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Vol. 1 - 1.0 
Vol. 1 Prolog Di area terdalam Gerbang ke Netherworld berbaring "Gerbang BARU". 

Ada dua bayangan yang saling berhadapan. 

Salah satunya adalah bayangan monster yang melindungi gerbang. 

Namanya "Asal". Monster terakhir dan paling kuat dari VRMMORPG "THE NEW GATE". 

Itu adalah hibrida manusia-naga dengan tubuh mirip manusia dan kepala naga. Tinggi 
totalnya sekitar 7 mels, matanya biru cerah, sedangkan tanduk di dahi dan sisik yang 
menutupi tubuhnya adalah emas yang cemerlang. 

Fisiknya yang seperti prajurit, dipahat sampai batasnya, dilindungi oleh baju besi seluruh 
tubuh, juga berwarna emas. Senjata yang dipegangnya, tombak tanpa hiasan sedikit pun, 
adalah emas juga. 

Warna-warna seperti itu menunjukkan sifat jahat dari binatang itu, tetapi tubuhnya yang 
besar dan tekanan yang menghancurkannya memunculkan perasaan keilahian, tetapi tentu 
saja bukan tolakan. 

Itu adalah monster yang pantas disebut Divine Beast, yang pantas mendapat gelar 
"Terkuat". 

Di sisi lain adalah bayangan seorang pria lajang. 

Namanya Shin. Nama aslinya, Kiritani Shinya. 

Dalam VRMMORPG "THE NEW GATE" Shin adalah salah satu pemain yang paling 
berpengalaman, paling kuat. 

Tingginya sedikit di atas 180 kuburan, fisiknya bersandar pada sisi yang ramping. 

Rambut hitam dan mata hitam, wajah yang tampak biasa saja yang bisa disebut tidak 
tampan atau jelek. Meskipun berada di depan Origin, Shin tidak menunjukkan tanda-tanda 
kecemasan. 

Sebuah knalpot hitam tipis dengan garis-garis merah melilit lehernya. Mantel panjang dan 
celana panjang yang dikenakannya berwarna hitam dengan garis-garis merah. Di lengan 
dan kakinya, Shin mengenakan pengawal merah, tetapi tidak memakai alat pelindung 
lainnya. 
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Senjata satu-satunya adalah katana hitam yang dipegang di tangan kanannya. Gagang dan 
genggamannya sama-sama hitam, tetapi bilahnya memancarkan cahaya merah suffused, 
seolah-olah tertanam dengan bola merah. 

Shin melangkah maju sekali, dan sebagai tanggapan Origin menyiapkan tombaknya. 

Berbeda dengan peralatan ringan Shin, Origin mengenakan satu set baju besi seluruh tubuh 
yang berat. 

Itu adalah duel yang akan tampak jelas dari sudut pandang pihak ketiga. Satu sapuan 
tombak Origin, dan tak ada apa pun kecuali genangan daging yang tersisa dari Shin. 

Shin maju selangkah lagi, dan Origin mengayunkan senjatanya. 

Sebuah serangan diluncurkan dengan kecepatan yang tak terduga, mengingat ukuran 
raksasa monster itu. Ditambah dengan ukuran tombak itu sendiri, itu tampak seperti 
dinding terbang ke arah Shin. 

Tombak itu menembus trotoar batu. Tidak hanya menerbangkan ubin batu, tetapi juga 
mengukir lubang yang cukup besar di medan di bawah. 

Shin, bagaimanapun, tidak ada di sana --- dia tepat di kaki Origin. 

Tepat sebelum serangan, Shin telah mengantisipasi itu dengan skill Martial tipe Dukungan 
【Mind's Eye】 dan menggunakan skill Martial tipe Gerakan 【Ground Shrink】 untuk 

mendekati musuh dengan kecepatan tinggi. 

Asal telah kehilangan pandangan dari Shin; yang terakhir menggunakan kesempatan ini 
untuk mengaktifkan skill Martial tipe Katana 【Moon Arc Flash】, yang mengarah ke kaki 

kanan monster itu. 

Saat skill diaktifkan, bilah katana menyala merah terang; ketajaman dan kecepatannya 
telah meningkat 150%. 

Shin memanfaatkan momentum dan mendorong ke depan, mengayunkan pedangnya 
dengan semua kekuatannya. 

"Ssshah !!" 

Tebasan tunggal. 

Menggambar garis crimson cerah di udara, bilah itu memotong penjaga kaki kanan Origin 
menjadi dua. 

Tebasan itu terus memotong setengah jalan di kaki kanan monster itu, darah yang mengalir 
menodai sisik emas berwarna merah. 
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Ukuran HP Origin mengalami penurunan sebesar 1/50. Mengingat itu adalah kerusakan 
yang diberikan dalam satu pukulan ke monster terkuat, itu sangat tinggi. 

"************** !!!" 

Rasa sakit dari kaki kanannya membuat Origin menjerit. Suara melengking seperti dentang 
logam bergema di seluruh ruangan. 

Shin kemudian melihat melalui serangan berikutnya dengan 【Mind's Eye】 dan melompat 

mundur. Kekuatan kakinya yang ditingkatkan memungkinkannya untuk bergerak cukup 
cepat hingga meninggalkan gambar setelahnya. 

Beberapa detik kemudian, ujung tombak Origin jatuh, menimpa gambar-belakang Shin. 

Sementara serangan itu kurang kuat dari serangan sebelumnya, mengingat jumlah ubin 
batu yang hancur jelas lebih kecil, kekuatan ofensif yang diberikan oleh monster itu masih 
sangat tinggi. 

"Itu tadi cepat. Seperti yang diharapkan dari bos terakhir. " 

Bahkan setelah menyaksikan kekuatan destruktif tombak yang besar, Shin cukup percaya 
diri untuk hanya terkesan. Penjaga gerbang terakhir adalah lawan yang sangat layak. Shin 
lebih fokus. Dia tidak akan lengah. 

Jika pengukur HP yang ditampilkan di tepi bidang penglihatannya dikurangi menjadi nol, 
Shin akan mati. Dia tahu betul bahkan sebelum datang ke sini. Untuk membersihkan THE 
NEW GATE, yang telah berubah menjadi game kematian ... 

Tidak ada yang bertarung di sisinya sekarang, tetapi ia telah didukung oleh banyak orang. 

Shin mengenakan peralatan yang dia buat sendiri, dan barang-barang yang dia terima tidak 
banyak berguna melawan bos. Meski begitu, perasaan rekan-rekannya, yang telah 
melakukan semua yang mereka bisa untuk membantunya, sangat membebani pundaknya. 

Ada gadis yang menangis karena ingin melihat keluarga mereka. Anak laki-laki yang 
kehilangan kaki dan masa depan mereka. Pria yang bahkan lebih bertekad dalam 
menghadapi keputusasaan, bersumpah untuk tidak pernah menyerah. Wanita yang 
berusaha membantu sebanyak mungkin orang. 

Semua orang telah berjuang, menyerah, berdiri lagi, terus berjuang. Banyak yang hilang 
dalam proses itu. 

Satu tahun telah berlalu sejak mereka terjebak. Apakah sudah lama atau singkat ... Shin 
tidak tahu. 
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Satu kata, hanya satu, yang memenuhi hatinya sekarang ... "Kemenangan", tidak ada yang 
lain. 

Mengalahkan Asal berarti membebaskan dan menyelamatkan semua orang yang berdiri di 
sisinya. 

Untuk itu... 

"Inilah akhirnya!!" 

Shin menghunuskan katana-nya sekali lagi ke arah Origin yang melotot. 

◆◆◆◆ 

"Woooohh !!!" 

Tebasan mengoyak udara, membelah salah satu sayap Origin di pangkalan. 

Itu adalah skill Martial tipe Katana 【Mountain Cleaver】. 

Tebasan tajam dan lurus dari atas: seperti namanya, itu menyebabkan 2,5 kali lebih banyak 
kerusakan pada musuh yang lebih besar dari pengguna, dorongan besar untuk kekuatan 
ofensifnya. 

Setelah kehilangan salah satu sayapnya, Origin sekarang terpaksa berlutut karena 
akumulasi kerusakan. 

Shin berbisik "Bagus!" Pada dirinya sendiri. Keterlambatan setelah mengaktifkan skill tidak 
menjadi masalah, berkat monster musuh kehilangan keseimbangan. 

Armor yang menyelimuti tubuh Origin sekarang hancur dan retak. Bukan hanya sayapnya 
dipotong, tetapi lengan kirinya juga; tanduk emasnya sekarang juga kehilangan ujungnya. 

HP gauge monster itu sekarang dikurangi menjadi level minimum. 

"Hah, hah, hah ..." 

Tubuh Origin dirusak oleh luka, tetapi Shin juga tidak terluka. 

Perlengkapan pertahanannya masih memiliki daya tahan yang tersisa, tetapi dia telah 
mengelak, menangkis, dan kadang-kadang memblokir pukulan yang dilepaskan oleh tubuh 
besar Origin. Pengukur HP Shin masih di zona aman, tetapi kelelahan mental telah 
menyebabkan napasnya menjadi tidak menentu, seperti kenyataan. 

"Hah, hah, hooooh ..." 

Shin menghirup dan menghembuskan napas. 
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Dari segi sistem, itu adalah tindakan yang tidak perlu, tetapi Shin merasa bahwa dia perlu 
melakukannya sekarang. 

Dia mencoba menenangkan napas untuk menenangkan sarafnya. 

Satu lagi 【Mountain Cleaver】 akan jatuh monster, tetapi skill ini membutuhkan waktu 

pengisian yang lama setelah digunakan sekali. Itu mungkin skill yang membutuhkan waktu 
terlama atau terpanjang kedua sebelum memungkinkan untuk menggunakannya lagi. Shin 
mungkin tidak akan menggunakannya lagi dalam pertempuran ini. 

(Itu bukan lawan yang akan memungkinkan saya untuk menggunakan gerakan besar 
seperti itu dengan mudah. Ini hanya satu keterampilan, tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan.) 

Jika Shin kekurangan kualitas, dia hanya perlu mengimbangi kuantitas. 

"Tenang, aku." 

Ukuran HP Origin rendah, tetapi masih belum nol. Jika Shin jatuh hanya beberapa langkah 
sebelum tujuannya, orang-orang bahkan tidak akan melihatnya lagi. 

Mata Origin masih menyala dengan semangat juang. Shin merasa begitu, meskipun mata 
monster itu adalah konstruksi grafis yang sederhana. 

Detik berikutnya, suara datar wanita mencapai telinga Shin. 

----- "Survival Instinct" diaktifkan: Attack Power, Speed UP " 

----- "Golden Surge" diaktifkan: HP, anggota badan yang hilang, peralatan yang rusak 
sembuh secara bertahap " 

Skill otomatis 【Analyze X】 telah mengaktifkan dan memberi tahu Shin tentang 

kemampuan yang ditingkatkan milik Origin. Pada saat yang sama, pengukur HP Origin 
mulai beregenerasi secara bertahap. Cahaya keemasan menyelimuti luka di mana lengan 
dan sayap yang terputus telah terpasang, bergerak sedikit demi sedikit ke luar, secara 
bertahap meregenerasi anggota tubuh yang hilang. 

Meninggalkan monster itu sendiri akan segera mengembalikannya ke kondisi semula. 

Shin tidak akan mengizinkannya, jelas. 

