosto do vovô ser
familiar para eles, o fato de que atualmente sou a representante do Lorde Feudal e a filha do
duque é apenas conhecido para as pessoas que são parte do departamento de
desenvolvimento do conglomerado e algumas pessoas parte do governo feudal.
“Por favor aceite nossa gratidão pela sua colaboração. Nós vamos lidar com essas pessoas a
partir de agora.”
“Então, acho que vou embora agora. Com relação as senhoritas, vou levar vocês para casa.”
“Certamente.”
...A partir daí, nós retornamos para a mansão ducal sem mais incidentes. Por sinal, as
pessoas que nos atacaram, como esperado, eram pessoas daquele empregador. Parece que
ele apenas foi embora para chamar mais gente. Eles foram imediatamente presos por tráfico
de pessoas.

Tráfico de pessoas é terminantemente proibido no nosso feudo. Isso não é algo que eu
propus, mas uma lei muito antiga, então não houve necessidade para deliberar por muito
tempo.
Além disso, Ryle e Dida ficaram muito bravos quando voltei para casa. Vovô só ficou olhando
e rindo. ...No entanto, ainda pretendo ir para a cidade de tempos em tempos no futuro. Foi
divertido, e mais importante, tive uma boa colheita.
Para começar, o comércio de livros de figuras começou. Depois, serão os livros de contos de
fadas para crianças. Eu vou dar para o orfanato como um presente. E os lucros vão ser
usados para construir um novo orfanato. Decidi que mesmo no futuro, os lucros desses
produtos irão para os orfanatos.
É claro, não é necessário dizer que minha carga de trabalho aumentou. No entanto, senti um
senso de realização enorme porque pude determinar um propósito.
As coisas que faço não possuem uma resposta certa ou errada. ...No entanto, tenho o poder.
Posso ajudar e proteger aquelas crianças. Não, é possível para mim ajudar ainda mais.
Desde que esse é o caso, tudo que tenho que fazer é acreditar e seguir em frente. Quando
considero isso, minha hesitação é destruída e posso usar toda minha energia para o
trabalho. ...Então, vou fazer o meu melhor no trabalho de hoje.

Capítulo 24: Aparecimento do irmão mais novo
Então, já fazem seis meses desde aquele evento. ...Em outras palavras, desde que relembrei
as memórias da minha vida anterior, dois anos se passaram.
O lucro do conglomerado Azura é o mesmo de sempre, excelente. Apesar de competidores
terem começado a aparecer, em apenas um ano, me pergunto se nosso conglomerado se
tornou tão grande que agora é considerado uma marca de sucesso.
A reforma do feudo está acontecendo aos poucos. O banco se tornou mais vasto, e a
manutenção das estradas vai ser concluída em breve.
A divisão avançada da instituição educacional começou a operar, e ouvi que muitos
estudantes se inscreveram. ...Com relação ao departamento médico, os curandeiros locais
também vieram participar, enquanto no departamento de contabilidade, como esperado, os
filhos dos mercadores vieram aprender teoria econômica e contabilidade de dupla entrada.
Também me foi dito que as pessoas estão se inscrevendo na divisão de agricultura aos
poucos. Depois disto, a divisão primária foi aberta. As crianças do orfanato também estão
inscritas, e quando fui visitar outro dia, elas me pediram para ler livros de figuras.
Aliás, as pessoas que foram presas naquele incidente foram condenadas a trabalhos
forçados, então os usei sem reservas. É uma solução melhor do que usar dinheiro dos
impostos para deixar eles numa prisão.
Conforme o tempo passou, muitas coisas diferentes aconteceram.
...É verdade, o tempo passou. No entanto, por algum motivo, a senhora minha mãe e vovô
continuam vivendo aqui na mansão. Não, não é como se estivesse achando ruim, sabe?
Quero dizer, a senhora minha mãe tem ideias muito boas, e ela deu vários conselhos e
propostas para o departamento de pesquisa do conglomerado, o que realmente ajuda.
Por outro lado, graças ao treinamento do vovô, a qualidade dos guardas aumentou. Apesar
de estar tudo bem… Me faz pensar, “está tudo bem com vocês?”
Além do mais, os dois tem seus próprios associados para socializar, e eles também tem suas
vidas privadas, certo? Enquanto pensava de tais coisas, não é como se eu pudesse mandar

eles para casa por essas razões, considerando tudo… Bem, se as pessoas envolvidas
concordam com isto, então vou apenas deixar as coisas como elas estão.
...Desse jeito, um certo incidente ocorreu um dia.
“Mãe! Exatamente o que diabos você está fazendo¹?”
Enquanto eu estava tendo um prazeroso chá com a senhora minha mãe no jardim, um
penetra subitamente apareceu. ...Era meu irmão mais novo, Berne. Ele não mudou nada
desde a última vez que o vi.
“...Quão rude. Por gentileza, o escolte para fora daqui.”
A senhora minha mãe nem mesmo olhou para Berne, apenas o tratou com frieza. Ah, o tom
da voz dela mudou… e um suor frio escorreu nas minhas costas.
Enquanto os empregados foram movidos pela intensidade da senhora minha mãe, eles ainda
estavam perdidos sobre o que fazer já que a outra pessoa era o herdeiro. Entre eles, apenas
Tanya começou a se mover para cumprir a ordem.
No entanto, antes que ela pudesse se aproximar dele, ele olhou em nossa direção irritado e
perguntou.
“Não evite a pergunta, por favor, me diga a razão.”
“Se você está perguntando a razão, já foi dito na carta. Por que atualmente estou em má
condição física, vou estar descansando no feudo e não irei participar.”
“Hmph… Você está tomando uma taça de chá como normal, então quem diabos está em má
condição física? Além disso, é um convite da família real… você quer colocar a MINHA casa
ducal em problemas?”
Certamente, nesse momento… Berne pensa que tem completa predominância sobre a
senhora minha mãe… e tem uma expressão triunfante. Mas que pena. A senhora minha
mãe não é alguém que ficaria quieta sendo tratada desse jeito. Minha evidência apareceu
quando ela colocou a taça no pires e deu um olhar frio a Berne.
“...Você fala demais. SUA casa ducal? Que coisa para se dizer para alguém que ainda precisa
herdar o título.”
Foi um golpe forte e intenso. No entanto, é um argumento correto. Berne provavelmente
nunca esperava que ela dissesse algo como isto… e num instante, a expressão dele
desmoronou.
“...Como a pessoa que vai suceder o título mais cedo ou mais tarde, minha declaração mais
cedo foi dita em consideração da casa ducal.”
“Silêncio. Em consideração da casa ducal? 
Hmmm
… Nesse caso, deve haver uma razão
muito boa para você não ter retornado para casa durante as longas férias para estudar como
governar propriamente o feudo com meu marido?

Certamente a razão não é porque você queria ficar junto com o Segundo Príncipe e aquela
filha do barão ou algo assim que você completamente ignorou suas responsabilidades?”
“Isso…”
“Em primeiro lugar, recebi permissão da Rainha Mãe para me ausentar desta festa. Você se
tornou tão incrível assim ao nível de poder disputar a decisão de um membro da realeza?”
“...Tsk.”
Un, essa situação está completamente nas mãos da senhora minha mãe graças às táticas
dela. Para começar, mesmo que seja uma festa organizada pela família real, não há
problema em não participar.
...No entanto, é feito raramente. Além do mais, a Rainha Mãe deu a senhora minha mãe sua
aprovação… Então mesmo que seja a família real, eles não podem dizer nada sobre isto.
“Em primeiro lugar, para convidar a mãe da garota com quem ele teve o noivado anulado,
para uma festa de noivado com outra garota, os motivos deles são suspeitos.
Além disso, faz apenas pouco mais de um ano desde que o noivado foi cancelado. A Rainha
Mãe, também, está consternada sobre isto. Desde que esse é o caso, meu marido que é o
Primeiro ministro também pode não querer ir.
No entanto… Por que seu pai tem uma posição oficial, ele provavelmente irá participar. E
portanto, isto seria o bastante para representar nossa casa ducal.”
Ah… Então finalmente o noivado entre Edwardsama e a filha do barão vai acontecer. Já
fazem quase dois anos desde aquela vez… Antes, estava pensando que as duas pessoas que
sempre estiveram num clima romântico certamente tinham bastante paciência para esperar
quase dois anos.
“O quê exatamente você quer? Você aparece aqui e imediatamente começa a vociferar. ...Eu
começo a duvidar da sua dignidade. Afinal de contas, há um ditado que diz que aqueles que
andam com pessoas sem dignidade serão pintados com a mesma cor.”
O rosto de Berne rapidamente ficou vermelho. Ah, ele ficou irritado~ ...Me pergunto se é
porque a senhora minha mãe estava se referindo à filha do barão, Yuri.
“Mãe. Mesmo que seja você, não é uma boa ideia falar coisas ruins não importa o quanto
você pense sobre isso…?”
“Hmph… Neste momento, você denunciaria sua própria mãe? Da mesma maneira que você
fez com sua irmã mais velha?”
Apesar de Berne tentar o seu melhor para contraatacar, não teve qualquer efeito. Se ele
denunciar a senhora minha mãe, não será possível para ele ficar na companhia do Segundo
Príncipe. Em primeiro lugar, a Rainha Mãe não ficaria quieta sobre isso.
“Eu estou desapontada com você ultimamente. É claro, meu marido tem a mesma opinião.
Se você não se ajeitar, não nos importamentos de deserdar você. E além do mais, com sua

irmã mais velha governando o feudo de maneira impecavelmente bem, nós não temos nada
com o que nos preocuparmos.”
Pela primeira vez nessa conversa, ela olhou para Berne e sorriu. Ah, mas esse sorriso é
assustador.
“Eu fico feliz por você. Você pode ficar para sempre com a filha do barão que você ama. Ah,
no entanto… desde que você não tem nenhum charme, depois que perder sua posição, você
provavelmente vai ser abandonado.”
“...Algo assim, é impossível… Em primeiro lugar, porque aquela minha irmã mais velha se
tornou a representante do Lorde Feudal? Ela cometeu um ato rude contra alguém que em
breve se tornará parte da família real. Além de perder sua posição social, ela deveria ser
exilada imediatamente.”
“...Eu não sei sobre o futuro, mas neste momento, ela é a filha de um barão. Em primeiro
lugar, é ultrajante para que a filha de 
apenas 
um barão tente causar mal a filha de um
duque.
Se não fosse pelo Segundo Príncipe que é parte da família real, e você, a mancha negra da
nossa Casa, estando naquele lugar, nossa casa ducal imediatamente teria destruído a casa
baronal daquela garota.”
Un… Além de se segurar por causa do Segundo Príncipe, Berne também foi levado em
consideração. Acho que é verdade. Apesar de ser desagradável, quando alguém luta, eles
estão representando sua respectivas Casas. Quando alguém da sua própria Casa condena
um familiar, seria embaraçoso retaliar contra os demais envolvidos.
“O representante do Lorde Feudal tem a mesma autoridade do Lorde Feudal. Em outras
palavras, você, que não tem relação com a política feudal, mesmo que você reclame, não
terá nenhum resultado.
Em primeiro lugar, alguém que discrimina contra a própria família não beneficia a casa ducal
e é, portanto, desnecessário.”
“Eu não vou aceitar isto…! Por favor, deixeme encontrar com minha irmã mais velha.”
Apesar de ele dizer que ele deseja um encontro comigo… Eu tenho estado sentada aqui na
frente dele por um tempo. Eu pensei que minha presença foi ignorada desde um tempo
atrás, parece que não estava errada. Eh, ele por acaso… já se esqueceu como me pareço?
“O que você vai fazer quando se encontrar com ela? Pedir para ela lhe passar a posição de
representante do Lorde Feudal? ...Você não tem a autoridade. Para começar, você nem
mesmo tem as qualificações para chamar Iris de sua irmã mais velha.”
A senhora minha mãe exalou uma lufada e voltou a tomar chá. Ele parece ter se acalmado
um pouco. Vou pedir para Tanya servir mais chá.
Quando casualmente olhei para Tanya, havia uma cor de dúvida nos olhos dela. Ela
provavelmente está se perguntando porque meu irmão mais novo pediu para se encontrar
comigo quando estou bem em frente dele.