Segera setelah dia mendengar pemberitahuan dari 【Analyze X】, Shin menggunakan 【

Ground Shrink】 untuk menutup Origin yang masih berlutut. 

"********** -- !!!" 
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Sebagai reaksi terhadap gerakan Shin, Origin meraung dan mencoba menyapu dengan 
tombak di tangan kanannya. 

Mengiris melalui udara dengan suara yang mirip dengan geraman, tombak raksasa itu 
mendekati Shin. 

Tanpa kehilangan satu instan pun, Shin mengaktifkan skill Martial tipe Katana 【Blade 

Evasion】 dan skill Martial tipe Barehanded 【Steel Repel】. 

【Blade Evasion】 memungkinkan pengguna untuk menurunkan pusat gravitasi dan 

menghindari serangan musuh. 

【Steel Repel】 menutupi lengan dan kaki pengguna dengan cahaya yang menangkal 

sebagian serangan musuh. 

Shin memblokir pisau tombak dengan 【Blade Evasion】 dan dengan paksa menggeser 

arah kekuatan di belakang pisau itu. Selain itu, dia menyentuh bagian belakang pisau 
dengan lengan kirinya, menggunakan 【Steel Repel】 untuk mengurangi kekuatan di balik 

serangan itu. 

Serangan bertenaga 【Insting Kelangsungan Hidup】, bagaimanapun, tidak bisa dibatalkan 

bahkan dengan kombinasi keterampilan yang mengakibatkan pengukur HP Shin menderita 
beberapa kerusakan. 

"Haah!" 

Meskipun dia telah menderita kerusakan, saat dia bisa menjauhkan pedang musuh dari 
dirinya sendiri, Shin meluruskan posisinya dan menambahkan kekuatan ke arah yang sama 
dari serangan tombak itu. 

Karena ini, kecepatan tombak melebihi apa yang dimaksudkan Origin, dan sebagai 
akibatnya monster itu kehilangan keseimbangan. 

Shin segera mengaktifkan skill Martial tipe Katana 【Moonlight Slashing Dance】. 

Kilatan terang yang mengenang warna bulan membentuk bilah cahaya yang menyelubungi 
katana. Pisau diperpanjang sementara hingga dua kali ukuran normalnya. 

"SHEEAAAAAHH !!" 

Tebasan perak itu dengan bersih mengenai tubuh Origin yang tidak dijaga. 

Satu! 

Dua! 
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Tiga! 

Bilah cahaya diayunkan dengan kecepatan yang cukup untuk meninggalkan gambar setelah 
bangun. Setelah setiap tebasan, seberkas cahaya membuntuti di udara. Kerusakan yang 
ditimbulkan oleh 3 tebasan pertama telah menghapus HP pulih oleh 【Golden Surge】. 

Empat! 

Lima! 

Enam! 

Tujuh! 

Delapan! 

Sembilan! 

Sepuluh!!! 

7 tebasan yang tersisa menghancurkan HP Origin. Tepat setelah tebasan ke 10, bilah 
cahaya di sekitar katana menghilang, menandakan bahwa skill itu tidak aktif lagi. 

【Moonlight Slashing Dance】 terdiri dari 10 tebasan berkelanjutan dengan meningkatkan 

kecepatan dan jangkauan serangan. Kecepatan serangan meningkat 1,3 kali, sedangkan 
jaraknya dua kali lipat. 

Setiap tebasan tidak memiliki damage yang sangat tinggi, tetapi total damage dan jumlah 
tebasan membuatnya lebih efektif daripada skill meningkatkan serangan sederhana. 

Juga berkat STR Shin dan statistik ofensif katana, skill ini menimbulkan kerusakan yang 
sangat dekat dengan-meskipun masih lebih rendah dari- 【Mountain Cleaver】. 

Bahkan, setelah badai tebasan seperti Moonlight Slashing Dance】, HP Origin sekarang 

sangat dekat dengan nol. 

"Ini berakhir sekarang !!" 

Shin memanjat tubuh Origin yang meringkuk. Pengukur HP Origin masih pulih, tetapi Shin 
memperkirakan bahwa dia bisa menyelesaikan semuanya sekarang. 

Mungkin sebagai pilihan terakhir, Origin melepaskan tombak yang dipegangnya di tangan 
kanannya dan mencoba memukul Shin dengan backhand. Shin melompati serangan, dan 
menyiapkan katana-nya di udara. 
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Matanya bertemu dengan Origin yang runtuh. Itu akan ditebang, namun matanya tidak 
mengandung kemarahan, tetapi mengungkapkan semacam kedamaian yang tenang. Atau 
begitulah perasaan Shin. 

Lawannya mungkin tidak memendam permusuhan, tetapi cengkeraman Shin pada katana-
nya tidak goyah. 

Dia telah memutuskan bahwa dia akan mencapai kemenangan. Resolusi itu tidak akan 
goyah. 

"Sudah berakhir sekarang !!" 

Mengikuti kata-kata ini, katana hitam Shin mengayun ke dahi Origin. 

◆◆◆◆ 

------- "The Gatekeeper" Origin "telah dikalahkan. Anda sekarang akan menerima bonus 
kemenangan ". 

------- "Anda telah mendapatkan hadiah" Limit Breaker "," Accomplished One ", dan" 
Liberator "". 

------- "Anda telah memperoleh keterampilan 【Hades Surge】, 【Surge Terkonsentrasi】, 

dan 

【Gelombang Hamburan】 ". 

------- "Anda telah mendapatkan item『 Pelindung Tersisa 』,『 Pelindung Jiwa 』, dan 

『Pelindung Hati』 ". 

Shin berdiri diam, mendengarkan pengumuman sistem permainan. 

Lingkungannya dipenuhi dengan cahaya. 

Tubuh Origin berubah menjadi semburan cahaya emas dan tersebar, memenuhi ruangan 
itu. 

Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, itu mengungkapkan ruang bos, rusak dan 
tercekik oleh pertarungan; gerbang yang tidak terluka dan Shin. 

Kemudian, pengumuman sistem lain diputar. 

"Penjaga gerbang dari bagian terdalam dari Gerbang ke Dunia Lain, 'Asal' telah dikalahkan. 
Penjara bawah tanah telah dibersihkan. " 

Pengumuman itu akan memberi tahu teman-teman Shin tentang kemenangannya. 
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"Sekarang, semua pemain bisa keluar." 

"Ini sudah berakhir..." 

Ya, itu benar-benar berakhir. 

Game kematian yang telah menjebak Shin dan banyak lainnya selama satu tahun sekarang 
melihat gordennya tertutup. 

Shin membuka menu untuk mengonfirmasi dan, tentu saja, item terakhir dari daftar adalah 
opsi "Keluar". 

Dia kemudian memeriksa daftar teman-temannya. Dia bisa melihat status "online" berubah 
menjadi "offline", satu demi satu pemain. Semua orang benar-benar bisa logout dengan 
aman, sepertinya. 

"Aku telah menepati janjiku ... benar, Marino?" 

Dada Shin dipenuhi dengan rasa puas. 

Gadis yang telah meninggal di dunia ini, akankah dia memujinya? 

Hal-hal seperti itu memenuhi pikiran Shin. 

"Baiklah kalau begitu! Kira saya hanya akan menunggu sampai semua pemain berhasil 
logout. " 

Pikiran yang cukup suram, Shin memutuskan, dan dengan paksa mengubah suasana 
hatinya. Dia telah duduk. Dia telah memutuskan untuk logout hanya setelah semua orang 
melakukannya. 

Shin mengeluarkan daftar korban dari kotak barangnya. Dia diam-diam membuka item 
seperti gulir dan menatapnya. Itu adalah item yang menampilkan secara real time nama-
nama pemain yang masih hidup. 

Salah satu teman Shin, seorang alkemis, memahami keinginan Shin untuk keluar hanya 
setelah semua orang lainnya; setelah tujuh hari dan malam tanpa tidur, mereka telah 
menciptakan barang unik ini. 

Ketika pemain meninggal atau keluar, nama mereka seharusnya menghilang dari daftar. 

Shin, berterima kasih kepada temannya, menyaksikan nama-nama pemain menghilang dari 
daftar untuk sementara waktu. 

Butuh sekitar 3 menit. Akhirnya, satu-satunya nama yang tersisa dalam daftar adalah 
miliknya: "Shin". 
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"Aku yang terakhir." 

Dia berbisik. 

Semua yang telah ia lakukan untuk waktu yang lama hanyalah berkelahi, berjuang, 
berkelahi. Tapi, sekarang setelah semuanya berakhir, dia merasa kewalahan dengan emosi 
memenuhi dadanya. 

Begitu dia logout, dia mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Itu tidak terpikirkan untuk 
game online yang telah berubah menjadi game kematian untuk terus beroperasi, setelah 
semua. 

(Pada akhirnya sesuatu seperti ini terjadi, tetapi pada awalnya aku bersenang-senang di 
sini.) 

Shin telah memainkan THE GATE BARU selama sepertiga dari hidupnya. Baik atau buruk, 
itu adalah permainan yang telah lama dia habiskan bersama. 

Dia mengerti itu adalah sesuatu yang tidak sopan untuk dipikirkan. Namun, waktu yang 
dihabiskan bersama teman-teman dan sahabatnya, adalah sesuatu yang hanya bisa 
diperolehnya di sini. 

"Selamat tinggal, Gerbang Baru." 

Shin membisikkan kata perpisahan dan akan keluar, ketika gerbang di depannya --- yang 
seharusnya tidak pernah terbuka --- mulai berderit. 

"Hm?" 

Terganggu oleh suara, jari-jari Shin, yang melayang di atas opsi logout, berhenti. 

Pintu berat, dihiasi dengan indah perlahan-lahan terbuka. Cahaya terang bersinar dari 
celah, mencegah Shin dari melihat apa yang ada di balik gerbang. 

"Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak ada acara lagi ... " 

Mengabaikan Shin yang bingung, cahaya putih dari luar gerbang memenuhi ruangan. 

"Ini aneh." 

Shin menyadari bahwa sesuatu yang aneh pasti telah terjadi, tetapi sebelum dia bisa 
menekan opsi log out, cahaya menyelimutinya juga. 

Saat yang sama, Shin kehilangan kesadarannya--- 
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Vol. 1 - 1.1 
Hal pertama yang dia rasakan adalah angin. Kesadaran Shin samar-samar menggambarkan 
perasaan angin hangat yang bertiup di kulitnya. Apa yang dia rasakan selanjutnya adalah 
sensasi keras di punggungnya, dan samar-samar, aroma manis menggelitik hidungnya. 
Apakah alasan penglihatannya gelap karena matanya tertutup? 

"Mmn ..." 

Shin membuka matanya saat dia duduk. Apa yang tersebar di bidang penglihatannya 
adalah padang rumput yang luas, dihiasi pepohonan. Bunga putih dan merah muda mekar 
di tempat Shin tidur. Sepertinya apa yang Shin cium sebelumnya adalah bunga-bunga ini. 

"Ini adalah ..." 

Untuk memecahkan misteri mengapa dia ada di sini, Shin mengatur pikirannya. 

(Hari ini aku melawan Origin, monster bos di Kedalaman Gerbang ke Dunia Lain, dan 
menang. Benar, aku membersihkan GERBANG BARU. Karena itu, kita bisa logout, semua 
orang dibebaskan, dan pada akhirnya itu hanya saya ...) 

Secara bertahap, pikirannya menjadi jernih. Adegan yang dilihat Shin di bagian akhir; itu 
adalah, 

"Pintu ... terbuka?" 