E a razão dele vir correndo e furioso é a festa de noivado da pessoa com quem eu estava
prometida… é provavelmente o que ela está pensando.
Quando vi ele frente a frente, pensei que fosse brigar com ele e bater nele… pelo menos
pensei que seria o que aconteceria. No entanto, agora que ele atualmente está na minha
frente… não sinto nada.
Se fosse colocar em poucas palavra: não existente. Neste momento, a existência dele é
como um pedregulho na calçada. Naquele momento, Berne e eu nos tornamos estranhos, e
já apaguei a existência dele na minha mente.
Ah, no entanto, tenho esse sentimento amargo na minha mente de tempos em tempos
desejando que ele não vai querer retornar para aquela jardim de flores e suceder o governo
do feudo.
¹ Sim, sem nenhum respeito nas palavras desse moleque para com a mãe dele. A diferença
entre o jeito que ele fala com os outros e como Iris fala com os outros é gritante.

Capítulo 25: A excursão do caçula
“...Com licença. Senhorita, esta quase na hora da sua reunião com Sei.”
Enquanto a estranha atmosfera apareceu, Tanya me chamou. ...Já chegou a hora. Por causa
da chegada súbita de Berne, não pude relaxar.
“Senhora minha mãe, tenho que ir agora. Por gentileza, fique a vontade para relaxar.”
“Sim, por gentileza me permita fazer isso. Ah, Irischan. Você pode levar esse meu filho
idiota com você?”
“...Eh?”
‘Esse meu filho idiota,’ se refere ao Berne, certo? Mas porquê…?
“Por favor, mostre a esse meu filho idiota a maneira como você trabalha e o cale para mim.
E se ele reclamar, esta tudo bem se você dar uma surra nele. Tanya, lhe agradeço desde já
pelo seu trabalho duro¹.”
“...Eu respeitosamente obedeço.”
Se for Tanya, tenho quase certeza que ela o fará. Bem, se ele começar a causar problemas,
esta tudo bem em expulsálo… certo?
“Se esse é o caso… Vamos, Berne.”
“...Eh? Você é… irmã...?”
Berne olhou de maneira longa e difícil para mim parecendo surpreso. Como pensei, ele se
esqueceu completamente da minha aparência?
“Isso mesmo. Quem mais poderia ser. Por que estou ficando sem tempo, vamos logo.”

Eu fui imediatamente para o escritório. Sei já estava lá me esperando. Quando Sei viu Berne
entrando depois de mim, ele franziu as sobrancelhas mas logo retirou seu relatório e
entregou para mim.
Eu folheei o relatório.
“...Os lucros da linha de confeitos caíram um pouco.”
“É porque outra loja apareceu vendendo os mesmos produtos. Além disto, parece que eles
estão vendendo a preços menores que os nossos.”
“...Não é necessário baixar os preços por enquanto, o consumidor vai comprar o produto
que for mais delicioso.”
“Há também a ideia de baixar o preço de compra da matéria prima…”
“Rejeitado. Se você olhar para o preço médio, esse preço é razoável. Se você baixar o preço
ainda mais, nossa relação com os fazendeiros irá deteriorar. Então para manter ou construir
uma relação melhor com eles, nós devemos assegurar uma rota de distribuição melhor.”
Para administrar um bom conglomerado, é necessário conseguir benefícios. No entanto, não
desejo colocar pressão sobre os fazendeiros no feudo em nome do lucro. Será
superfaturamento se vender a um preço maior, e também, acho que o preço atual é justo.
“Além de ser mais barato, descubra se há algo mais. Confira os produtos das outras
companhias, e então faça uma comparação e uma revisão dos nossos produtos. E também,
como está o progresso dos bolos que vamos começar a vender na próxima semana?”
“Tudo esta de acordo com o planejado, todas as preparações foram feitas e estamos prontos
para começar as vendas na semana que vem. A informação sobre o produto chamado ‘bolo
de aniversário’ está sendo vazada para o público… mas graças ao café originalmente tendo
bolo no menu, a ideia está sendo aceita favoravelmente. Nesse momento, várias questões
estão sendo feitas.”
A frase de efeito para a publicidade é “um bolo especial para um dia especial.” Como um
aniversário, ou casamento. Quando uma reserva é feita, o cliente pode decidir as decorações
no bolo, o formato e o creme quando o pedido é feito.
“Se esse é o caso, fico satisfeita. Por favor me mostre o conteúdo das questões feitas.”
“Esta aqui.”
Eu li rapidamente os documentos que me foram dados.
“...A maioria das perguntas são sobre o método de reservas e quando as vendas irão
começar. ...Quando isto estiver funcionando, os lucros da linha de confeitos vai aumentar
um pouco. Agora, como você vai administrar o inventário?”
“Assim como a senhorita me instruiu, nós vamos vender os designs antigos dos estoques
anteriores aos poucos a um preço reduzido.”

“É mesmo. ...Vai ser o ideal para prevenir os estoques de secarem. Mas com os preços atuais
nesse mercado, se a queda continuar, nós vamos acabar trabalhando pouco acima do
vermelho. Especialmente com os ingredientes sazonais, é melhor limitar o uso destes por
causa do valor de escassez deles.”
“Entendido.”
“A linha de produtos de beleza está indo bem como sempre. No entanto, nós atualmente…
temos uma situação onde a produção não consegue se manter com a demanda…”
“Sim. Esses produtos estão esgotados em todas as lojas…”
“Faça com que o ajuste da produção dos produtos de beleza seja prioridade. E também,
como estamos indo com os produtos de série?”
“Isto também está progredindo bem. A série Mel e a série Rosas estão sendo vendidas. Os
próximos a entrar em produção serão as séries Lírio e Lavanda.”
Estas séries são vendas casadas, por exemplo, a série Mel usa mel para criar loção de beleza,
shampoo e condicionador. Se for a série Rosas elas são usadas para criar todos esses
produtos também. Então eles são colocamos em suas respectivas vasilhas e empacotadas
juntas.
“Certo. Por favor aconselhe que dependendo da pessoa, alguns ingredientes podem não ser
adequados para a pele deles, então se eles tiverem alguma reação aos produtos,
imediatamente devem parar de usálos.”
“Entendido.”
“Depois, traga os relatórios de todas as lojas para mim. Tanto os financeiros quanto os
periódicos. Eu os lerei à noite.”
Depois que eu disse isto, Sei disse que ele entendeu e fez uma mesura antes de sair.
...Agora que penso sobre isto, Berne está bem quieto… ou então eu pensei. Quando me virei
para olhar, vi que Tanya o amarrou e colocou um pano na boca dele. No entanto, acho que
isso pode não ter sido necessário. Quero dizer, ele está com os olhos arregalados por um
tempo agora.
Quando dei uma olhada para Tanya, pedindo para tirar o pano da boca dele, ela
imediatamente entendeu minha intenção, e retirou o pano… apesar de ficar um pouco
contrariada.
“Qual o problema para você estar fazendo essa expressão idiota?”
“...Irmã, está a cargo da administração do conglomerado?”
“É porque fui que o estabeleceu em primeiro lugar.”
Depois dessa conversa, alguém bateu na porta.

“...Pode entrar.”
A pessoa que entrou foi Moneda. Moneda também, assim que viu Berne, franziu as
sobrancelhas e então imediatamente o ignorou como se ele nem mesmo existisse.
“Há algumas coisas sobre as quais eu gostaria de me consultar com você. Quando perguntei
a Tanya, ela disse que agora seria uma boa hora…”
“Esta tudo bem. Então, sobre o que você deseja se consultar comigo?”
“É sobre os preços das coisas aqui no feudo. Como você pode ver, nós temos uma situação
onde os preços continuam a aumentar aos poucos.”
“É realmente minúsculo. É provavelmente porque o valor do dinheiro esta gradualmente
diminuindo, então os preços estão aumentando.”
“Sim. Por causa disso, estava pensando em aumentar a taxa de juros², mas…”
“Acho que não é necessário ainda. Apesar dos preços estarem aumentando, é apenas um
pouco. Então, nesse momento, a prioridade é estabilizar os preços no mercado.
O consumo na cidade vai aumentar, os conglomerados vão pedir ao banco empréstimos,
aumentando a tendência. Se você aumentar a taxa de juros, vai estar jogando água fria nos
conglomerados que gastamos tanto esforço em fazer prosperar.”
“Entendo… Aprendi algo bom.”
“Mais uma vez, abra o conselho e discuta isto. Se você ainda quiser aumentar a taxa de juros
depois da minha explicação, por favor me dê uma razão com a qual possa consentir.”
“Entendido, muito obrigado.”
“...Umm, irmã…”
“O quê é?”
“Se não estou enganado, o banco, é a instituição financeira que foi estabelecida no nosso
feudo recentemente? Por que você é aquela que está administrando isto…”
“Quando você pensa sobre isso, nenhuma resposta passa pela sua cabeça? Se é só isso,
mesmo que você mesmo investigue, você imediatamente encontraria uma resposta… Com a
sua posição, é imperdoável não saber. Sério, você tem alguma intenção de suceder o atual
Duque como chefe da família?”
Quando alguém pensa sobre isso, o jeito de falar de Moneda é realmente rude, mas o
argumento que ele fez é sólido, mesmo Berne não pode refutálo.
“Bem, vamos dar a resposta para ele desta vez. A pessoa que propôs o estabelecimento do
banco foi sua irmã mais velha… Iris. Portanto, é apenas natural que eu venha até aqui me
consultar com ela. ...Então, Irissama. Eu irei imediatamente relatar o conteúdo da nossa
reunião para o conselho, tudo bem assim?”

“É claro. Fico ansiosa pelo seu relatório.”
Depois que Moneda saiu, Sebastian apareceu e tomou o lugar dele.
“Senhorita. Nessa reunião, gostaria de fazer um relatório geral com relação à administração
feudal.”
“Sim, estava esperando por isto. Em primeiro lugar, como estão os ajustes do departamento
de finanças?”
“As discussões estão progredindo com relação à reforma que você deseja para diminuir os
impostos. Primeiro, em relação à produção do feudo. Atualmente, nossos principais
produtos são trigo, gado, cacau e várias outras frutas.
Cacau é estritamente produzido em nosso feudo, nenhum outro lugar é capaz do mesmo.
Com relação aos trigo, graças ao avançado método criado pela pesquisa da divisão avançada
da instituição educacional, nós atingimos um estoque abundante. Por isso, mesmo que nos
diminuímos os impostos, eles acreditam que nós não experimentaríamos um declínio em
arrecadação.”
“...É mesmo. Ao contrário, é um mérito?”
“A linha de produção do nosso feudo ainda precisa ser colocada em funcionamento. Por
causa disso, nós podemos importar trigo a preços baixos, e nós estamos achando que essa é
uma grande vantagem.
Além disso, as instruções da senhorita para realizar comércio através dos mares foi posta em
prática. E nós juntamos vários ingredientes e produtos que não existem em nosso reino. Por
causa disso, nosso feudo irá prosperar se o conglomerado vender eles no mercado
doméstico.”
“...Entendo. E também, por favor me dê o relatório da reunião do conselho e o rascunho
sobre o imposto de renda. Sobre quando será o melhor momento para introduzir ele, darei
essas instruções mais tarde.”
“Entendido.”
“Depois disto, Assuntos Públicos. Depois que eles terminarem de fazer os registros
familiares, peça a eles pare investigar as terras. Quero que eles tornem claro quem é dono
de que terras. No futuro, porque os registros familiares serão um documento legítimo aqui
no feudo, tenha certeza que eles sejam feitos sem falhas.”
“Sim. Atualmente, o departamento de Assuntos Públicos notificou vários lugares no feudo
para aconselhar as pessoas de que ‘essa é uma política oficial que vai beneficiar nosso feudo,
por favor cooperem conosco.’ Estamos quase terminando e seremos capazes de começar
com as investigações em breve.”
“Essas são esplêndidas notícias. Depois disto, qual é a taxa de utilização das escolas
primárias através do feudo?”

“Tem aumentado tremendamente. Especialmente porque a inscrição é gratuita. Por que
alguns distritos ainda não possuem escolas, isso pode se tornar um problema no futuro.”
“Vamos deixar o departamento de Obras Públicas cuidar disto. E sobre os livros escolares?”
“Foram separados em diferentes níveis. Atualmente, crianças com idades entre sete e doze
anos estão nas mesmas classes, mas discussões tem ocorrido para separar elas por idade em
algum ponto no futuro próximo.”
“Consolide a idade de entrada para sete anos de idade. Eles irão avançar uma série a cada
ano escolar. No entanto, um exame será feito no final de cada ano, e alguém pode ser
permitido pular séries dependendo nos seus resultados, o que acha?”
“Eu irei imediatamente fazer uma proposta.”
“Então, por favor traga os relatórios e rascunhos sobre o imposto de renda que discutimos
mais cedo. ...Ah, é mesmo. A senhora minha mãe me pediu para mostrar Berne o jeito que
trabalhamos… Então quando for ao departamento de finanças para recolher os
documentos, leve ele com você e peça para ele calcular os impostos recolhidos de diversos
lugares.”
Desde que eu tenho sido alvo de um olhar fixo há algum tempo, estou ficando cansada. Vou
fazer ele sair daqui sem demoras. E porque ele sempre esteve em primeiro lugar na
academia, ele deve ser capaz de fazer alguns cálculos.
“...Desde que esse é o caso, Berne. Por favor vá fazer isso para mim. ...Por favor demonstre a
capacidade de alguém que sempre ficou em primeiro lugar na academia.”
“...É claro.”
Com olhos vazios, ele levantou bruscamente e seguiu Sebastian.
...Haahh~ Eu posso finalmente me acalmar.
“...Isto foi uma boa ideia?”
Tanya perguntou enquanto colocava mais chá para mim.
“O que você quer dizer?”
“Envolver aquele homem no governo do feudo?”
“Não há nenhum problema em particular com isto. Eu não pretendo controlar a informação
sobre o governo do feudo. E Sebastian esta com ele, então ele provavelmente não fará nada
estranho.
No entanto, quando se trata do conglomerado, como esperado, não posso mostrar muito
para ele. E a reunião com Sei mais cedo só tocou em assuntos que foram revelados para o
público.”

Apesar dele ser meu irmão mais novo, não tenho absolutamente nenhuma confiança nele.
Por essa razão, quando se trata de negócios, não posso deixar ele tocar no conglomerado.
...Já com relação ao governo do feudo, além de informações confidenciais e militares, meu
lema é “políticas transparentes,” então não há muita informação confidencial para começo
de conversa.
“...Além do mais, Ryle vai chegar logo em seguida. Apesar de serem chamados de Unidade
de Patrulha de Segurança, eles ainda são considerados militares, então é informação
confidencial. Seria um problema se esse meu irmão, sendo parte dos capachos e tudo o
mais, vazasse essas informações para o Segundo Príncipe. Eu pensei que essa seria uma boa
desculpa para fazer ele ir embora.”
“É verdade.”
Knock, knock
… bem na hora, ouvi uma batida na porta.
“Entre por favor.”
¹ Aparentemente, uma das vantagens de ser rico é que você pode delegar as surras que você
quer dar nos filhos sem educação aos seus criados.
² Tua sorte que não tem Globo aí, Iris, ou ia ter jornalista falando em “maior crise da história
desse feudo.”

Capítulo 26: Comunicação
Resolvi quase todo o trabalho de hoje, tudo que resta é corrigir e confirmar alguns
documentos. Por que não queria jantar com meu irmão mais novo, pedi para Tanya me
trazer uma refeição leve. A senhora minha mãe e Tanya não o mencionam perto de mim,
elas provavelmente estão levando meus sentimentos em consideração.
O céu do lado de fora já está completamente escuro, e a sala só é iluminada por uma
lâmpada. ...Me pergunto se está na hora de começar a usar óculos. Desde que venho lendo
um relatório atrás do outro, não posso fazer nada se minha visão estiver piorando.
Knock, knock
, um som de batida ecoou na sala. Quando disse para a pessoa para entrar,
quem veio foi Berne.
“Há algo que você precise?”
“...Você ainda tem trabalho por fazer?”
“Isto mesmo. É como você pode ver.”
“...Você sempre trabalha nesse ritmo?”
“Desde que a senhora minha mãe e vovô chegaram, o ritmo diminuiu um pouco. Nos
tempos antes deles chegarem, eu trabalhava o dia todo.”
...Pode fazer um longo tempo desde que tive esse tipo de conversa com meu irmão mais
novo. Fazem quase dois anos desde que nos vimos pela última vez, e mesmo quando nos
estávamos na academia, nos tínhamos nossos próprios companheiros então não tínhamos
muitas chances de nós comunicarmos.
“...É mesmo…”

“Estaria tudo bem se eu fizer uma pergunta?”
“O que é?”
“...Por quê você ajudou o Segundo Príncipe naquele momento?”
“...Por quê…? Isto é porque você fez aquilo a Yuri…”
“Você está falando sobre… como eu a critiquei, e espalhei falsos rumores. Você estava
preparado para tomar a responsabilidade dos resultados do que aconteceu?”
“...”
“Se você quer suceder o senhor nosso pai como o próximo Primeiro ministro, você deve
pensar sobre as conseqüências. As conseqüências dos seus atos e a influência que elas
possuem.
...Eu não tenho uma informação detalhada sobre seu comportamento na Cidade Real. Nem
quero saber. No entanto, sei que de fato a sua reputação não é muito boa.
Neste momento, não quero deixar você suceder como o lorde feudal, e se tornar o Primeiro
ministro é apenas um sonho dentro de um sonho.”
“...É o dever dos vassalos cumprir os desejos da família real.”
“O papel do Primeiro ministro é administrar o reino de acordo com a vontade do rei. No
entanto, é também parte do seu dever argumentar contra o rei quando ele comete um erro.
...Além do mais, você diz que é seu dever realizar os desejos da família real, você não deveria
considerar os sentimentos alheios?”
Vovô foi aquele que me contou sobre o dever do Primeiro ministro. “Louisdono
amadureceu de maneira esplêndida com o papel… Mas Berne…” foi o que ele disse.
“...Conduzir as coisas com sentimento e agir por causa de sentimentos são coisas diferentes.
Eu agi por que fui arrebatada pelos sentimentos ruins de ciúme, e me levou aquele
resultado. Meu número de aliados diminuiu, e fui expulsa da academia. Você estava do
outro lado e me denunciou naquele momento, mas agora, você não está enfrentando a
mesma situação?”
É uma pena interromper a tradição na nossa família de possuir a posição de Primeiro
ministros. Eu ainda preciso de mais e mais poder. Enquanto sentia sobre isso, pensei que
seria possível ajustar o comportamento do meu irmão de algum jeito…
“Isto é tudo que tenho para dizer. Você tem algo mais para dizer?”
“...Não…”
“Certo. Se este é o caso, por favor se retire. Eu ainda tenho trabalho a fazer, então não posso
mais lhe manter companhia.”

Quando Berne saiu, deixei sair um profundo suspiro. De algum jeito, fiquei realmente
cansada… Enquanto aquela garota estiver lá, Edsama vai estar coberto por uma sombra.
Portanto, é mais necessário do que jamais foi antes distanciar Berne da companhia dele.
Knock, knock
, mais uma vez uma batida na porta. Me pergunto quem é desta vez?
“...Com sua licença.”
“Oh, nossa, Sebastian. Há algo errado?”
“Quando passei pela porta, vi que ainda havia uma luz acessa. Senhorita, por favor vá dormir
logo.”
“Só mais um pouco, por favor. Eu quero ler o relatório da divisão avançada. É o resultado do
departamento de agricultura de que Sebastian falou mais cedo. ...Todos são incríveis. Todos
estão estudando propriamente e sendo capazes de mostrar resultados… Só olhar para isso
me deixa feliz.”
“Como pensei, o fato de que eles foram capazes de juntarse num lugar onde podem discutir
e ter um espaço para experimentos fez uma grande diferença. Eu também fico ansioso para
os desenvolvimentos que acontecerão no futuro.”
“Você está certo. Coisas que não sabia e coisas das quais não poderia imaginar… Quando
vejo por esse lado, não tenho nada além de admiração.”
“...Há também algumas coisas que a senhorita não conhece, huh?”
“Oh, nossa, Sebastian. Isso é o natural. Fora finanças, não sei quase nada sobre agricultura
ou medicina. É por isto que a divisão avançada foi feita, para deixar estes campos por conta
daqueles que se especializam neles.”
Há um limite para o que posso fazer sozinha. Por isto é melhor deixar essas coisas para os
profissionais.
“...Isto é…”
“O relatório do departamento de finanças. Já o li. Nós devíamos cortar um pouco mais, ou
então a negociação não poderá continuar.”
Esse tipo de disposição, é preciso pensar em que tipo de influência terá no longo termo.
Quando vi aquilo, minha cabeça começou a ficar confusa. ...Pelo bem da minha sanidade,
preciso de uma pessoa talentosa, ou melhor, um conselheiro com quem possa trocar
argumentos.
“Você está certa.”
“...Aliás, Sebastian. Como Berne se comportou?”
“Ele fez o trabalho que lhe foi dado de forma esplêndida.”
“Entendo…”