Benar, setelah mengalahkan bos terakhir mosnter 【Asal】, keluar menjadi mungkin, dan 

saat dia akan melakukannya sendiri, pintu yang tertutup telah terbuka, dan dia kehilangan 
kesadarannya. 

"Apa itu? Dan ini adalah ..." 

Bahkan melihat sekeliling lagi, apa yang dia katakan adalah padang rumput yang luas, dan 
rumpun pohon. Tidak ada lagi yang bisa dia temukan. 

"Mungkinkah, aku masih dalam permainan?" 

Shin tidak yakin apakah dia berhasil menyentuh kata-kata Log Out pada akhirnya. Bingung 
jika saja dia tidak logout karena suatu peristiwa, dia memastikan dengan memanggil menu. 

"... Oi, oi." 

Layar tembus di belakang matanya, dan item menu berbaris di sana; tidak salah lagi layar 
menu THE NEW GATE. 

"Apa, aku masih di dalam game?" 
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Astaga, itu mengejutkan, pikir Shin, ketika dia mengalihkan pandangannya ke menu. Di 
sana, kata-kata Keluar adalah--- 

"... Hilang." 

Kata-kata Keluar yang seharusnya antara 'Emas Milik' dan 'Bantuan', tidak terlihat. Enam 
surat yang dia pastikan ada di sana ketika dia mengalahkan Origin, telah menghilang. 

"Oioioi, ini bohong, kan !?" 

Dia membuka setiap item menu dari awal hingga selesai, tetapi seperti yang diharapkan, 
kata-kata Log Out tidak ditemukan. Itu seperti ketika itu adalah game kematian. 

"Cih !! Benar, bagaimana dengan orang lain !?" 

Apakah ada orang lain selain dirinya? Berpikir tentang kemungkinan itu, Shin melihat 
Daftar Korban dari kotak itemnya. Jika ada pemain lain yang tertinggal, daftar akan 
menunjukkannya. 

"Apa apaan?" 

Satu-satunya yang ada di daftar adalah 【Shin】, tetapi di bawah itu di ruang putih, 

―――― 『Tidak dapat ditampilkan karena kurangnya koneksi jaringan.』 

Ditulis. 

Daftar Survivors adalah cara untuk memiliki avatar yang menggunakan item itu, 
mengakses jaringan THE NEW GATE, dan memeriksa pemain mana yang masih selamat, 
kata teman alkemisnya. Mempertimbangkan itu, itu berarti bahwa saat ini, avatar Shin 
terputus dari sistem THE NEW GATE. 

"Tidak bisa terhubung ke jaringan. Lalu mengapa saya bisa memindahkan avatar saya?" 

Meskipun dia tidak bisa keluar, dia terhubung ke sistem ―――― apakah hal seperti itu 
mungkin? 

Dalam situasi ini, Shin seharusnya tidak bisa menggerakkan avatarnya. Bukannya Shin 
fasih dengan teknologi VR, tetapi bagaimanapun juga, itulah cara THE NEW GATE bekerja. 
Berpikir tentang hal itu secara normal, terputus dari jaringan, namun dapat memindahkan 
avatar Anda bertentangan. 

"Aku tidak mengerti. Persetan terjadi." 

Perasaan lega yang dia miliki sampai beberapa saat yang lalu telah menghilang dalam 
sekali jalan, dan Shin sekali lagi berbaring di tanah. Dia tidak merasa ingin bangun, dan dia 
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hanya bekerja dengan pikirannya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, 
dia tidak dapat memberikan jawaban. 

(Ini tidak baik, ya. Dalam situasi ini, aku harus mengosongkan pikiranku sebentar.) 

Itu adalah cara Shin untuk menenangkan diri ketika bagian dalam kepalanya berantakan. 
Ketika ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami, untuk sementara dia melepaskan segalanya, 
dan kemudian membangun kembali pikiran-pikiran ini. 

① Dia tidak bisa terhubung ke jaringan. ② Dimungkinkan untuk memanipulasi avatarnya. 
③ Dua poin di atas tidak dapat direkonsiliasi. 

① dapat dikonfirmasi melalui program Daftar Korban, dan pesan yang muncul di daftar. 
② juga dikonfirmasi karena dia pasti memindahkan avatar hsi. Adapun ③, itu adalah 
kenyataan bahwa koneksi jaringan sangat penting untuk tindakan yang memindahkan 
avatar. Tidak ada kesalahan bahwa pemain yang kehilangan koneksi ke jaringan karena 
bug mendapati diri mereka tidak dapat memindahkan avatar mereka. 

Lalu, apa yang harus terjadi untuk merekonsiliasi dua fakta ini -- apa yang Shin buat adalah 
ini. 

Ada kemungkinan bahwa Daftar Korban telah berfungsi, dan benar-benar ada koneksi 
jaringan. Tidak aneh jika hal seperti ini terjadi. Kemungkinan berikutnya adalah bahwa dia 
tidak dapat terhubung ke jaringan, tetapi mungkin untuk memindahkan avatarnya. 
Teknologi semacam itu mungkin telah dikembangkan. 

"Kemungkinan terakhir adalah ... Fantasi." 

Shin tersenyum masam pada pikiran yang kebetulan terlintas di benaknya saat dia berpikir 
serius. 

Shin adalah seorang net-gamer murni. Dia cukup buruk sehingga teman-temannya 
menyebutnya pecandu gim. Dan pada saat yang sama, ia juga menjangkau anime, manga, 
novel ringan dan novel web. Kisah-kisah di mana protagonis berakhir di dunia persis 
seperti permainan sudah menjadi pokok untuk fiksi seperti itu, dan dia juga membaca 
sejumlah ini. Alasannya beragam, tetapi Shin telah membaca banyak cerita di mana mereka 
datang ke dunia permainan dengan menu mereka yang utuh. 

Apa yang muncul dalam pikiran barusan adalah itu. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah 
tempat dia sekarang bukanlah permainan, tetapi dunia nyata THE GAME BARU. Kehilangan 
koneksi jaringannya, dan bisa memindahkan avatarnya; kedua hal ini dapat dijelaskan 
olehnya. 

'Seolah', pikir Shin. Dia memutuskan untuk berhenti berpikir sejenak, dan menatap ke 
langit. Langit biru yang luas memenuhi visinya, dan awan-awan kecil perlahan berlalu. Dia 
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bisa melihat rumpun pohon di sudut matanya. Memalingkan pandangannya seperti itu, dia 
bisa melihat dengan jelas setiap daun. 

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

Dia bisa melihat mereka. Dia bisa melihat mereka dengan jelas. Dia bisa melihat mereka 
dengan jelas. 

Dia bisa melihat terlalu banyak. 

Dia bisa melihat dengan lebih jelas bahwa saat itu adalah pertandingan. Seolah-olah 
mereka adalah yang asli. 

Dengan perkembangan VR, tentu mereka bisa menciptakan dunia yang merupakan gambar 
meludah dari yang asli. Bukan hanya dalam penglihatan dan suara, tapi itu mungkin 
berhubungan, dan rasanya juga. Namun ... Namun mungkin untuk mereproduksi hal-hal ini, 
teknologi masih belum mencapai tingkat 'hal yang nyata'. Teknologi hanya pada tingkat di 
mana jika Anda pernah melihatnya dalam kenyataan sebelumnya, Anda akan tahu pasti 
bahwa ini adalah palsu. Pada akhirnya, mereka hanya grafis yang cantik. 

Namun, apa yang terpantul di mata Shin adalah pergerakan awan, warna dan kilau daun, 
sosok bunga yang mekar di ladang; semua ini tampak seperti tidak ada yang nyata. 

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

Shin perlahan memegang tangannya sendiri di atas wajahnya. Ada kerutan dan sidik jari 
yang belum ada saat itu adalah game. 

"Apakah ini ... hal yang asli?" 

Setelah memperhatikan satu hal ini, ia mulai memahami hal-hal satu demi satu. 
Pemandangan di depan matanya, gemerisik dedaunan, perasaan angin di kulitnya, bau 
yang menggelitik hidungnya; semua ini berbeda dari apa yang mereka rasakan dalam 
game. 

"Setelah pertandingan kematian, adalah perjalanan ke dunia lain ..." 

Shin mengalami dua legenda urban pemain VRMMO berturut-turut. Tergantung pada 
orangnya, itu mungkin situasi yang menyenangkan, tetapi Shin berpikir bahwa dia lebih 
suka beberapa waktu di antara mereka. Satu-satunya indikasi bahwa dia memiliki pikiran-
pikiran yang jauh dari norma, adalah ekspresinya yang tenang. 

"Ahhhhhhhh ... Apa yang terjadi ~~?" malas berkata Shin, sambil berguling-guling di tanah. 

Kemana perginya sosok pemberani dari pertarungan dengan Origin? Di atas kelelahan dari 
pertarungan dengan Origin, tepat ketika dia pikir dia bisa keluar, luar biasa dia berakhir 
dalam perjalanan ke dunia lain. Bagaimanapun, pikirannya mencari istirahat. Jika Anda 
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harus menggambarkannya dalam satu kata, dia lemah. Dia sedikit lelah juga, jadi untuk 
sementara waktu perasaan ingin santai itu memenuhi hati Shin. 

"Ah ~~~ ... Hahh ...." 

Untuk sementara dia berguling-guling seolah-olah dia kembali ke masa kanak-kanak atau 
sesuatu, dan kemudian menghentikannya, tanpa henti mengulangi keduanya. Meskipun 
mungkin sedikit, mungkin karena dia telah meninggalkan tindakan berpikir untuk 
sementara waktu, keletihannya menjadi agak lebih baik dari sebelumnya, dan dia mulai 
berpikir lagi. 

Situasi dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui. Tidak ada orang lain di sekitarnya, 
jadi dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sedikit informasi. Masih merasa agak berat, 
sementara dia duduk, dia mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan mulai sekarang. 

(Bagaimanapun, saya tidak memiliki informasi yang cukup. Untuk saat ini, karena menu 
masih muncul, saya akan memeriksa status dan barang-barang saya, dan kemudian 
akankah saya mencari tempat yang akan memiliki orang?) 

Memanggil menu, dia ditampilkan menu status. Di sisi kiri adalah grafik 3D yang 
menampilkan avatar yang merupakan diri Shin lainnya, dan di sebelah kanan adalah entri 
seperti 【Ability Points】, 【Equipment】, 【Gifts】, 【Skills】 dan sejenisnya. 

Avatar yang ditampilkan memiliki rambut hitam dan iris hitam, tanpa ciri khas di luar 
beberapa mata yang tampak agak tajam; wajah seorang pemuda yang bisa Anda temukan 
di mana saja. Wajah pada avatar itu asli Shin, dan karena fisiknya dibuat untuk 
mencerminkan itu, meskipun tingginya 180cm, itu memberikan kesan kurus. Teman Shin 
dalam kehidupan nyata yang pernah berada di klub atletik [di sekolah / universitas] selalu 
mengatakan kepadanya untuk melatih tubuhnya lebih banyak. 