“...Apenas entre eu e você… Enquanto estávamos no departamento de finanças, ele me
perguntou sobre a senhorita. ‘Minha irmã sempre trabalha tanto assim?’ ‘Por que ela
trabalha tanto assim?’”
“...Me parece uma questão um tanto rude.”
“Por causa disso, é ainda mais surpreendente. Na academia, ouvi que Bernesama é um
estudante brilhante. No entanto, a inteligência dele não tem efeito aqui. Além do mais,
quando ele viu os documentos que a senhorita estava trabalhando, ele recebeu um choque.”
“Você realmente entende bem Berne.”
“É porque tenho cuidado dele desde que ele era jovem, para mim a expressão de
Bernesama pode ser claramente lida.”
Bem, isso é certamente verdade. Sebastian tem servido nossa casa desde antes d’eu nascer,
e ele nos viu crescer. De certa maneira, ele é similar a uma figura paterna.
“...Além disto, acho que a senhorita já percebeu os olhos de Berne fixos em você.”
“Bem, sim.”
Graças a ele, estou mais cansada que o usual.
“É porque ele estava observando a senhorita por um longo tempo. Quando saímos da sala,
porque o choque que ele recebeu foi muito grande, ele cambaleava.”
“Oh, nossa. Me pergunto se ele amadureceu um pouco?”
Se ele recebeu um impacto tão grande, espero que ele decida receber os ensinamentos do
senhor nosso pai. Seriamente.
“Acredito que seja o caso.”
...Me pergunto se a senhora minha mãe estava esperando que isto acontecesse desde o
começo? Por que aquela criança é muito orgulhosa, ele é fácil de entender. Me preocupo se
quando ele retornar para a Cidade Real, ele vai voltar para aquele jardim florido e continuar
como um dos companheiros do Segundo Príncipe… Mas desde que ele ainda deve terminar
seus estudos, ele precisa retornar para a Cidade Real.
“Muito obrigada pela conversa agradável. Parece que ainda há alguma esperança. Agora,
como Sebastian sugeriu, eu deveria ir dormir.”

Capítulo 27: Recrutamento quase declaração de amor
Aliás, meu irmão permaneceu aqui por vários dias antes de partir. Ele desistiu de convencer
a senhora nossa mãe.
...Bem, mesmo que a senhora minha mãe e a Rainha Mãe não tenham comparecido, parece
que a festa aconteceu sem maiores incidentes. ...Por que as duas não estavam lá, é difícil
dizer se a festa foi um sucesso ou não.
Com isto, a filha do barão agora é oficialmente noiva de Edsama.
Como é usual, o Primeiro Príncipe não apareceu na Cidade Real.
E também, o Segundo Príncipe se forma este ano.
Comparado ao Primeiro Príncipe que nunca aparece, informação sobre o extravagante
Segundo Príncipe chega regularmente até aqui.
Além disso, a facção do Segundo Príncipe é admiravelmente composta de aristocratas que
gostam de estar acima dos outros… Em outras palavras, fora tendo uma boa linhagem, tudo
o que eles são bons é em atender a maior quantidade de festas do chá e bailes possíveis.
Por sinal, a maioria das casas que estão na facção do Segundo Príncipe estão enfrentando
dificuldades financeiras. Eles gastam demais sem pensar nas conseqüências, e não
participam em desenvolver seus feudos. Essa informação foi obtida através do
Conglomerado Azura.
Em outras palavras, para ser franca, exceto pela linhagem, as casas nessa facção estão em
uma situação delicada.

Em comparação, a facção do Primeiro Príncipe consiste de vários aristocratas que se
concentram em desenvolver seu feudo, e novos aristocratas que ganharam seus títulos
depois de feitos expressivos.
Dito isto, isso significa que a facção do Segundo Príncipe tem características similares a ele,
extravagante e gosta de usar sua autoridade o tempo todo.
Senhor meu pai, estou preocupada que um buraco vai aparecer no seu estomago. Falando
nele, depois da festa de noivado, a senhora nossa mãe permaneceu na casa mais um pouco
antes de retornar para a Cidade Real. Por outro lado, vovô continua da mesma maneira,
ficando aqui na mansão.
Já com relação à mim, não há nenhuma mudança em particular e continuo ocupada todos os
dias.
“Como já disse antes, Dean. Você quer se tornar meu?”
Estas são as palavras que usei pela enésima vez, mas Dean, sem nem piscar, sorriu e
respondeu.
“Apesar de ficar agradecido por suas palavras…”
Da mesma maneira, estas palavras também foram ditas pela enésima vez, rejeição. Ahh, é
tão frustrante.
Quando alguém ouve essa conversa, pode parecer uma declaração de amor… Não, soa mais
como a perigosa persuasão de uma madame tentando enganar um jovem rapaz.
Além disso, Dean tem belíssimos olhos verdes e cabelos dourados, e uma face agradável.
Parece que ele também tem um corpo em forma, o que aumenta o charme dele. Com essa
beleza, se pode apenas pensar que ele está sendo cortejado… bem, acho que eu estou
tentando cortejar ele mesmo.
“HAaaa… Entendido. No entanto, não vou desistir. Por enquanto, por favor me ajude por
uma semana.”
“É claro.”
O que quero dizer com uma semana? É para me ajudar com as políticas do feudo como meu
assistente.
...Tudo começou quando a senhora minha mãe retornou para a Cidade Real. Utilizei o
serviço de funcionários temporários da Guilda Comercial, onde eles mandam pessoas
talentosas para ajudar durante tempos muito ocupados com contratos de trabalho de curto
período.
Dean é a pessoa que contratamos. No começo, apesar de ser um pouco rude de mim dizer
isto, mas porque não posso conhecer cada funcionário, eu não sabia da existência dele.
No entanto, detalhes da sua reputação e habilidades chegaram até mim.

Desde que este é o caso… Dei a ele algo para fazer individualmente, e ele entregou o
trabalho de forma admirável. Então, decidi dar e ele uma tarefa um pouco mais difícil… essa
situação aconteceu repetidamente, até ele finalmente virar meu assistente.
Apesar da senhora minha mãe nunca ter conhecido Dean, ela disse, “se é ele, acredito que
posso deixar as coisas por conta dele sem preocupações.” Desde que tenho absoluta
confiança no bom senso da senhora minha mãe em escolher pessoas, selecionei ele para ser
meu assistente. É claro, as habilidades dele são garantidas.
...De qualquer maneira, me sinto aliviada. Minhas intenções e propósitos, ele foi capaz de
chegar até eles por si mesmo. Me poupa o tempo de ter que explicar para ele, e posso
trabalhar em outras coisas. Quando considero as habilidades dele, ele sozinho pode dar
conta do trabalho de dez pessoas.
Agora, voltando ao tópico anterior. O que disse que pareceu uma confissão de amor na
verdade foi eu tentando recrutálo. ...Apesar de eu querer formalmente contratar ele para
lidar com o diaadia das políticas feudais… mas ele só aceita contratos de curto prazo.
Parece que ele tem que ir para casa ajudar na casa dos pais. Por isso, ele trabalha conosco
durante uma semana, e então retorna para casa durante duas a três semanas.
Por que ele é assim, acho uma pena me separar dele e suas habilidades, então tento
recrutálo cada vez que ele aparece.
Algumas vezes fico desconfiada e penso que deveria suspeitar de alguma coisa, mas desde
que o governo do feudo não tem muita informação confidencial, não devem haver quaisquer
problemas. ...As palavras da senhora minha mãe também contam bastante.
“Sim, aqui estão os relatórios de receitas e despesas das academias e a aplicação para o
orçamento do próximo ano.”
“...Oh, o formato parece estar em ordem.”
“Eu fiz algumas modificações.”
“Obrigada. Uma escola primária foi fundada em todas as regiões… e eu estava pensando em
fundar uma escola de ensino médio para treinamento vocacional.”
“Seria difícil fazer isso com o orçamento atual.”
“Bem, é verdade. Como pensei, nós precisamos fazer mudanças para estabilizar as receitas
tributárias…”
“Dito isto, o Imposto sobre Vendas é um pouco prematuro. A base para impostos é Justo,
Simples e Igualdade. Nós estamos no estágio onde as escolas primárias acabaram de ser
fundadas, mas a taxa de alfabetização vai lentamente aumentar. As pessoas irão então
começar a entender. Fora as grandes lojas, anda seria difícil para pequenas lojas.”
“Isso, há também…”

“Apesar de ter dito isto, acho que é uma boa ideia. Depois que a taxa de alfabetização
aumentar um pouco mais, então, podemos introduzir aritmética e espalhar ela aos poucos.”
“Un~ ...Me pergunto se devia começar a ir nessa direção?”
Procurando entre os papéis, achei o rascunho sobre o imposto de renda.
“Para abolir a taxa comunal, e mudar para o imposto de renda… Estou bastante incerto
sobre isso. Como disse mais cedo, a base de um sistema tributário é ser Justo, Simples e
Igualitário. E também, todos tem participado nas taxas comunais por muito tempo, e tem
aceitado elas como justas.”
“Ser muito igualitária também é um problema. Para impor impostos sobre uma criança que
não tem a habilidade para pagar só pode ser considerado como injusto para os pobres.”
Isto é verdade, eu acredito que taxas comunais são o imposto ideal.
É fácil, e é igualitário. Mas acho que é muito igualitário, e por isso é impossível ser
considerado justo. Além disso, por ser imposto sobre quem não tem a habilidade de pagar
por elas, se tornam uma carga pesada para eles.
“...Certamente, há também esse ponto de vista sobre isso.”
“Nesse momento, o rascunho é sobre impor uma taxa sobre a renda de um indivíduo… Mas
desde que será muito difícil calcular o imposto de renda de fazendeiros, o plano deve ser
fazer o escritório público calcular o imposto baseado numa ‘colheita prevista’ e coletar os
impostos a partir daí.”
“É por causa disso que você pediu ao escritório público para clarificar as fronteiras de cada
propriedade?”
“Isso mesmo. ...É claro, esse não é o único motivo.”
“Entendo. Desde que esse será o caso, vai ser fácil analisar a colheita a cada ano
dependendo do clima.”
“Uun~ Isso mesmo.”
“Sobre isso, o escritório público vai encontrar pessoal o bastante para fazer esses cálculos?”
“Eu disse ao departamento financeiro para deixar os estudantes do curso de finanças
participarem alternadamente. Sem mencionar o departamento financeiro como um todo,
planejo empregar os graduados nesse setor. O conhecimento deles irá aumentar aos
poucos, então será ideal para eles aprenderem sobre os impostos.”
“...Isso é algo que provavelmente irá demorar um longo período.”
“Bem, não estava esperando os resultados serem imediatos. É por isso que disse ‘aos
poucos.’ Além do mais, nós não devemos apenas considerar os impostos para indivíduos,
devemos também preparar os impostos sobre as companhias e conglomerados.

Nesse momento, os cálculos dos impostos sobre as receitas dos conglomerados estão sendo
misturadas com as dos presidentes. Acabou desse jeito porque os presidentes dessas
companhias e conglomerados recebem salários delas.
Em primeiro lugar, vamos fazer as companhias enviarem declarações de renda para a renda
pessoal dos seus presidentes, e então aplicarem a declaração de renda da companhia.”
“...O que você vai fazer se os conglomerados e companhias se rebelarem?”
“Você não acha que isto vai aliviar eles de pagarem mais impostos? Atualmente, eles tem
que pagar impostos sobre importação e exportação cada vez que que eles entram ou saem
de uma cidade. Com isto, quando eles importarem ou exportarem para outros lugares além
do nosso feudo ou um país diferente, eles pagarão menos impostos no futuro. ...Nesse
situação, distribuição também vai aumentar.”
“Certamente, isso seria capaz de moderar a repulsão deles de certa maneira. Por que cada
companhia e conglomerado atualmente tem alguém cursando contabilidade na academia
para aprender contabilidade de dupla entrada, isso vai ajudar eles quando calcularem suas
declarações de renda. ...Dessa maneira, o peso sobre eles não deve aumentar.”
“É assim que deve ser. Sobre a conversa que tivemos mais cedo, vamos falar sobre isso mais
uma vez com o pessoal do departamento financeiro.”
¹ Iris está falando sobre distribuição de produtos. Basicamente ela quer dizer que com mais
produtos circulando através de um país, ele se torna mais próspero.
Capítulo 28: A senhorita adoece
Com Dean me ajudando e diminuindo meu tempo trabalhando na administração feudal,
recentemente tenho tempo de sobra para ir até a cidade. Como pensei, me sinto revigorada
cada vez que vou até a cidade.
“Ah, Dean! Me pergunto se podemos fazer do orfanato nossa última parada?”
“Se esse for o desejo de Alicesama.”
Aliás, quando fui até a cidade, convidei Dean para vir junto. Por que o trabalho terminou
mais cedo… Estava pensando em maneiras de agradecer a ele, e a tive essa ideia
subitamente.
No começo, Tanya se opôs fortemente à ideia. Enquanto dizia, “para atualmente sugerir em
trazer alguém cujo caráter é desconhecido.” Mas por causa da recomendação da senhora
minha mãe e a presença de vovô, ela acabou concordando comigo.
Aliás, apesar de Dean não estar acostumado com crianças, ele é bastante hábil em lidar com
elas. Por causa disso, comparado a mim, ele é mais popular. ...Quando penso sobre isso, fico
frustrada, mas quando vejo as caras de felicidade das crianças, decidi não me importar.
“Oniichan, Oneechan¹. Vocês vão vir de novo?”
A criança se aproximou de nós e perguntou de maneira envergonhada. Ahh, tão bonitinha…!

“É claro. Certo, Dean?”
“Sim. Então, por favor, seja uma boa menina e espere por nós.”
Quando o pôrdosol chegou, eu, que aproveitei ao máximo a visita, deixei o orfanato para
voltar para casa. Un. Me diverti bastante hoje. Vou me esforçar o máximo de novo amanhã.
Apesar de tirar pausas de tempos em tempos quando a senhora minha mãe estava
visitando, como sempre, não tirei dias de folga. No entanto, quando Dean apareceu, tenho
recentemente tirado dias de folga e ido a cidade.
Ou melhor, quando Dean está aqui, o trabalho inesperadamente termina mais cedo, e como
resultado, está tudo bem mesmo se eu tirar um dia de folga. Como pensei, folgas realmente
são importantes.
“...Alicesama…”
“Por que já estamos dentro do complexo ducal, está tudo bem se você não me chamar mais
de Alice.”
Com minha resposta, Dean riu baixo.
“Perdoeme. Senhorita, porque você se esforça tanto trabalhando dessa maneira?”
Por causa da súbita e inesperada pergunta eu parei de caminhar.
“Você, também, também não está se esforçando no seu trabalho?”
“É diferente para mim. Eu trabalho porque preciso de dinheiro para viver. No entanto, a
senhorita é diferente. Como a filha de um duque, a filha do Primeiroministro… mesmo que
você não trabalhe, você não seria capaz de viver sem problemas?”
Bem, isso certamente é verdade. Entre os aristocratas, é raro que uma mulher trabalhe.
Proteger e administrar a casa é o dever da mulher. Mesmo no nosso feudo, eram os
mordomos e outros empregados que foram colocados a cargo de administrar a casa e o
território.
“Mas me foi dada a posição de Representante do Lorde Feudal pelo senhor meu pai. E para
trabalhar de maneira adequada a nossa posição, não é sobre isso que ser um aristocrata é?”
“Com todo o respeito… a imagem que tenho de aristocratas são pessoas que não fazem
nada além de se aproveitar dos impostos das pessoas do seu feudo, e que fazem qualquer
coisa para continuar vivendo assim. Além disso, a senhorita poderia ter feito o que o lorde
feudal fez e deixar as coisas para Sebastiansan.”
“Esse método, não é como se nunca tivesse passado pela minha cabeça. Mas eu pensei,
desde que me foi dada a responsabilidade… apesar de ainda ser inexperiente, pensei em dar
o melhor de mim. E também era uma oportunidade. Mas agora…”
Olhei gentilmente para minha mão. ...Uma muito, muito pequena. Ela segura a vida e o
futuro das pessoas do feudo, mas ainda não merece proteger eles, e então ri olhando para
mim mesma.

“Quando conheci as crianças naquele orfanato, pensei que mesmo eu… Não, porque sou eu,
posso fazer isso. Quando dou o melhor de mim, se isso aumenta a felicidade das pessoas
mesmo que só um pouco… Se as pessoas podem encontrar felicidade, isto não seria algo
muito bom?”
“...Você está certa.”
Quando ele deu um lindo sorriso, fiquei fascinada por um momento… Isso é perigoso,
perigoso demais. Por que o sorriso de Dean tem poderes destrutivos, preciso ser muito
cuidadosa. Eu fiquei levemente envergonhada, então rapidamente agradeci todos e fui para
o meu quarto com pressa. Ah, sério… Não sou esse tipo de pessoa.
...E então, dois dias depois. No final do contrato de Dean, fiquei doente pela primeira vez
desde que cheguei aqui. Até agora, eu sempre cuidei da minha saúde… então porquê isso
aconteceu?
Mas por causa da minha febre alta, não pude me preocupar com isso, e em vez disso dormi.
Da próxima vez que abri meus olhos, o quarto já estava escuro. ...Eu fiquei dormindo o dia
inteiro?
“...Haaa…”
Cuidar da própria saúde é o básico do básico quando se é um adulto. Eu adoeci e passei o dia
todo dormindo… eu ainda tenho muito a aprender.
“...Tanya.”
Apesar da minha voz estar um pouco rouca, parece estar tudo bem com minha garganta.
...De qualquer maneira, estou sedenta. Me sinto desagradável porque suei muito e minhas
roupas estão colando na minha pele.
Quando chamei, Tanya que estava esperando dentro do quarto imediatamente veio até
mim. A expressão no rosto dela parecia um pouco irritada, e ela parece ter chorado.
“...Por favor me dê, água. Depois, por favor me traga uma toalha úmida. Quero lavar meu
corpo.”
“Entendido.”
Ela provavelmente já tinha se preparado. Ela rapidamente me deu um copo d’água e eu bebi
tudo de uma vez só. ...Un, consigo sentir minha garganta ficando melhor.
Depois disso, Tanya prontamente me deu uma toalha úmida para me lavar.
...Amanhã, me pergunto quanto trabalho vai ter acumulado… só de pensar nisso me dá
arrepios. Dean já deve ter retornado para a casa dos seus pais no final da manhã. Ah, não
deveria ter tirado aquela folga antes… Apesar de pensar assim, é tarde demais para se
arrepender. De qualquer maneira, hoje vou descansar completamente, e vou voltar a
dormir.

Na manhã seguinte, enquanto meu corpo ainda estava cansado, me arrastei para o
escritório. Ah, me pergunto quantos documentos terão se acumulado… Enquanto pensava
assim, abri a porta e encontrei a quantidade usual de documentos em cima da mesa… não, é
um pouco menos.
“Eh…?”
Enquanto me perguntava o que teria acontecido, alguém bateu na porta, e a pessoa que
entrou foi Dean.
“Dean! O que aconteceu? Você não deveria ter ido embora ontem de manhã?”
“Senhorita, está tudo bem com você?”
“Sim, porque fui capaz de descansar o dia todo ontem. Fora isto, essa quantidade…”
“Eu fiz tudo o que podia com minha autoridade. Tudo o que resta são os documentos e
relatórios que precisam da aprovação da senhorita.”
“É mesmo… Obrigada. No entanto, Dean, tudo bem com você? Quer dizer, você não foi
atrasado por um dia?”
“A senhorita não estava passando bem, não havia como eu partir dessa maneira. No
entanto, vou partir amanhã.”
“...Peço perdão por ter causado problemas a você.”
“Está tudo bem. Foi algo que decidi fazer sem consultar você. Agora, por favor veja esses
documentos.”
Depois que Dean deixou os documentos sobre a mesa, ele deixou o escritório. Quando ele
saiu, olhei os documentos que ele deixou sobre a mesa. ...Não há nenhum problema em
particular. E me sinto mal porque não há problemas.
“...Haaa…”
Eu soltei um suspiro sem querer. ...Isso não é bom. Desse jeito, vou acabar dependendo
dele. Em termos de trabalho e outras coisas. ...As coisas já estão assim agora. Por que ele
está por perto, me sinto aliviada. Eu dependo dele. ...Ao mesmo tempo, quero que ele fique.
No entanto, isso não é bom. ...Eu não quero me sentir mais assim. Eu realizei isto com
aquela situação com Edsama. Uma pessoa um dia irá te trair. Por causa disso, acredito que
é importante ficar de pé com suas próprias forças.
Tem sido assim desde então. Eu aceito ajuda. Eu dependo de outras pessoas. Se é essa
pessoa, posso deixar por conta dela, e começo a confiar nela. Mas, ao mesmo tempo, o
quanto eu posso deixar na mão dessa pessoa… e o quanto posso confiar nela, marco uma
linha. Desde que esse é o caso, estaria tudo bem se eles um dia me traíssem.

...No entanto, ele está tentando destruir essa linha. Ele lentamente está entrando nas
profundezas do meu coração sem minha permissão, me fazendo querer deixar tudo por
conta dele. Por isso… estou assustada.
Eu rejeito esse pensamento fortemente e balanço minha cabeça de um lado para o outro.
...Não vou mais pensar sobre isso. Não pensando sobre o assunto e colocando uma tampa
em cima daquilo... antes que eu perceba, esse pensamento desapareceu.
¹ Oniichan e Oneechan são formas carinhosas de se referir a um irmão e irmã mais velhos,
crianças costumam usar essa maneira para chamar pessoas mais velhas independente de
relação familiar, mais ou menos como usamos “tio” e “tia” aqui no Brasil.