Ketika dia membuat untuk mengkonfirmasi 【Peralatan】 -nya, dia menemukan bahwa 

mereka telah sedikit berubah sejak pertarungannya dengan Origin, dan knalpotnya, 
pelindung lengannya, dan pelindung kakinya tidak diperlengkapi. Apa yang masih dia 
lengkapi adalah mantel panjang hitam bergaris merah, 【Overcoat of the Dark King】, 

celana yang telah menjadi satu set dengan itu, dan aksesoris. Di kolom senjata ada kata-
kata 【Shingetsu [True Moon]】. Tampaknya bilah kesayangan dan kesayangannya dalam 

kondisi baik. Ketika dia memeriksa inventarisnya, peralatan yang dia kenakan untuk 
melawan Origin ada di sana. Dia juga memverifikasi barang dan uangnya, dan sepertinya 
tidak ada masalah dengan barang-barangnya. 

Berikutnya adalah 【Ability Points】. Awalnya semua statistik kecuali LUC dikalikan 

dengan angka 9, dan dia berdoa agar dia tidak melemah. 

01 01stats "... Nonono" 
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Dia memalingkan muka dari layar, dan untuk sesaat menatap jauh sebelum kembali ke 
layar. Tidak mungkin melakukan hal seperti itu akan mengubah apa yang ditampilkan di 
hadapannya. 

"Hangon, hanya hangon!" 

Sekali lagi, dia memalingkan muka dari layar, dan menatap ke kejauhan. Selanjutnya, dia 
menggosok matanya, dan setelah memastikan tidak ada yang kabur tentang 
penglihatannya, dia mengembalikan pandangannya ke layar. Sepertinya dia berada dalam 
bingkai manga di mana karakter tidak bisa mempercayai mata mereka, pikir Shin. 

"... Aku tidak salah ... ya?" 

Pada akhirnya, setelah melihatnya untuk ketiga kalinya, Shin akhirnya menerima bahwa 
dia tidak melihat kesalahan itu. Alasannya sederhana; kecuali untuk LUC, titik-titik 
kemampuan itu sangat berbeda dari apa statistiknya dulu. 

VVMMORPG 【GERBANG BARU】 berbeda dengan MMORPG lainnya, dan jika Anda 

menghabiskan waktu yang lama, Anda bisa menaikkan setiap stat kecuali LUC secara 
maksimal. 

Shin yang telah menghabiskan banyak waktu di sana sejak hari-hari Tertutup-β, selain 
bertujuan untuk efisiensi berburu maksimum, dan yang akan berulang kali menggunakan 
sistem kelahiran kembali [reinkarnasi], adalah satu-satunya pemain yang telah membatasi 
semua statistik. 

Ada pemain lain yang hampir mencapai batas maksimal, tetapi tidak ada yang bisa 
mencapai Shin. 

Ketika itu adalah sebuah game, HP dan MP Shin adalah 9999, dan selain LUC yang 36, 
semua atribut lainnya adalah 999. 

Alasan LUC rendah adalah karena di atasnya memiliki topi 99, itu ditentukan dan 
diperbaiki sejak karakter dibuat. 

Tapi sekarang, semua status Shin yang disimpan untuk LUC ditampilkan lebih dari dua kali 
lipat nilai aslinya. 

"Spesifikasi gim telah ... hancur oleh ini ..." 

Sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain kagum. 

Nilai numeriknya terlalu besar, dan saat ini dia tidak tahu seberapa hebat kekuatannya. 

"... Seperti yang kamu pikirkan, aku lelah dari keterkejutan ..." 
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Karena semua kejutan yang dia alami baru-baru ini, dia yakin dia tampak lucu, dia berpikir 
mengejek tentang dirinya sendiri. Meski begitu, menatap menu itu tidak produktif, jadi 
untuk saat ini dia akan beralih ke entri lain. 

(Ada hal-hal yang saya ' 

Melihatnya dari awal hingga akhir, dia mengetahui bahwa Hadiah dan Keterampilan baru 
telah ditambahkan. 

Hadiah 【Limit Breaker】, 【Accomplished One】 dan 【Liberator】, dan Skill 【Wave of 

the Dark King】, 【Focus Wave】 dan 【Scattered Wave】 telah ditambahkan. 

Dia seharusnya mendengarnya ketika dia mengalahkan Origin, tetapi Shin benar-benar 
lupa. 

Untuk mengetahui efek apa yang mereka miliki, dia memilih tiga Hadiah baru dari menu. 

【Limit Breaker】 Dengan kekuatan ini, Anda dapat melebihi batas. Batas atas untuk 

semua status telah dihapus. Status akan naik sesuai dengan berapa banyak titik 
kemampuan yang dibuang sebelum membatasi penghapusan. 

【Raih Satu】 Berkat untuk orang yang telah mencapai ujung Samsara. Saat Hadiah ini 

diterima, semua poin kemampuan digandakan. 

【Liberator】 Anda adalah harapan dari mereka yang telah dipenjara. Tindakan 

pembatasan dan subordinasi dibatasi. Sihir terlarang, jebakan, item, dll dibuat tidak valid. 

"... Persetan?" 

Setiap Hadiah yang ia peroleh melampaui harapan. Bahkan Shin yang tahu tentang hampir 
semua Hadiah di dalam game tidak tahu tentang Hadiah yang begitu seimbang. 

Tidak apa-apa bahwa dia telah memecahkan misteri statusnya yang meningkat, tetapi ini 
pada dasarnya curang. Mereka bahkan tidak dalam dimensi memiliki barang langka, atau 
memulai pada tingkat tinggi. 

... Setelah mengatakan itu, bahwa LUC masih sama seperti sebelumnya (sesuai dengan 
pengaturan permainan), rasanya seperti dia sedang diejek. 

"Cerita di mana mereka pergi dari MMO ke dunia lain biasanya memiliki karakter cheat tapi 
... ini benar-benar terasa seperti berlebihan, huh ..." 

Shin, yang status aslinya bisa disebut curang, sudah cukup untuk menghancurkan 
sekelompok level maksimal Lv.255s sekali (sekelompok 12, tanpa kelahiran kembali). Dia 
cukup kuat sehingga ketika dia membunuh mereka semua, mereka berteriak, "Kamu 
curang!" saat mereka mati. Terhadap para pemain yang telah terlahir kembali puluhan kali 
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dan hampir membatasi statistik mereka, bahkan Shin tidak terkalahkan, tetapi meski 
begitu, dia bisa bertarung setara dengan 4 dari mereka sekaligus. Di tempat pertama, 
pemain yang bertarung dengan Shin langsung jarang terjadi. 

Statistik itu sekarang semakin meningkat. Selama dia tidak menderita kematian instan dari 
penyergapan, dalam perkelahian melawan orang-orang dia mungkin tidak bisa kalah lagi. 
Tentu saja, ini mengasumsikan bahwa ada pemain lain di dunia ini sejak awal. 

Sementara memikirkan kekhawatiran yang tidak perlu, Shin berdoa agar gelar-gelar ini 
tidak dimiliki oleh banyak orang lain. 

◆◆◆◆◆◆◆ 
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Vol. 1 - 1.2 
(Toko itu tampaknya tidak lebih berkembang dari sebelumnya ...) Memang benar toko itu 
dalam keadaan mengkhawatirkan. 

"Apa yang kamu bicarakan?" 

"Eh?" 

TieraShinMeeting 

Shin terkejut dengan pertanyaan yang dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia sepertinya 
telah mengatakan pikirannya secara tidak sadar. Ketika dia berbalik ke arah suara itu, dia 
melihat seorang gadis elf dengan rambut hitam dan mata emas dari sisi lain konter. Telinga 
yang runcing dapat dilihat di antara rambut hitam halusnya, jadi dia mungkin benar. 

Jika sepuluh orang melihatnya, mereka semua akan mengagumi kecantikannya. Dia 
memiliki penampilan cantik yang sangat cocok dengan sosoknya. Tingginya sekitar 160 
kuburan yang satu kepala lebih rendah dari ketinggian Shin. Kulitnya putih sehat dan 
dadanya sangat kencang dan proporsional dengan keseluruhan tubuhnya yang ramping. 

Dari penampilannya, dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tetapi karena elf 
berumur panjang, dia mungkin sudah hidup beberapa ratus tahun. 

"Ahh, aku melihat barang apa yang kamu miliki." 

"Begitukah? Kupikir aku baru mendengar kata-kata kasar tadi. " 

" Tidak ada niat seperti itu. " 

" Yah, jangan ragu untuk melihat-lihat, gangguan itu sudah hilang sekarang. " 

Seperti kata peri itu, dia duduk di kursi yang disediakan untuk konter. . 

"Gangguan itu? " 

"Ya, mereka sering datang untuk menanyakan kapan tuan akan kembali. Harus kukatakan, 
mereka gigih. " 

Mereka mungkin sering datang karena Shin menyadari nadanya menjadi lelah hanya 
karena mengatakan itu. 

"Pasti sulit. Ah, ini pengantar yang terlambat tapi aku Shin. Seperti yang telah Anda lihat, 
saya seorang pengembara di jalanan. " 
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" Itu cara serius untuk memperkenalkan diri Anda pada seorang salesclerk biasa, bukan? 
Saya Tiera Lucent. Panggil saja aku, Tiera. Saya adalah penjaga toko bertindak dan magang 
dari pemilik toko di sini. Jika Anda memiliki beberapa barang dan bahan bagus untuk 
dijual, saya akan membelinya. " 

" Ya, tolong rawat saya selama waktu itu. Apakah tuan Tiera begitu luar biasa sehingga 
bahkan para ksatria sering datang? " 

"Apa yang kamu katakan? Bahkan anak-anak sekarang tahu bahwa pemilik toko 'Tsuki no 
Hokora' adalah Schnee Raizar. "(T  N: 'Tsuki no Hokora' adalah nama toko, itu berarti Kuil 
Bulan) (E  N: Schnee berarti salju di Jerman) "Haa, apakah tuanmu benar-benar terkenal?" 

"Dikatakan oleh orang-orang itu sendiri. Tetap saja, kebenaran master tidak perlu 
dipertanyakan lagi ... " 

" Untuk memiliki orang terkenal di belakang toko ini ... " 

Shin yang memiliki sedikit kesalahpahaman tentang toko menunjukkan kesan, setelah 
semua, jika ada orang terkenal di sini, toko itu seharusnya lebih baik daripada dia pikir. 
Namun, dia memiliki perasaan yang akrab dengan nama pemilik toko, seperti dia ingat di 
suatu tempat. 

"Schnee Raizar ... Schnee Raizar ... Schnee ... Schnee Raizar ... Ahh !?" 

"Hei, ada apa !?" 

Tiera terkejut ketika Shin tiba-tiba berteriak. Kursi itu mengeluarkan suara 'Gatan' setelah 
jatuh ketika Shin tiba-tiba berdiri. 

"Oh, salahku. Saya sedikit terkejut. " 

Shin meminta maaf dan mengembalikan kursi itu ke posisi semula. Dia memikirkan nama 
yang dia dengar di suatu tempat, tapi itu wajar saja, karena itu adalah salah satu karakter 
pendukung yang dibuat Shin menjadi salesclerk Tsuki no Hokora dalam permainan, dan 
namanya adalah Schnee Raizar. 

"Maaf, tapi apakah tidak apa-apa jika aku ingin mengkonfirmasi sesuatu tentang tuanmu?" 

"Eh, ya, aku akan menjawab jika aku bisa." 

Tiera sedikit ditarik kembali oleh tampang Shin yang mengancam. Namun, Shin yang 
terkejut dengan persetujuannya, tidak memperhatikan ekspresi Tiera sama sekali. 

"Apakah ras Schnee Raizar Peri Tinggi dengan rambut panjang yang mencapai pinggulnya, 
mata biru, seorang wanita cantik dengan tinggi sekitar 166 kuburan?" 

"... Itu benar sekali ... apakah kau penggemar tuanku?" 
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Sekali lagi, Tiera tertarik mundur sedikit tetapi Shin masih tidak menyadarinya. 

"Tidak, bukan aku. Schnee adalah seorang kenalan saya atau semacamnya. (Itu adalah 
pemilik toko dan hubungan salesclerk dalam permainan) "kenalan Guru? Apakah itu 
benar? " 

" Meskipun aku tidak tahu apakah tuanmu ingat ... " 

Tiera memandang Shin dengan penuh keraguan dan kecurigaan. 

Itu wajar karena Shin tiba-tiba mengunjungi dan mengatakan dia berkenalan dengan 
pemilik toko di mana Shin tidak memiliki bukti atau bahwa pemilik toko mungkin tidak 
ingat Shin. 

"Ngomong-ngomong, di mana Schnee sekarang?" 

"Aku minta maaf, tapi aku tidak akan mengatakannya. Kenapa aku harus memberitahumu 
sesuatu yang tidak akan kukatakan pada para ksatria? " 

" ... Oke, aku mengerti ... " 

Meskipun Shin tidak tahu bagaimana hirarki bekerja di dunia ini, dia mengerti bahwa 
seorang ksatria adalah posisi peringkat tinggi dari situasi dengan Ardi beberapa saat yang 
lalu. Dan pengembara itu sendiri kurang dipercaya yang membuat Shin berkecil hati. 

"Aku akan menyampaikan pesan jika kamu mau. Setengah dari pekerjaanku adalah 
menerima pesan untuk tuanku. " 

" Setengah ... untuk itu menjadi setengah dari pekerjaanmu ... " 

"Sebagian besar berasal dari eselon atas negara dan guild. Beberapa permintaan dalam 
pesan verbal dengan lokasi yang disebutkan. Karena mereka datang dari berbagai negara 
dengan informasi rahasia, saya harus menutup sebelah mata dan berpura-pura tidak 
melihat mereka. " 

" Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan kecuali itu luar biasa. " 

Permintaan macam apa yang pasti datang dari atas eselon negara, pikir Shin. 

"Meskipun saya jarang harus menerimanya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Kirim 
pesan? " 

" Yah, bisakah kamu bertanya untuk saat ini? " 

" Pesan akan dikenakan biaya 1.000 Jul. " 

" Jul apa? ... Apakah itu uang? " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin memiringkan kepalanya karena dia belum pernah mendengar mata uang itu 
sebelumnya. . GERBANG BARU menggunakan Geyl sebagai mata uang. 

"Serius, apakah kamu mendengarkan? Bagaimana Anda bisa bepergian tanpa mengetahui 
mata uangnya? " 

" Tidak, itu berbeda dari mata uang yang saya gunakan sebelumnya. " 

" Mata uang yang digunakan sebelumnya? Mata uang tidak berubah selama sekitar 400 
tahun dan tidak akan berubah dalam waktu dekat. Bisakah Anda menunjukkannya kepada 
saya? " 

400 tahun ... Shin menegang karena mendengar kata-kata itu. Shin pikir mata uang yang 
sebelumnya bisa digunakan secara normal. Tiba-tiba, dia menjadi seperti Urashima Taro *. 
(T / N: Google it) "Ini koin ini ..." 

Shin mengeluarkan 1 Geyl dari 'Item Box' dan meletakkannya di konter. Geyl adalah koin 
emas bundar yang memiliki diameter 3 kuburan. Bagian tengah koin dicat dengan seorang 
gadis dipegang di lengan naga dengan 8 bulu di sekitarnya. 

"... Hei, barusan, dari mana kamu mengeluarkan itu?" 

Mata Tiera melebar melihat koin emas Geyl muncul entah dari mana. 

"Dari Kotak Barang tentu saja" 

"Barang ... Kotak ..." 

Tiera tampaknya lebih terkejut setelah mendengar kata-kata itu daripada ketika koin emas 
Geyl tiba-tiba muncul. 

"Tiera?" 

"Oh, um, apa?" 

"Tidak, kamu sepertinya sangat terkejut, adakah yang salah?" 

"Tidak ada yang salah. Anda dapat menggunakan Kotak Barang. Tentu saja saya terkejut. " 

"? ... Apakah ada sesuatu yang mengejutkan? " 

" Kamu ... " 

Tiera menjatuhkan bahunya karena suatu alasan. Adapun Shin, dia masih tidak bisa 
mengerti mengapa Tiera sangat terkejut. 
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"Saat ini, hanya Raja dan tua-tua ras tertentu yang bisa menggunakan Item Box. Selain itu, 
hanya mungkin untuk ras yang berumur panjang seperti High Elf atau High Pixie. Saya 
terkejut karena Anda secara tak terduga dapat menggunakannya. Apakah Anda seseorang 
dari keluarga kerajaan? " 

" Tidak. Aku bukan dari keluarga kerajaan. " 

Shin terkejut dengan status quo Item Box. Dia tidak bisa membayangkan bahwa hanya 
orang-orang penting yang bisa menggunakan Kotak Barang ketika semua pemain 
mendapatkannya. 

Ngomong-ngomong, "Tinggi" sebelum nama ras adalah karena ras telah mengalami 
reinkarnasi puluhan kali sebelum mendapatkan gelar. Ada banyak balapan di THE NEW 
GATE, tetapi ras dasarnya adalah Manusia, Binatang, Dragnil, Peri, dan tujuh jenis Pixie. 

Manusia digolongkan sebagai suku Hominini, Beast sebagai Therianthropy * atau 
Beastman, Dragnil sebagai suku Dragonewt, Lord sebagai suku Iblis, dan Pixie sebagai 
kelompok Peri. 

"Meskipun aku hanya menggunakannya secara alami." 

"Haa, itu tentu saja tidak alami. Itu mengingatkan saya, apa perasaan mengerikan dari 
berbagai ras sihir yang bercampur dalam diri Anda. Peri, Tuan, Dragnil dan yang lainnya, 
apa yang terjadi? " 

" Aku juga tidak memahaminya. Ngomong-ngomong, rasku adalah Manusia Tinggi. " 

Shin yakin rasnya karena dapat terungkap di layar statusnya. Sedangkan untuk Manusia 
Tinggi, karakteristik rasialnya adalah resistensi abnormalitas keadaan tinggi dengan 
peningkatan toleransi sihir. Sementara di game lain, kemampuan karakter adalah yang 
terendah dari ras lain dan jarang di pesta atau bahkan dalam solo. 

(Yah, itu agak plus bagi saya) 

Itu adalah manusia yang memiliki sudut pandang yang tidak jelas, tetapi dari statistik Shin, 
yang dikembangkan bahkan lebih dan tak tertandingi oleh kualitas khusus lomba, dia 
bersyukur. Padahal, hanya sejumlah kecil pemain yang bisa mengatakannya. 

"Tinggi ... Manusia ...?" 

"Ya? Ya, itu benar. " 

Shin masih mengenang tentang ingatan ketika manusia masih melihat ke bawah. Tiera 
tercengang dan menggumamkan sesuatu pada Shin. 

Dan Shin terkejut dari kata-kata yang diucapkan oleh Tiera. 
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"Manusia Tinggi ... sudah punah ..." 

"Ehh, sudah punah ... Punah ?!" 
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Vol. 1 - 2.1 
Kepunahan. Tiera berkata begitu. 

Bahwa ras Manusia Tinggi punah. 

"... Lalu, tidak akan ada ras manusia di sekitar?" 

"Tidak, manusia masih ada. Kamu melihat para ksatria beberapa waktu yang lalu. " 

" Benarkah !? " 

Shin telah salah paham tentang kepunahan Manusia dan tanpa sadar membalas. 

"Manusia Tinggi yang punah, bukan manusia." 

"Apa bedanya?" 

"Itu berbeda. Ras Manusia Tinggi terdiri dari 6 orang yang sebelumnya memerintah benua 
Redmond. Bahkan 10.000 manusia tidak bisa menang melawan mereka. Kekuatan mereka 
ada di dimensi lain. " 

" Benua itu diperintah oleh 6 orang? " 

Shin ingat ada tempat yang diperintah oleh 6 orang. Dia punya perasaan bahwa dia 
mendengar episode seperti itu sebelumnya. 

"Bisakah kamu menjelaskan lebih detail?" 

"Meskipun kebanyakan orang tahu ini, baiklah kalau begitu. Aku akan memberitahumu. Di 
masa lalu, sekitar 500 tahun yang lalu, ada Manusia Tinggi yang pernah memerintah benua. 
Meskipun mereka hanya 6 orang, ras lain tidak bisa melakukan apa-apa kepada mereka 
karena kekuatan mereka yang luar biasa. " 

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

" Namun, dominasi mereka tiba-tiba berakhir. " 

" Berakhir? " 

" Ya, berakhir. Tidak hanya Manusia Tinggi, tetapi banyak ras lain seperti Peri Tinggi, Raja 
Tinggi, Makhluk Tinggi, dan Kurcaci Tinggi telah menghilang. Banyak orang yang 
berpengaruh seperti Raja, Tetua, Pahlawan, dan Jenderal menghilang juga. Dikatakan 
bahwa itu adalah menghilang secara tiba-tiba. Menurut tuan, banyak lelaki berpengaruh 
dan kuat menghilang. Hari penghilangan yang terjadi disebut 'Senja Yang Mulia' " 
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"Senja Yang Mulia ..." 

"Dikatakan bahwa semua Manusia Tinggi menghilang pada saat itu. Dan hanya ada 6 dari 
mereka. " 

Tiba-tiba menghilang. Shin punya teori tentang itu. 

Fenomena yang menyebabkan banyak orang menghilang. 

(Ini hari itu. Hari ketika aku mengalahkan 'Asal', dan semua orang log out. Tidak ada bukti 
konklusif, tapi 'Senja Yang Mulia' mungkin hasil dari hari itu.) 

Raja, Pahlawan, dan Tetua mungkin akan menjadi tuan guild. Puluhan ribu orang 
diperkirakan akan dibebaskan dari permainan. Shin tidak tahu jumlah pastinya, tetapi 
setidaknya ada 10 ribu orang terjebak dalam permainan. Itu mungkin tampak seperti 
menghilang secara tiba-tiba untuk orang-orang di dunia ini. 

(Untuk berpikir bahwa 6 Manusia Tinggi telah memerintah benua sebelum itu ...) 

Shin akhirnya mengerti. 6 ras Manusia Tinggi. Tanpa ragu ... 

(Ini ... kita ...) 

Ketika THE NEW GATE masih VRMMO yang bagus dan sebelum berubah menjadi game 
kematian, ada sebuah guild yang dikatakan sebagai yang terkuat di THE NEW GATE. 

Guild itu bernama 'Rokuten' karena dibentuk oleh 6 Manusia Tinggi. Guild kecil 
mengalahkan guild besar satu per satu di THE NEW GATE, sampai namanya diketahui 
semua pemain hanya dalam satu bulan. Mereka memiliki reputasi sebagai pemain 'PK' yang 
mencoba menentang mereka. (T  N: Saya menggunakan nama romaji, Rokuten 『六天』 

bukan 'Dewa' dalam manga, Rokuten berarti enam langit  enam langit) 

Shin adalah mantan anggota Rokuten pada awalnya. Saat itu, bodoh untuk memilih ras 
manusia saat bermain untuk pertama kalinya. Manusia dihina oleh ras lain dan Shin 
memiliki sejarah kelam karena itu. 