Capítulo 29: Conversa fiada: conversa desagradável entre o Segundo príncipe e conhecidos
Meu nome é Berne. Berne Tash Armelia. Sou o herdeiro do Ducado de Armelia, filho do
Primeiro ministro, Louis Dan Armelia.
“Bom dia, Edwardsama. Yurisama.”
“Ah.”
“Bom dia, Berne.”
Saudei as duas pessoas andando na minha frente. Edsama tem um cabelo escarlate
brilhante, da mesma maneira que Elliasama, a segunda Rainha, e distintivos olhos de um
negro profundo. Com seus olhos virados para cima, ele dá a impressão aos outros de ser
rigoroso.
Mas quando ele está com Yurisama, os cantos dos olhos dele caem um pouco, fazendo da
expressão dele mais amigável. Quando Edsama ainda era o noivo da minha irmã mais velha,
eu nunca vi ele com esse tipo de expressão. Acho que é porque ele acha ela muito, muito
preciosa que ele não pode evitar mostrar esse tipo de expressão.

Já a pessoa próxima a ele, Yurisama, ela tem cabelo castanho trançado e macio. É um
penteado que é raramente visto e parece bastante impressionante. Ela também tem
grandes e belos olhos verdes, e com suas expressões constantemente mudando, ela em
geral é adorável. Ela é alguém que sempre irá permanecer positiva, pelo menos é o que
penso.
“Ei, Berne. Você não ficou acordado até tarde estudando, ficou?”
“É, bem…”
“Ah, nossa, Berne está exagerando de novo~?”
“Não, eu não estou exagerando. É porque eu quero estudar um pouco, está tudo bem.”
Quando vi a expressão de preocupação de Yurisama, meu coração começou a bater mais
forte. A única coisa que sou bom o bastante… para receber a preocupação de Yurisama…
como pensei, é estudando.
‘
Bernesama, você é tão incrível~!
’ Se não estou enganado, esta foi a primeira coisa que ela
me disse quando nos conhecemos. Naquele momento, não tinha qualquer interesse nela, e
tenho certeza que até mesmo a tratei com frieza. Ou melhor, não sabia o que era tão incrível
sobre mim.
Para mim, ficar em primeiro lugar nos estudos era apenas natural, e eu nem mesmo pensava
que alguém poderia ser melhor do que eu. No entanto, para ela, sempre estar em primeiro
lugar é incrível porque ela é horrível nos estudos, ela veio até mim pedir ajuda para estudar
muitas, muitas vezes.
Por que me sentia confortável na companhia dela, quando percebi, a estava ajudando nos
estudos o tempo todo. Enquanto eu a ajudava, vendoa melhorar aos poucos por causa da
minha ajuda, de alguma maneira fez o meu coração bater mais forte por ela.
“Bernesama, olha só isso~ Graças a Bernesama, minhas notas aumentaram tanto~” No
começo, as notas delas eram mais ou menos, e tendo melhorado tanto, ela me mostrou o
boletim com grande satisfação.
Quando vi isto, me senti realmente feliz que fui capaz de ajudar. ...Antes que percebesse, eu
me sentia confortável ouvindo a voz aguda dela que parecia curar minha mente.
...Apesar de ter recebido várias vezes ter sido abordado com intenções românticas, nunca
me senti dessa maneira antes. No fim, as coisas não deram certo, e ela acabou ficando com
Edsama. No entanto, enquanto ela estiver feliz, está tudo bem… Eu só queria ficar próximo
a ela… Foi o que pensei.
De qualquer maneira, por causa daquela situação, antes que percebesse… eu estava
convencido de que era incrível. Nunca deixei de ser o primeiro colocado nos estudos, e
posso casualmente me lembrar das coisas após ter visto elas uma única vez. Foi por isso que
pensei daquela maneira.

No entanto, minha maneira de pensar foi destroçada algum tempo atrás. E a pessoa que fez
isso foi minha irmã mais velha, Iris.
Quando ela estava na academia, ela não era uma estudante muito brilhante. No entanto,
quando fui até o feudo recentemente… Eu vi minha irmã mais velha sendo a diretora do
conglomerado e governando o feudo como a representante do Lorde Feudal.
Por causa disso, vi ela lidando com documentos em pilhas tão grandes quanto montanhas,
tendo conversas sobre tópicos que eu não entendia, dando aconselhamentos, e mais uma
vez lidando com documentos. Depois que ela me repreendeu, ela voltou ao trabalho… tão
ocupada com trabalho que só olhar para ela me fez ficar tonto.
Quando vi a aparência dela, para ser honesto… Recebi um choque. Eu pensava que eu era
uma pessoa incrível… mas o que exatamente isso significa? A única fonte de conhecimento é
a experiência.
Comparado a ela… eu sou apenas uma criança um pouco mais esperta que o normal. Não…
provavelmente não é só ela, mas várias outras pessoas. Ela foi apenas a única que vi com
meus próprios olhos.
E por causa disso, eu recentemente fui até meu pai e implorei para receber os ensinamentos
dele. Eu não posso continuar assim, foi o que pensei. Acima de tudo, eu me sentia
humilhado.
Sobre a supervisão do meu pai, fui forçado a encarar vários desafios. Como resultado, fui
forçado a virar a noite resolvendo eles.
***
Quando olhei para a entrada da academia, vi Dorsen lá. Como é usual, ele se destaca com
seu cabelo curto e corpo musculoso.
“...Bom dia.”
“Oh, Dorsen. Bom dia.”
“Bom dia, Dorsen. Apesar de que você parece muito cansado… está tudo bem?”
“Sim. É porque eu passei por um treinamento duro ontem. Mas estou bem.”
Apesar de ele ser usualmente reservado e sem expressão, mas se você prestar atenção, ele
realmente parece cansado. Dito isto, ele não parece muito diferente do normal.
“Sei… Só não exagere, certo?”
“Muito obrigado.”
Se não estou enganado, Dorsen tem estranhamente participado nos treinamentos dos
cavaleiros ultimamente. O pai de Dorsen, Drunasama, falou que era uma oportunidade para
ele “
forjar e temperar o próprio caráter
” e o forçou a participar.

...Foi provavelmente porque minha mãe estava ausente festa do chá conduzida pela casa de
Dorsen, os Katabelias… e eles foram substituídos em posições oficiais… Essa pode ser a
razão porque Drunasama arrastou Dorsen até lá. Em outras palavras, foi a retaliação da
minha mãe.
...Sobre essa situação, eu apenas descobri sobre essa situação depois que fui procurar meu
pai. Por causa disso, me lembrei do que minha irmã mais velha disse daquela vez, “
pense
sobre as conseqüências dos seus atos.
”
***
Quando chegamos na sala de aula, todos olharam para nós e deram suas saudações. ...Bem,
desde que ela agora é oficialmente noiva do Segundo Príncipe… Acho que é apenas natural
para que eles a saúdem.
Quando nos tomamos nossos lugares, os sinos coincidentemente começaram a tocar, e a
porta se abriu mais uma vez.
“...Bom dia.”
“Oh. Bom dia, Van.”
A pessoa que chegou em cima da hora foi Van Lutasha. Ele é o filho do Papa da religião
Darryl. O objetivo do Papa e da religião Darryl em si é ajudar gerações de aristocratas¹. Por
causa disso, apesar de Van não ser um aristocrata, ele esta matriculado numa escola de
aristocratas.
“Van, você é devagar como sempre~ Você chegou bem em cima da hora~”
“Eu acho que cheguei até que cedo. Fora isto, o cabelo de Yurisama está realmente bonito.”
“Muito obrigado~ Ou melhor, mesmo que Van esteja me elogiando, não sinto que estou
sendo elogiada.”
Van tem cabelos loiros na altura dos ombros. O cabelo dele é realmente lustroso e é
raramente encontrado mesmo entre mulheres. Seus olhos longos e estreitos e ele tem
outras características andrógenas.
“Isso não é verdade. Ele realmente está muito bonito.”
“Mmuito obrigado~ Tenho certeza que é por causa dos produtos de beleza do
Conglomerado Azura.”
“Ah, aquele lugar, huh.”
“Sim~ Agora que você mencionou, eu finalmente me tornei uma sócia²~”
“Para um mero conglomerado deixar minha noiva esperando…”
Edsama falou amargamente com um estalar da língua.

“Edsama, você não pode dizer algo assim~ É porque outras pessoas tem que esperar
também, então é apenas natural que eu deva esperar também.”
“Yuri é tão gentil.”
No entanto, depois de ser persuadido por Yurisama, a expressão dele mudou.
...Ou melhor, para Yurisama se tornar uma sócia… Não posso dizer que não estou surpreso.
Algo assim realmente aconteceu. Eu teria ficado surpreso se esses dois não fossem
aprovados como sócios… Ou melhor, eu estava convencido que seria assim.
No entanto, “aquela” irmã mais velha, para prevenir uma disputa entre a família real e o
conglomerado, ela provavelmente suprimiu suas emoções e fez o que era melhor para o
conglomerado… Certamente os empregados que adoram minha irmã mais velha sentiram
como se estivessem engolindo algo azedo.
“Esse conglomerado realmente é popular~ Eu ainda estou esperando pelo meu.”
“É verdade~ Tenho certeza que o presidente deles é uma pessoa incrível. Eu respeito essa
pessoa. Realmente quero conhecer ela pelo menos uma vez~”
“Já que Yuri quer conhecer essa pessoa, vamos convidar ela para o Palácio Real. Tenho
certeza que ela vai ficar extremamente honrada e contente.”
“Essa é uma boa ideia~”
...Eu acho que ela absolutamente não irá. Em primeiro lugar, as pessoas do ducado de
Armelia estão consideravelmente irritadas com o Segundo Príncipe. Por que quando fui lá,
não apenas minha mãe, mas assim que me separei da minha irmã mais velha, os outros
empregados me ignoraram completamente como se eu fosse uma algo indesejável. Mesmo
que não fosse minha irmã mais velha, mas outra pessoa o presidente… por exemplo Sei ou
Sebastian, tenho certeza que eles também não iriam aceitar o convite.
“...Falando no Palácio Real, como foi a conversa sobre aquele assunto~?”
“Ah, sobre a cozinha pública da igreja. É claro que consegui aprovação. Hey, Van.”
“Sim. A igreja de Darryl terá prazer em ajudar.”
“Fico feliz que terminou assim~ Tenho certeza que todos ficarão felizes.”
“Sim. É claro, já que Yuri será aquela fazendo isso, todos ficarão felizes.”
...Yurisama é uma pessoa gentil. Ela fez uma proposta para Edsama para abrir uma cozinha
pública para o público, e ele se moveu agressivamente para realizar o projeto.
No entanto… para realizar isso frequentemente, eles provavelmente já calcularam o
orçamento necessário para isso.
Isso é algo natural de se fazer. A família real está vivendo da mesma maneira de sempre…
ou melhor, as despesas dela aumentaram. Isso é porque Elliasama gasta muito com ela