Tak perlu dikatakan, semua anggota terdiri dari Manusia Tinggi dan hampir mencapai 
statistik. Bahkan anggota terlemah memiliki HP dan MP maksimal, sementara sisa pemain 
rata-rata sekitar 900 untuk statistik mereka. 

Sementara dalam persaingan dengan setiap guild besar lainnya, pertempuran yang terjadi 
tampak tidak dapat dipercaya karena 6 orang melawan ribuan orang. Pada saat itu, setiap 
bidang dibakar oleh sihir api jangkauan luas. Pemimpin yang terkejut disergap dan 
diselesaikan. 
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Sejak itu, tidak ada yang berani memprovokasi serikat Rokuten. Bahkan orang-orang yang 
dianggap ejekan terhadap manusia telah berkurang. Tidak hanya kekuatan tempur High 
Human yang diperlihatkan, resistensi sihir mereka yang tidak biasa juga diperlihatkan. 
Kebanyakan sihir tidak berpengaruh pada mereka. Selain itu, Racun, Kelumpuhan, 
Kebingungan, Mempesona, Membakar, Frostbite, Kebingungan, Membatu, semuanya tidak 
efektif terhadap Manusia Tinggi. Selain itu, hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk 
benar-benar menyembuhkan tubuh mereka. 

Agak beruntung (atau tidak beruntung) bahwa hanya Shin di antara Rokuten yang terjebak 
dalam game kematian. Setidaknya tiga bulan atau lebih bisa dikurangi jika ada orang lain 
dari Rokuten, pikir Shin. 

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

"Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba diam? " 

"Tidak, tidak apa-apa. Apa kau keberatan jika kita mengubah topik pembicaraan ke mata 
uang? " 

Shin merasa dia akan menggali kuburnya sendiri jika dia terus berbicara tentang Manusia 
Tinggi, jadi dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan menjadi mata uang, yang 
mereka bicarakan sebelumnya. 

"Tidak, tidak apa-apa. Apakah ini mata uang yang telah Anda gunakan? " 

" Ya. " 

" Ah, untuk bisa mengeluarkan barang berharga seperti itu, mungkin Anda menjadi 
Manusia Tinggi bukan dusta. " 

Rupanya Tiera tidak percaya bahwa Shin adalah Manusia Tinggi. 

Sambil menghela nafas, Tiera mengambil koin emas dan melihatnya. Dia sepertinya 
mengkonfirmasi apakah itu asli atau tidak. 

Dan Shin meragukan apa yang dimaksud Tiera dengan 'berharga'. 

"Apakah ini berharga? Tapi hanya 1 G. " 

1 Geyl setara dengan 1 Yen dalam game. Jika dikonversi, nilainya akan bernilai 1/1000 Yen 
pada kenyataannya. Itu adalah mata uang terendah dalam permainan. Kebetulan, Kotak 
Barang Shin mengandung seratus juta Geyl. Itu adalah sebuah misteri, karena itu 
ditampilkan 'G' sebagai 'Geyl' bukan 'Emas' dengan koin emas. 

"Koin emas Geyl sering disingkat menjadi koin emas G. Namun, sekarang sulit didapat. 
Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi koin emas Geyl adalah item ajaib yang dapat 
memperkuat sihir. Kadang-kadang ditemukan di reruntuhan. Ketika koin emas Geyl 
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dipamerkan dalam pelelangan, ia bisa mencapai satu miliar Jul atau bahkan lebih. Jul 
adalah mata uang yang saat ini umum digunakan pada berapa banyak koin emas J atau 
berapa banyak koin perak J ... J berarti digunakan sebagai metode penghitungan. (T / N: 1 J 
koin emas = 1.000.000 J dan koin perak 1 J = 10.000 JEg Jika Anda memiliki 2 koin emas J 
dan 87 J koin perak, Anda akan memiliki total 2.870.000 J) 

"Jadi yang ini bernilai 1 miliar ... " 

"Seorang penyihir akan membunuh untuk mendapatkan bahkan satu karena harganya 
sangat besar dan kebanyakan tidak mampu membelinya. Meskipun tuan telah 
menunjukkan satu padaku, ini adalah pertama kalinya aku melihat selain itu. Lagi pula, 1 
miliar adalah jumlah minimum yang bisa Anda dapatkan, harganya bisa mencapai 10 kali 
lebih banyak dari itu. " 

" Untuk koin emas Geyl yang satu ini bernilai sebanyak itu ... ngomong-ngomong, seberapa 
sering dapat ditemukan? " 

" Jarang, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Bahkan ketika reruntuhan baru ditemukan, 
peluang untuk menemukannya masih sangat rendah. " 

" Begitukah? Sepertinya aku harus berhati-hati ketika membeli barang. " 

Shin berpikir untuk mengubahnya untuk menambah dana, tetapi dia membatalkannya 
setelah menyadari betapa berharganya barang itu. 

"Itu keputusan yang bijak, tetapi kamu baru saja melakukannya." 

"Itu lelucon yang mengerikan. Namun, saya akan berhati-hati lain kali. " 

"Apakah kamu akan menjual sesuatu? Sudah kubilang aku akan membeli jika kamu 
memiliki bahan atau barang yang bagus. " 

" Baiklah, bagaimana dengan ini? " 

Shin mengeluarkan kartu barang, yang didapatnya saat bepergian, dari Kotak Barang. 
Dalam game, dimungkinkan untuk mengubah item menjadi kartu. Itu sama di dunia ini 
juga. Bahan-bahan berubah menjadi kartu secara otomatis dan bahkan dapat disimpan 
dalam Kotak Barang. Setelah item menjadi kartu, gambar item tersebut digambar di kartu. 
Kartu dapat terwujud kapan saja. 

Shin meletakkan kartu itemnya di atas meja. Kartu item bervariasi dari Tetra Grizzly, 
Twinhead Snake, Flame Boar, dan taring, cakar, bulu, daging, dan sebagainya untuk bahan 
baku seperti perhiasan berkilau. 

Dalam permainan, bahan bisa dijual dan diproses di berbagai tempat. Permata itu akan 
berharga mahal, karena ia dapat memberikan atribut atau efek tambahan pada peralatan 
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dan senjata, dan hanya jika itu dilakukan oleh pandai besi. Permata dapat ditemukan ketika 
monster menjatuhkan mereka setelah terbunuh, meskipun kemungkinan tetesannya 
rendah. Perhiasan yang ditunjukkan Shin adalah Grade 7, yang merupakan grade terendah. 

"Kartu barang ..." 

"Hmm? Apa itu? Apakah ada sesuatu yang aneh? " 

" Tidak, jika Anda memiliki Item Box, ini wajar, bukan? Meskipun saya tidak tahu apakah 
Anda sudah tahu ini, jadi saya akan mengatakannya untuk berjaga-jaga. Karena kartu item 
juga mahal pada tingkat tertentu, lebih baik untuk tidak mengeluarkannya secara 
sembarangan. " 

" Itu merepotkan. Haruskah aku dengan sengaja memperlakukan mereka sebagai bahan? " 

"Itu cara biasa! Kamu benar-benar aneh! " 

" Ah, begitu ... begitu. Aku mengerti, jadi tolong tenanglah. " 

" Mou ~, kamu membuatku marah lagi. " 

Sambil mengatakan itu, Tiera masih fokus melakukan pekerjaannya. Dia 
mematerialisasikan kartu item dan mulai menilai mereka. Meskipun dia terkejut, dia masih 
tahu cara menggunakan kartu item. 

"Dari Tetra Grizzly ke Twinhead Snake dan Flame Boar. Tidak hanya bahan monster ganas 
ini, tidak ada satu pun dari monster ini yang dapat ditemukan kecuali kamu pergi jauh ke 
dalam hutan. Orang seperti apa kamu? " 

" Aku baru saja mengalahkan mereka dalam perjalananku ke sini. Pertarungannya tidak 
begitu ganas seperti yang kau jelaskan. " 

"Tapi butuh beberapa ksatria untuk membunuh satu monster ... yah apa pun, selama kau 
mengalahkan mereka. Aku tidak mengherankan setelah semua yang terjadi sebelumnya. " 

Sepertinya monster itu secara tak terduga berbahaya. Shin mengira mereka adalah 
monster pemula. 

"Yah, jangan khawatir tentang itu. Mengesampingkan itu, bagaimana barangnya? " 

" Itu benar. Bahan baku masih dalam keadaan baik karena materialisasi kartu. Harga 
bahannya adalah 1 J koin emas dan 27 J koin perak, jadi totalnya adalah 1.270.000 J. 
Permata itu adalah Grade 7 dengan kemurnian tinggi, jadi harganya 25 J koin emas, jadi 
harganya 25.000.000 J. Semua bersama-sama akan menjadi 26.270.000 J. 

"Saya tidak tahu apakah itu mahal atau murah karena konversi mata uang ..." 
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"Ini sedikit kurang dari harga aslinya, tetapi harga permata bisa naik dan turun tergantung 
pada pasar. Tingkat dan kemurnian ini biasanya bernilai sekitar 20.000.000 ~ 23.000.000 J. 

"Oh, aku beruntung. Saya memperoleh lebih dari 2.000.000 J. " 

" Bagaimana? Jika Anda baik-baik saja dengan harganya, saya akan membelinya. " 

" Ini adalah kesenangan saya. Saya akan menjualnya. Terima kasih. Dan aku akan 
memberimu ini juga. " 

Sambil mengatakan itu, Shin menunjuk ke koin emas Geyl di konter. 

"... Apakah ini sebuah lelucon?" 

"Mengapa itu terjadi !?" 

"Tidakkah kamu mendengarku berbicara beberapa saat yang lalu !? Sebuah koin emas Geyl 
bernilai miliaran, tidak ada orang waras yang mau memberikannya dengan bebas di dunia 
ini. " 

" Ini. " 

Shin menunjuk dirinya sendiri. 

"Apakah kamu yakin? ... Aku tidak akan mengembalikannya bahkan jika kamu 
memintanya." 

"Yup." 

Tiera dengan cepat mengambil koin emas Geyl dan memegangnya di dadanya. Matanya 
berbinar saat melihat koin emas Geyl. Pada saat ini, mata Shin terpaku di dada Tiera, dia 
seperti takdir pria yang sedih. 

"Ah, itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan ... koin emas G ..." 

Ekspresi Tiera berubah sepenuhnya menjadi wajah senang dengan mata yang mempesona. 
Tiba-tiba Shin merasakan rayuan aneh darinya, yang menyebabkan pipinya berubah 
sedikit merah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran 
kotor itu. 

"Yah, aku senang kamu menyukainya. Elf seharusnya menganggapnya berguna karena kau 
bisa menggunakan ma―― " 

" Tunggu sebentar! " 

" .Gic. " 
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Tiera memotong ucapan Shin dan berdiri dengan tiba-tiba. Ekspresinya memiliki ekspresi 
seseorang yang melihat sesuatu yang luar biasa. 

"...Apa itu?" 

"Baru saja ... apakah kamu mengatakan peri?" 

"Ah, aku mengatakannya ... oh? Bukankah itu peri? " 

Shin ingat bahwa fitur wajah elf dan High Elf adalah telinga yang runcing, jadi dia ingin 
memastikannya ... Shin masih bingung, karena mungkin itu adalah ras yang belum pernah 
dia lihat sebelumnya. 