mesma, e Edsama tem desperdiçado uma boa quantia em presentes para Yurisama. No
entanto, a receita deles não aumentou.
“
Se você deseja viver pelo povo, a primeira coisa a fazer é reexaminar sua própria vida… Por
exemplo, que no noivado, em vez de ficar feliz pelos presentes de Edsama, ela poderia os ter
doado para o povo. No entanto, a garota continua extorquindo presentes, o que é um mau
comportamento dela.
” Meu pai disse indignado.
Para pedir por presentes, ainda estaria tudo bem se fosse uma ou duas vezes, mas tem
acontecido repetidamente ao ponto do Tesouro estar sendo pressionado.
Apesar do meu pai e outros ministros terem se oposto á ideia desde o começo, ela ainda foi
realizada por outros, e as despesas se acumularam.
Além disso, uma cozinha pública está sendo organizada na Cidade Real. ...Na verdade, não
há muitas pessoas precisando de ajuda. Meu pai reclamou que eles só estão tentando
conseguir popularidade.
Se cortamos o custo do trabalho, a receita do povo também diminuirá. Como resultado,
mesmo as pessoas que deveriam estar na classe média também se tornará pobre³.
Até agora, eu sempre pensei que Yurisama era uma pessoa gentil… Mas eu posso ter sido
cego para todo o resto.
“...Nesse momento, realizar isto frequentemente irá colocar um grande peso sobre o
Tesouro Nacional. Dessa vez, não acha que é uma boa ideia reconsiderar?”
“Por que Berne está dizendo algo assim? Não é a maior prioridade ajudar a vida das
pessoas? Todos estão felizes, isso não é algo bom…?”
“Apesar de ser algo bom, não é uma coisa boa se é muito frequente. Yurisama, por favor
não diga muitas coisas imoderadas para Edsama…”
“Edsama é o príncipe do reino. Um príncipe não pode fazer o que quiser? Se o reino não
tem um orçamento grande o bastante, está tudo bem em usar o dinheiro dos impostos~ Ah,
e quanto a desbandar as forças armadas? Un, essa é uma boa ideia~ Já que o reino é
realmente pacífico, as forças armadas são desnecessárias~ Certo, Edsama?”
Yurisama tinha um sorriso brilhante no seu rosto como se ela tivesse tido uma ideia genial.
Eu, no entanto, não pude conter minha surpresa com suas palavras.
Eu pensei que ela parecia uma pequena criança. Uma inumana… criança inocente. Se você
pensar um pouco sobre isso, julgando sob o aspecto da defesa nacional, e do ponto de vista
da paz e ordem, é algo que não pode ser dito. Acima de tudo, o que aconteceria com as
pessoas que perderiam seus empregos. ...O futuro delas seria uma linha reta para a cozinha
pública.
“Ah, Yuri é tão esperta. ...Berne. Você está sendo obstinado. Você está soando como um
partidário de certo lugar.”
“...Eu peço desculpas pelas minhas palavras impertinentes.”

Edsama lançou um olhar penetrante contra mim, e eu calei a boca. ...Ah, meu pai vai
explodir de raiva mais uma vez. Não, ele tem estado irritado o 
tempo todo
. E porque eu não
fui capaz de evitar isso, ele provavelmente vai ficar irritado comigo.
¹ O objetivo da religião é ajudar aristocratas? Pelo menos as religiões no nosso mundo tem
mais cara de pau e na superfície dizem que o povo é o alvo da sua generosidade...
² Talvez isso não tenha ficado claro em capítulos anterior, ser um sócio do conglomerado,
nesse caso, não indica ter ações do conglomerado ou algo assim, mas ser parte do clube VIP
que pode entrar nos restaurantes exclusivos para sócios do conglomerado.
³ Esse parágrafo é extremamente aleatório. Tive a impressão que a tradutora do japonês
pode ter traduzido ele fora do lugar, então tentei traduzir o original com o tradutor do
Google, mas não parece estar errado… é possível que o próprio autor possa ter feito
besteira no original. Lembremse que essa é a web novel, que funciona como um ‘rascunho’
para a light novel publicada, que é editada e revisada por profissionais, enquanto a web
novel é um trabalho solitário do autor.

Capítulo 30: Gratitude para com Vovô
“...Hmm, aquela criança provavelmente já se graduou…”
“...Irissama, você disse alguma coisa?”
Quando eu acidentalmente falei isso em voz alta, Tanya reagiu.
“Un… Eu estava me perguntando se Berne já se graduou.”
Fazem dois anos desde que deixei a academia. Quando penso sobre como aquelas pessoas já
se graduaram, me sinto profundamente emocionada.

De acordo com a história do jogo, um ano depois de se graduar na academia, a protagonista
se casa com um dos alvos de captura e tem um final feliz.
São similares à rota de Edsama… onde eu sou denunciada e expulsa da escola, e eles
viveram felizes para sempre. É claro, se ela falhar em capturar alguém, se chega a um final
normal, e a situação atual com um harém… não existe no jogo.
Dito isto, a rota do Segundo Príncipe é a única que é diferente, porque a história termina
antes da graduação, então não tenho a menor ideia do que acontece depois disto. Bem… a
única coisa que sei é que a situação onde obtive minhas memórias da vida anterior era o fim
do jogo.
Aliás, apesar de ser um pouco tarde para dizer agora, mas Berne e eu nascemos no mesmo
ano escolar. Eu nasci entre 1º de janeiro e 1º de abril e Berne nasceu depois de 1º de abril¹.
Em outras palavras, estávamos na mesma série, e Berne vai se graduar ao mesmo tempo
que Edsama.
“...Senhorita, você tem saudades da academia?”
“Se você quiser saber, tenho… mas isso é tudo o que resta. Por causa daqueles dias negros
serem extirpados da minha mente, não me lembro muito mais.”
“Então é assim…”
“Me pergunto se essa graduação irá trazer boa ou má sorte... Bem, acho que será uma coisa
boa para nossa Casa já que Berne será capaz de se separar deles.”
“Não há nenhuma razão em particular para a senhorita se preocupar com aquela pessoa.”
Tanya, por enquanto, Berne ainda é o herdeiro da nossa Casa… Ela esta esplendidamente
ignorando isto.
“Por que, se esse reino sobreviver, eu gostaria de alguma rota de escape para o feudo.
Apesar de ainda faltar um tempo para o senhor meu pai se aposentar da sua posição de
Primeiro ministro… eu quero que Berne esteja preparado para assumir a posição em algum
ponto do futuro.”
“...De acordo com as palavras da senhorita, esse país vai ser destruído?”
“Isso é algo que não posso prever. Desde que o Segundo Príncipe se graduou, a disputa irá
se acirrar, então há uma possibilidade…”
Ao contrário do final feliz mostrado no jogo, o felizes para sempre deles… provavelmente vai
terminar. Afinal, uma vez que a luta entre o Primeiro Príncipe e o Segundo Príncipe se
intensificar, o país provavelmente irá empobrecer.
“Agora que penso sobre isso, uma carta do Mestre veio. Do que se trata?”
“Un? ...Por alguma razão, ele disse que estava agradecido. Parece que Berne foi até o senhor
meu pai de vontade própria. Mas não é como se eu tivesse feito algo, então se ele queria
agradecer alguém, deveria ter sido a senhora minha mãe.”

Para ser honesta, eu não me importo muito com o que acontecer com Berne. Se tu tivesse
que colocar de alguma maneira, ele é alguém que eu usaria se ele puder ser útil… ou algo
assim.
“No entanto, senhorita, me desculpe por estar me intrometendo… Mas quando você
recebeu a carta, você parecia um pouco deprimida depois de ler ela…”
“Sim, bem… a carta também continha alguma informação sobre Edsama.”
Eu fiquei bastante surpresa sobre ela. Sobre o que me surpreendeu, aparentemente Berne
contou para o senhor meu pai sobre algumas das conversas que ele e Edsama tiveram na
academia. Mas o mais surpreendente foi o conteúdo.
Quero dizer, é 
aquele
Berne! Ele atualmente pensou sobre o peso da situação no Tesouro
Nacional… Mas quando ele disse isso, “Por que não debandamos as forças armadas,” se
tornou esse tipo de conversa.
Quando vovô ouviu disso através do senhor meu pai, ele ficou furioso. “O orçamento dado
às forças armadas não é desnecessário. Se você quiser diminuir os custos, deveria diminuir o
número de cavaleiros.”
Foi o que ele disse. Bem, certamente, o reino não tem estabilidade doméstica por enquanto.
E vovô estava na linha de frente da guerra contra Towair…
Apesar de não haver guerras contra outros países atualmente, não é como se existisse um
cessarfogo formal com o reino de Towair, e por causa disso nós não podemos relaxar². Por
causa dessa informação, vovô ficou realmente preocupado com a situação e retornou para a
Cidade Real.
“...Sério, quão desagradável.”
Quando Tanya acidentalmente deixou escapar essas palavras, retomei minha compostura.
Porque ela normalmente é uma garota sem expressão, e para ela dizer algo assim, me
assustou bastante.
“Tanya, não é como se eu tivesse ficado deprimida por causa de Edsama nem eu estava
pensando sobre ele. No entanto, por um momento, eu estava realmente surpresa pelo
conteúdo da carta.”
“Mesmo assim, é um absurdo para a senhorita se sentir ansiosa por causa disso.”
“Muito obrigada por se preocupar comigo, Tanya.”
Por que estava realmente agradecida, decidi dizer isto.
“...Agora, vamos voltar ao trabalho.”
Depois que a hora do chá terminou, voltei até o escritório. Depois que o vovô foi embora, a
mansão parece maior que antes. ...Vovô realmente tem esse tipo de presença.
“Oh, nossa… Ryle, Dida. Qual o problema?”

Enquanto eu andava pelo corredor, encontrei eles em frente ao escritório.
“Eu vim fazer um relatório.”
“Eu só vim junto porque estava entediado.”
“...O que tenho dito a você… você devia prestar atenção no que fala em frente a senhorita.”
Quando Dida respondeu de uma maneira relaxada, Ryle olhou feio para ele. Agora que
penso sobre isso, quantas vezes eles já tiveram esse tipo de conversa? Enquanto pensava
sobre isso, sentei na cadeira do escritório.
“Está tudo bem, Ryle. Fora isto, como esta indo com os guardas?”
“Eles estão ficando muito bons. Porque Gazellesama estava aqui, ele supervisionava o
treinamento deles diariamente.”
Un, desde que Ryle disse isso, o resultado é provavelmente bom.
“É mesmo. Eles chegaram num ponto em que podem se manter de pé contra a nossa
esgrima.”
“Bem… isso é maravilhoso de se ouvir.”
Tanya inesperadamente os elogiou. Un, para eles atualmente serem capazes de se manter
de pé contra a esgrima de Dida e Ryle, significa que a capacidade deles aumentou. Um
tempo atrás quando fui observar o treino deles em segredo, a única coisa que vi foi eles
tentando acertar Dida e Ryle com suas espadas.
...Ou melhor, Dida e Ryle, exatamente quão fortes são vocês? Um pouco antes de vovô
partir, eu lembro dele dizendo, “eu para aqueles dois! Eu devo estar ficando velho.”
...Por que vovô não tinha sido derrotado até então, ele estava um pouco irritado. Mesmo
assim, antes de ir embora, ele treinava com esses dois diariamente. E na minha opinião, os
olhos dele brilhavam como o de uma criança tendo muita diversão.
“Senhorita… O fato que esse dois foram capazes de se equiparar em termos de esgrima a ele
significa que se eles fossem parte das forças armadas ou da Ordem da Cavalaria, eles seriam
pessoas muito influentes.”
“Isso certamente é magnífico.”
...Vovô, muito obrigada. Eu secretamente sou grata ao meu avô. Apesar de ainda ter
algumas dúvidas sobre porque ele quis aumentar a força dos nossos guardas. ...Bem, se algo
fosse acontecer nesse país, é importante para eles que tenham força o bastante para
proteger as pessoas do nosso feudo.
¹ Escolas japonesas começam no mês de abril. Iris nasceu entre janeiro e abril, Berne nasceu
entre abril e julho. Todos que nascem entre agosto do ano anterior e julho do ano atual está

na mesma série. Em outras palavras, o casal nem esperou a esposa se recuperar do parto e
já lascou outro filho, eita paixão.
² Basicamente o país da Iris está na mesma situação das duas Coreias, que tecnicamente
estão em guerra desde os anos 50, embora o último combate tenha rolado em 1953, já que
nunca assinaram um tratado de paz oficial e estejam em um armísticio temporário desde
então.

Capítulo 31: Conversa Fiada: Várias Especulações
“Falando nisto, Alfred. Recentemente, parece que você tem saído com Ludy o tempo todo.”
Eu disse para meu neto, Alfred. Meu nome é Arya von Tasmeria. A rainha…A Rainha Mãe do
reino de Tasmeria. A pessoa na frente de mim é Alfred. Meu neto, e Primeiro Príncipe. A
pessoa ao lado dele é Ludy. Ele é amigo de infância de Alfred e seu ajudante pessoal.
“Sim, senhora minha avó. Tenho estado ocupado com algo ultimamente.”

Apesar de ele responder com um sorriso… Esse meu neto, não consigo saber o que ele está
pensando pela expressão dele. O sorriso que ele tem parece natural demais. Se eu não
vivesse num mundo onde embustes são a norma em círculos sociais, eu provavelmente não
teria percebido.
“Mesmo no meu caso, sei sobre isso. Por que Ellia e Ed tem feito várias coisas recentemente,
então você provavelmente tem tido que fazer arranjos com o Primeiro ministro, certo?”
Apesar de ser uma infelicidade, nosso reino ainda tem dívidas da guerra que ocorreu trinta
anos atrás. Dito isto, a dívida esta gradualmente sendo paga, e a menos que algo estúpido
seja feito, não devem haver quaisquer problemas.
No entanto, Ellia e Ed conseguiram fazer isso espetacularmente. Frequentemente abrindo
cozinhas públicas, Ellia comprando um número de vestidos para os quais não tenho certeza
que haverão eventos oficiais suficientes para ela usar todos, e comprando um novo vestido
para a nova noiva de Ed vestir durante a festa de noivado deles…
Mais tarde, após a festa de noivado, Ed foi viajar para um resort com a nova noiva… acho
que o nome da garota é Yuri ou algo assim se não estou enganada… E ela disse, “Esse é um
ótimo lugar. Seria ótimo se mais pessoas pudessem aproveitar.” E por causa disso… parece
que Ed levou isso para o extremo e decidiu investir naquele resort.
Por último, eles parecem ter se oposto esplendidamente aos conselhos do Primeiro ministro,
agido de maneira completamente irrazoável e se recusado a escutar qualquer oposição. No
fim, a oposição a se pagar pelas roupas de Yuri eventualmente foi completamente ignorada.
...Em primeiro lugar, pagar pelas roupas de Yuri com o orçamento da família real é estranho.
Por causa de Ellia ter mimado demais Ed, ele cresceu imprudente e se tornou um grande
problema.
O orçamento do reino é dividido entre a família real e administração nacional.
O orçamento da família real deve ser usado para a vida privada da família real.
Já o orçamento para a administração nacional, como o nome diz, é usado para as operações
do reino. As minhas roupas, por exemplo, o orçamento da família real é usado para comprar
as roupas que eu normalmente uso. Mas para funções oficiais, os fundos são retirados do
orçamento nacional porque é ligado as operações do reino.
Da mesma maneira, o salário para minha criada pessoal que cuida das minhas necessidades
diárias são retiradas do orçamento da família real. No entanto, as criadas da corte que
cuidam de mim como a Rainha Mãe, elas são pagas usando o orçamento nacional.
Para ser honesta, não estou completamente certa qual a diferença entre uma criada pessoal
e uma criada da corte… Por exemplo, se quero enviar uma carta pessoal, a ajuda de uma
criada pessoal é o suficiente.
Mas se quero enviar uma carta como a Rainha Mãe, a ajuda de uma criada da corte é
necessária. Por que dependendo da situação, seria imperativo para elas ver o conteúdo da
carta e comparar com casos anteriores para ter certeza que eles são compatíveis.

Em termos de vestuário, as criadas pessoais me ajudam a me vestir, enquanto as criadas da
corte checam se as roupas são adequadas para o evento.
Apesar de a história ter se desviado um pouco, serve para ilustrar como as vezes surgem
discussões sobre se algo deveria ser pago pelo orçamento da família real ou pelo orçamento
nacional.
Mas nesse caso… Yuri é ainda apenas uma pessoa com um noivado com um membro da
família real. Dito isto, não há um jeito de justificar o gasto nem do orçamento da família real
ou do orçamento nacional com ela.
“Sim, eles gastaram uma quantidade enorme de dinheiro, e mesmo dentro do castelo, eles
tem feito várias coisas. A família maternal da rainha, a casa do marquês e a facção deles.
Por causa disto, fui forçado para fora das sombras para encontrar uma pessoa talentosa. E o
resultado é como você pode ver.”
“Depois que Sharia se foi, o rei originalmente confiável… ficou fraco e tem que ficar de
cama. Nesse momento, porque a informação está sendo controlada, ainda não é de
conhecimento público, mas não vai demorar até que vaze.”
“Sim. Por causa disso, a Casa do Marquês irá ganhar ainda mais ímpeto.”
“...Alfred.”
Olhando para Alfred que continua sorrindo calmamente, chamei seu nome para lhe dar um
aviso.
“...Sim, entendido. Não tenho intenção de morrer ainda. No entanto, ainda não posso
aparecer no palco por enquanto.”
“Está tudo bem se você entendeu.”
“Até que todas as preparações sejam completadas, vou permanecer nas sombras até o
momento certo chegar.”
“Então isso significa que até você encontre uma pessoa capaz, suas preparações não estarão
completas.”
“...Eu realmente não posso manter um segredo da senhora minha avó.”
Apesar dele não confirmar minhas suspeitas, ainda fico satisfeita com a resposta dele. Se é
Alfred, posso confiar que ele vai conseguir.
“Oh, desde que esse é o caso… você tem saído muito com Ludy recentemente. Letícia tem
se sentido solitária. Você deveria falar com ela um pouco.”
Letícia é a irmã mais nova de Alfred, nascida da mesma mãe que ele. Apesar de ela ser mais
jovem que Ed, ela é mais inteligente que ele¹, e como eu, ela está apostando em Alfred.
“...Isto, vou falar com ela em breve.”

Alfred mais uma vez deu um sorriso cujos sentimentos não podem ser lidos. ...Desta
maneira, significa que ele não quer falar sobre isso.
E então, depois de falar com Alfred sobre mais algumas coisas, ele foi embora com Ludy.
***
“Fufu…”
Quando fiquei sozinha na sala, pensei sobre a conversa que Alfred e eu tivemos. Enquanto
pensava sobre ela, não pude evitar ficar feliz e sorrir.
Apesar de Alfred não mencionar nada sobre isso… eu conheço bem onde ele está indo.
Mesmo que eles vão de um lado para o outro… No fim, o destino final é o Ducado de
Armelia.
Minhas expectativas podem ser realizadas… Não, porque tenho quase certeza que elas
serão realizadas é que fico feliz pensando sobre isso.
Meu motivo é ter a filha do duque casar alguém da família real. ...Ou melhor, é porque eu
realmente amo Melly.
Quando vi aquela garota que parecia uma boneca de tão bonita, eu quis fazer dela minha
filha de qualquer jeito. No entanto, naquele momento, Mellice já estava noiva para o
herdeiro de um ducado, ela estava noiva de Louis. Por que Melly se apaixonou por Louis
desde pequena, eu infelizmente tive que desistir dos meus planos. Por que se forçasse isto,
eu seria odiada e evitada por Mellice.
Mesmo assim, eu não desisti completamente. Se Melly desse a luz a uma menina, eu faria
dela noiva do meu neto não importa como.
Mais tarde, eu ouvi de Louis que a esperada menina havia nascido, e eu estava feliz em
saber que ela havia sido nomeada Iris. Meu nome… O “Ai” de Arya e o “Ris” de Mellice
juntos². Porque não tinha visto ela naquele momento… me perguntei se ela tinha nascido
prematura, mas quando Melly trouxe a jovem Iris para me ver, eu me apaixonei por ela
também. O rosto dela era quase igual ao de Melly. Apesar da cor dos olhos ser similar a de
Louis, um azul profundo, mas isso também tem sua própria elegância.
Eu absolutamente vou fazer dela minha neta… Se possível, em vez do filho de Ellia, Ed,
pensei que Alfred seria melhor politicamente. Mas quando Sharia veio a falecer, várias
comoções aconteceram em volta de Alfred e Letícia, então no fim, ela foi prometida a
Edward.
Se tornar noiva de alguém na família real? Por que eu não impliquei quem seria, algumas
complicações aconteceram. Eu não pensei que eu tinha que fazer algo já que estava claro
que Melly não gosta de Ellia então ela não aceitaria um noivado de Iris e Ed… Mas não
pensei que Iris se apaixonaria por Ed.
Por que aqueles dois realmente amam sua filha, eles aceitaram.

...Bem, desde que ela eventualmente se tornaria minha neta, eu relutantemente aceitei,
mas não pensei que o noivado seria subitamente anulado.
Quando ouvi sobre o que aconteceu, pensei que meu objetivo tinha sido frustrado de
novo… Mas quando pensei sobre isso com cuidado, essa é uma chance para mim.
Dessa vez, eu definitivamente vou ter certeza que Alfred casese com Iris… e vou fazer dela
minha neta. Como diz o ditado, caia sete vezes, levantese oito… Eu absolutamente não irei
falhar desta vez. Não importa como, vou ter certeza que eles se casem, e fazer daquela
criança minha neta.
...Para isso acontecer, tenho que fazer um movimento… Em primeiro lugar, “ela foi expulsa
da alta sociedade,” então devo fazer ela retornar para a alta sociedade.
Desde que ela foi expulsa da academia, ela não apareceu em público uma única vez. ...Se ela
tivesse, ela se tornaria motivo de piada por causa do cancelamento do noivado.
No entanto, atualmente, ela tem se saído de maneira soberba em administrar o feudo e é a
presidente de um famoso conglomerado… Ou melhor, por ter desistido de uma garota como
ela, será percebido como um erro de Ed.
Nesse momento, tudo o que tenho que fazer é criar uma oportunidade para ela aparecer na
alta sociedade.
Então, é hora de começar a me mexer.
¹ Não é muito difícil ser mais inteligente do que um cabeçadevento que acha que debandar
o exército num país que tecnicamente está em guerra seja uma boa idea.
² A pronúncia e escrita de Iris em japonês é “Airis”, enquanto Arya é “
A i
riya” e Mellice é
“Meru
ris
u”. Basicamente, o nome de Iris é composto de 
kanjis
presentes nos nomes de Arya
e Mellice.