"Aku harus terlihat seperti gadis kucing dengan rambut merah dan mata hitam." 

"Gadis kucing dengan rambut merah dan mata hitam?" 

Orang-orang Kucing adalah salah satu ras Beast yang populer di antara para pemain wanita 
dan sekelompok pemain pria tertentu. Ada berbagai derivasi dalam ras Beast, seperti untuk 
orang kucing, ada kucing Persia, kucing Calico dan sebagainya. Selain itu, pemain dibagi 
dari model hewan mereka, beberapa pemain memiliki wajah, lengan, ekor, sayap yang 
sama dan banyak lagi, sementara beberapa hanya sebagian dari tubuh mereka. 

Tapi di mata Shin, Tiera adalah gadis elf berambut hitam dan bermata emas yang cantik. 
Tidak ada kucing, rambut merah, dan mata hitam. 

"Aku hanya bisa melihat gadis elf cantik dengan rambut hitam dan mata emas di depanku." 

"Itu ..." 

Dia mencoba untuk menekankan kecantikannya, tetapi sepertinya dia tidak mendengarnya. 

"Bagaimana? Guru sudah memberikan sihir ilusi padaku. " 

" Sihir ilusi? " 

Berbicara tentang sihir ilusi, itu biasanya digunakan untuk membingungkan atau 
menunjukkan halusinasi kepada pihak lain. Itu adalah sihir yang meninggalkan kesan kuat 
pada Shin, karena salah satu pengguna sihir itu dari Rokuten. 

"Uuu ... terbuka seperti ini ..." 

Tiera melihat ke bawah dan wajahnya tampak seperti dunia akan segera berakhir. Depresi 
Tiera yang tiba-tiba menyebabkan Shin berusaha mati-matian untuk menyelesaikan 
situasinya, karena dia tidak tahu banyak tentangnya dan apa yang menyebabkannya sedih. 

"Um ... Tiera?" 
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"Apa ... ada apa?" 

Dia berniat untuk berbicara dengan lembut, tetapi Tiera gelisah karena itu dibesar-
besarkan. 

"Saya perhatikan Tiera adalah peri hanya karena itu adalah salah satu fitur kualitas saya." 

"Qua... kualitas?" 

"Ya. Sihir ilusi adalah sihir yang menunjukkan halusinasi dan membingungkan pihak lain. 
Namun, itu mungkin tidak efektif terhadap orang-orang yang memiliki perlawanan kuat 
terhadap sihir. Oleh karena itu, itu sebabnya saya melihat bentuk Tiera yang sebenarnya. " 

" Tapi ... bahkan dengan perlawanan yang kuat, untuk sihir yang dilemparkan master yang 
harus dilanggar ... " 

Bahkan dengan penjelasan Shin, Tiera masih mengenakan wajah yang menunjukkan 
ketidakpercayaan. Menurut ingatan Shin, Schnee, yang adalah penguasa Tiera, adalah 
seorang Lv. 255 Elf Tinggi. Selain itu, sihir yang digunakan pasti kuat, karena Peri Tinggi 
adalah tipe khusus sihir. Padahal statusnya tidak bisa dibandingkan dengan Shin. Bahkan 
Manusia Tinggi lainnya hampir tidak bisa menyamai statistik Shin, jadi tidak ada sihir ilusi 
yang bisa memengaruhinya. 

Shin menghela nafas setelah jeda yang lama. 

"Melihatnya" 

"Hmm?" 

"Kamu, kamu melihat wujud asliku, kan?" 

"Aku melihat seorang gadis elf cantik dengan rambut hitam dan mata emas, apakah aku 
melakukan kesalahan?" 

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

Tidak ada jawaban. Shin menjadi berkecil hati dan kehilangan semangat. 

"... Apakah kamu tidak takut?" 

Shin, yang menyesal mengatakan sesuatu yang aneh, mendengar suara lembut Tiera. 
Suaranya seperti anak kecil yang takut akan sesuatu. 

"Takut pada apa?" 

Shin segera menenangkan pikirannya dan berbicara dengan tenang. 
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Tetap saja, apakah dia menakutkannya? 

Ketika Tiera berkata dengan suara bergetar, Shin mengingat salah satu wajah anggota 
Rokuten. 

Shin bangga dengan waktu login yang dia buang untuk kelas gamer karena dia bersenang-
senang. Tetapi anggota itu dirawat di rumah sakit karena waktu bermainnya yang 
berlebihan. 

Kisah itu diakui selama pertemuan offline di antara anggota. Shin punya perasaan bahwa 
itu adalah suasana yang sama pada waktu itu, seperti sekarang dengan Tiera. 

Dia takut kalau dirinya yang sebenarnya diketahui. 

Tapi tidak ada seorang pun di Rokuten yang peduli tentang hal-hal seperti itu. Shin ingat 
bahwa anggota itu sangat lega. 

Karena ada situasi seperti itu, Shin dapat mendengarkan Tiera tanpa merasa terguncang 
dan mengubah ekspresi. 

"... Kamu juga tidak tahu, kan? ... Elf berambut hitam adalah simbol nasib buruk." 

Tiera berbicara sambil melihat ke bawah. 

"Simbol nasib buruk?" 

"Ya, Setiap peri lahir dengan rambut putih. Saat mereka tumbuh dewasa, warnanya 
berubah menjadi emas, perak, hijau atau biru-hijau. Bisakah kamu mempercayainya? 
Rambutku sendiri semula berwarna perak. " 

Wajah Tiera tampak seperti sedang menghukum dirinya sendiri. 

"Tapi sekarang rambutku hitam. Tidak pernah ada waktu ketika rambut elf berubah 
menjadi hitam. " 

" Tidak pernah berubah menjadi hitam? " 

"Ya, elf dengan rambut hitam membawa kemalangan. Itu terjadi pada saya sepanjang 
waktu. Monster yang kuat tiba-tiba menyerang desaku berkali-kali, dan aku diusir dari 
desaku karena itu. " 

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

" Aku dijemput oleh tuan setelah berkeliaran tanpa tujuan. Dan toko ini memiliki 
penghalang yang kuat untuk mencegah monster menyerang. Jadi saya tidak meninggalkan 
toko ini selama lebih dari 100 tahun. " 
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" 100 tahun? ... Itu sudah lama. " 

" Ya, tapi karena saya bisa hidup tanpa membuat seseorang tidak nyaman, ini bagus untuk 
saya. " 

Tidak mungkin menjadi baik, Shin ingin berteriak. Dikurung di toko selama 100 tahun tidak 
akan pernah baik. Namun, dia menahan diri untuk tidak mengatakan itu, karena tidak ada 
yang bisa diubah bahkan jika dikatakan. Dia mengepalkan tinjunya dengan marah. 

Meskipun belum satu hari pun berlalu sejak pertemuan mereka, Shin secara pribadi dapat 
memahami mengapa dia marah pada dirinya sendiri. 

"... Tiera, aku ingin mengkonfirmasi sesuatu." 

"... Konfirmasikan apa?" 

"Ah, meskipun rambut Tiera awalnya berwarna perak, mengapa sekarang berwarna 
hitam?" 

Shin merasa bahwa itu akan memberinya petunjuk. 

"Tiba-tiba menjadi berwarna hitam pada hari tertentu." 

"Tiba-tiba?" 

"Ya, tiba-tiba. Saya bangun di pagi hari seperti biasa, dan warnanya menjadi hitam. Saya 
benar-benar ketakutan pada saat itu, karena saya tidak mengerti apa yang telah terjadi. " 

Ketika Tiera mengingat kembali saat itu, tubuhnya gemetar sambil memeluk dirinya 
sendiri dengan erat. Dari penjelasan Tiera, Shin berpikir keras untuk mendapatkan 
informasi atau pengetahuan yang relevan. 

"Tiba-tiba, warna rambut berubah ... Diserang oleh monster ... Warna rambut ... Mengubah 
karakteristik warna ... Monster ... Diserang berkali-kali ... Dihadapi berkali-kali ... Mungkin 
kuat ... Karakteristik perubahan warna ... Rentan terhadap monster ... Hal seperti itu !?" 

Sementara Shin menggumamkan sesuatu, sesaat terlintas di benak Shin. Jika ingatannya 
benar, kondisi yang mungkin dipenuhi. 

"Ada ... ada cara jika kondisinya terpenuhi !!" 

"Eh? Ada apa? " 

Shin berteriak sambil menatap Tiera. Tiera terguncang oleh teriakan tiba-tiba Shin. 

Meskipun begitu, mata Shin tetap tertuju pada Tiera. 
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"Aku ingin tahu mengapa aku lupa. Namun dengan ini ... hmm? Ini aneh, mengapa statusnya 
tidak ditampilkan? Itu harus otomatis. " 

Alasan Shin terus menatap Tiera adalah karena dia ingin melihat statusnya. Jika prediksi 
Shin benar, maka statusnya akan muncul. 

"Uhm ... 'Buka Jendela Skill' ... Analisis ... Analisis ... ah, ini dia. Tampilan pemain dan 
monster kecuali saat dimatikan. Jika saya mengaktifkan ini ... " 

Shin menatap Tiera lagi setelah menerapkan pengaturan. Tiera merasa sedikit tidak pasti 
ketika Shin melotot ke ruang kosong sambil menggerakkan jarinya. 

"Oke, sekarang aku bisa melihat statusnya. Nama, level, ras ... bagus ... dan ... Ahhhhhh !! " 
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Vol. 1 - 2.2 
Shin, yang menemukan apa yang dia cari, secara tidak sengaja berpose kemenangan. Tiera, 
yang menonton keanehan Shin, tetap waspada. 

"Bersenang-senanglah, Tiera! Saya baru tahu apa yang menyebabkan nasib buruk Anda. " 

" Eh? " 

" Percayalah. Saya yakin karena status tampilan muncul. Warna rambut berubah, beberapa 
serangan monster, semuanya disebabkan oleh 【Hadiah Terkutuklah】. " 

" 【Hadiah Terkutuk】? " 

Tiera tercengang karena dia tidak mengerti maknanya. 

【Cursed Gift】 adalah kutukan yang tiba-tiba terjadi di THE NEW GATE. Itu benar-benar 

nasib buruk. 

Awalnya, pemain bisa mendapatkan 【Judul】 atau 【Hadiah】 dari secara teratur 

menyelesaikan pencarian. Kadang-kadang, kemampuan dan item pendukung dapat 
diperoleh darinya. Bergantung pada 【Judul】, statistik bisa sedikit diperkuat ketika lebih 

banyak keterampilan baru tersedia. 

Lalu tiba-tiba 【Hadiah Terkutuklah】 jatuh ke semua pemain. Kutukan itu memiliki efek 

negatif seperti degradasi status acak, memperoleh semua jenis kelainan, pertemuan acak 
dengan monster yang kuat dan unik, dan sebagainya. Itu hanya bisa disembuhkan dengan 
skill sihir 【Purification】 atau dengan menggunakan item 【Holy Water】. 

Meskipun efek negatifnya acak, para pemain dengan 【Cursed Gift】 membuat sebagian 

tubuh mereka menjadi hitam. Layar status mereka juga menunjukkan gambar malaikat 
maut. 

Selanjutnya, Shin telah mengkonfirmasi bahwa ada malaikat maut yang ditampilkan di 
layar status Tiera. 

"Baiklah, untuk mempercepat ini, Tiera, aku ingin kamu keluar dari belakang meja dan 
berdiri di tengah toko." 

"Eh ... oke ..." 

Saat Shin mengatakan itu, Tiera berdiri di tengah toko tanpa banyak perlawanan karena 
dia bingung dengan situasi itu. 

"Ini dia. Aktifkan 【Purification】 !! " 
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Untuk menghilangkan kutukan, Shin mengulurkan tangan kanannya ke arah Tiera dan 
mengaktifkan skill sihirnya 【Purification】. Shin memperoleh keterampilan yang 

terutama digunakan oleh seorang pendeta karena keadaan tertentu. 

Cahaya keemasan mulai berkumpul di tangan kanan Shin. Pada saat yang sama, seluruh 
tubuh Tiera terbungkus cahaya keemasan. 

"Ini ... hangat ..." 

Meskipun Tiera terkejut ketika dia terbungkus dalam cahaya, dia tidak merasakan bahaya 
dari cahaya yang dipancarkan. Tiera malah merasakan kenyamanan dan kehangatan, 
sementara proses pemurnian berlangsung. 

Setelah sekitar 5 menit, cahaya secara bertahap meredup dan menghilang. 

Bahkan setelah cahaya menghilang, Tiera yang linglung butuh beberapa saat untuk kembali 
ke akal sehatnya. 

"... Apakah itu berhasil? ..." 

Gumam Shin ketika dia merasa bingung. Ikon penuai yang tertawa itu perlahan memudar 
di layar status Tiera ketika Shin melihatnya. Namun, rambut yang seharusnya kembali ke 
warna aslinya, sebagian besar masih hitam. Sorotan perak terlihat di antara rambut hitam. 

Suasana di antara keduanya menjadi diam untuk sementara waktu, karena sulit untuk 
menentukan apakah kutukan itu telah menghilang. 

"Jadi, bagaimana?" Tanya Tiera. 

"Kutukan itu hilang ... itu ... itu ... tapi ... rambutnya tidak sepenuhnya dipulihkan ..." 

Dia kesulitan mengatakannya. 

"Rambut?" 

"Ah ... Maaf, hanya sebagian rambutmu yang kembali ke warna aslinya. Tapi untuk berjaga-
jaga, tolong konfirmasikan. " 

Kata Shin sambil merasa putus asa. Sebuah cermin dikeluarkan dari Item Box dan 
diteruskan ke Tiera. Tiera mengambil cermin dari Shin setelah dia mendengar kata rambut, 
dan memegangnya di depannya. 

Wajah Tiera terpantul di cermin. Ada wajah yang tidak pernah berubah. Tapi satu bagian 
rambutnya berubah menjadi warna perak yang bersinar. 

Jelas itu warna yang pernah dimiliki Tiera. 
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"... Hiks ... hiks ..." 

Air mata mulai mengalir dari mata Tiera. 

Setelah itu, air mata mulai pecah seperti bendungan yang rusak. 

"Uu ... hiks ... huh ..." 

Sambil menyeka air matanya dengan lengan bajunya, Tiera menangis pelan. 

Dan di depan Tiera, ada seorang pria yang benar-benar bingung. 

Tak perlu dikatakan, itu Shin, setelah semua. 

Gadis yang menangis di depannya bukan anak kecil, tetapi seorang wanita dewasa, namun 
karena kemampuan penalaran Shin yang terbatas, dia hanya tetap diam dalam situasi itu. 

"Hiks ... tunggu sebentar ... udik ... perlu ... menarik napas ..." 

"Ah, aku mengerti. Ambillah dengan lambat. " 

Shin memberikan handuk ketika dia kembali ke akal sehatnya dan menyeret kursi dari 
dekat konter untuk membiarkan Tiera duduk sementara dia menangis. 

◆◆◆◆ 

Sekitar 5 menit kemudian, Tiera mengangkat wajahnya dari handuk. Tidak ada air mata 
yang tersisa, tetapi matanya masih merah. 

"Maaf, aku baik-baik saja sekarang." 

"Begitukah?" 

"Kenapa kamu menggunakan honorif?" 

"Tidak, yah. Meskipun aku menghilangkan kutukan itu, rambutmu kebanyakan tidak 
berubah jadi aku merasa menyesal untuk itu ... " 

Sementara Tiera menangis, Shin takut dia mungkin marah lagi karena rambutnya. 

Namun, menilai dari ekspresi Tiera, dia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Pada saat 
ini, Shin menjadi malu-malu. Dan beberapa saat yang lalu, posisi itu justru sebaliknya. 

"Aku pandai rambutnya ... Tolong jangan gunakan kehormatan untukku. Setelah lebih dari 
100 tahun memiliki rambut hitam, meskipun hanya sedikit yang kembali, saya senang. " 

Tiera tersenyum dan terlihat sangat senang saat mengatakan itu. Dan semua perasaan 
menakutkan yang dimiliki Shin, menghilang setelah melihat senyum Tiera. 
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"Benarkah? Aku senang juga. " 

Tapi, pikir Shin. Ibunya dan adik perempuannya selalu mengatakan bahwa rambut itu 
sangat penting bagi wanita. Itu sebabnya Shin merasa tidak memuaskan untuknya. 

"Ya, aku benar-benar bagus, jadi jangan khawatir tentang itu. Tetapi apakah kutukan itu 
benar-benar hilang? " 

" Ah, seharusnya begitu, tidak diragukan lagi. Saya pikir itu akan menjadi jelas jika Anda 
keluar dari toko. " 

Karena Tiera mengatakan itu baik, Shin meyakinkan dirinya untuk tidak meributkannya. 

Kutukan Tiera, yang merupakan pertemuan acak dengan monster unik, tidak bisa 
dibuktikan telah menghilang kecuali dia pergi ke luar penghalang. Karena monster unik 
level tinggi tidak bisa merayap di dalam penghalang. 

GERBANG BARU mengejar kenyataan di dalam gim, jadi benda yang tidak bisa dipecahkan 
hampir tidak ada. Dan toko pemain, seperti Shin, sering ditujukan oleh pemain pencuri. 

Oleh karena itu, ada banyak sistem penghalang keterampilan untuk mencegah intrusi ke 
toko. Yang berlaku untuk monster juga. 

"Jujur saja, ini sedikit menakutkan. Bagaimana jika kutukan itu tidak dihilangkan? " 

" Tidak apa-apa. Karena aku juga sembuh dari kutukan. " 

" Eh? Eh !! Kamu juga dikutuk !? " 

" Ah, ya, tipe kutukanku adalah pertemuan acak dengan monster unik level tinggi juga, tapi 
aku menyembuhkannya dengan skill 【Purification】. 

Ketika Shin dikutuk, monster unik itu mencoba menyerang Shin berulang kali, sampai Shin 
bosan. Dan ada saat ketika Shin menggunakan mereka untuk menaikkan levelnya. 

"Apakah begitu. Lalu, apa level monster tertinggi yang menyerangmu? " 

" Horn Dragon mungkin yang terkuat. Saya pikir itu sekitar level 200. " 

" Apakah itu spesies peringkat lebih rendah dari Naga Kecil? " 

" Anda tahu? " 

" Ah, hanya sedikit. " 

Naga Tanduk adalah spesies peringkat tinggi dari Naga Kecil, ukuran mereka dua kali lipat 
besar dan mereka bertanduk. Naga Kecil hanya ada di sekitar Lv. 100, tetapi Tanduk Naga 
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ada di sekitar Lv. 200. Level Tiera adalah 57 dari apa yang dilihat Shin di layar status, jadi 
tidak ada peluang menang melawan naga. 

Di THE NEW GATE, level maksimum pemain adalah 255, dan level maksimum monster 
adalah 1000. Itu sekitar empat kali lebih banyak dari para pemain. Ini diselesaikan dengan 
reinkarnasi seperti Shin atau pemain tingkat tinggi lainnya. Terutama Shin, atau Rokuten 
juga, bisa dengan mudah mengalahkan monster bos dan tidak pernah lelah karenanya. 
Tetapi bahkan Shin tidak bisa membiarkan penjagaannya turun, karena monster boss 
biasanya Lv. 1000. Jadi Shin bahkan tidak merasakan bahaya dari Lv. 200 monster unik. 

"Namun, dikatakan bahwa beberapa pasukan elit dari ksatria yang diperlukan untuk 
mengambil Horn Naga." 

"Pasukan Elite? Mengapa mereka membutuhkan kelompok elit untuk hal seperti itu? " 

" Ss..Mereka adalah elit yang sebenarnya, Anda tahu. Apakah Anda melihat benteng besar di 
sebelah toko sebelum Anda datang ke sini? " 

" Ah, saya pikir saya melihatnya. " 

"Itu benteng yang diperkuat yang mengelilingi Kerajaan Bayreuth. Nah, kapten kekuatan 
elit dari kelompok ksatria di negara ini hanya level 158. Dan Naga Tanduk sekitar level 200, 
jadi kapten membutuhkan 40 level lebih untuk melawannya. Dan hanya mereka dengan 
sekrup longgar di kepala mereka akan mengambil rakasa itu saja, sehingga tidak ada yang 
bisa membual tentang hal itu." 

'158 ... itu ...?' 

"Ya, itu tidak masuk akal bahkan menantang Kerajaan tidak ada. 2 yang terkuat sendirian. " 

Tampaknya Tiera mengira Shin terkejut dengan level tinggi kapten. Tapi sebenarnya, 
levelnya terlalu rendah. Shin berpikir itu tidak masuk akal untuk memiliki level itu. Dan 
level tersebut hampir tidak mencapai kelas menengah dalam standar pemain. Khususnya, 
standar pemain seperti Shin. 

Jika monster yang memiliki level lebih tinggi dari Horn Dragon muncul, itu mungkin 
memusnahkan dua atau tiga negara. Shin berpikir. 

"Kalau begitu, mari kita meninggalkan toko sehingga kita dapat melihat apakah kutukan itu 
hilang." 

"Tunggu, kau tidak mendengar cerita saya?" 

"Aku mendengarnya. Lebih baik mencari tahu sekarang jika ada masalah lagi. " 

" Tidak akan terjadi. Bagaimana jika Naga Horn menyerang kita? " 
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" Oh. " 

" ...... Hei, untuk memastikan, berapa levelmu? " 

" Aku level 255? " 

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

Mereka berdua terdiam. Shin mengatakannya dengan jujur, tetapi tampaknya Tiera 
meragukannya. 

"Tiera?" 

"255 ...? Sama seperti tuan? " 

" Ah ya, levelku 255, sama dengan Schnee. " 

" Benarkah? " 

" Ya. " 

" Apakah itu benar? " 

"Itu benar." 

"Benar-benar mengasah---" 

"Ya! Iya! Saya sudah mengatakannya berkali-kali! " 

" Pertama ... " 

Pembicaraan berhenti sebelum itu menjadi pertempuran kebenaran. 

"Apakah kamu bisa menggunakan 【Analisis】? Jika Anda bisa, maka Anda dapat melihat 

statistik saya juga. " 

" Aku tidak bisa. Hanya penerus keterampilan yang bisa menggunakannya. " 

" Apa itu penerus keterampilan? " 

" ... Aku mulai meragukan akal sehatmu. " 

Jika dia adalah penduduk dunia ini, dia akan tahu itu juga. Tapi Shin, yang tiba di dunia ini 
beberapa saat yang lalu, tidak tahu apa-apa tentang akal sehat. Sebaliknya, ia hanya 
menganggap itu sama dengan di dalam game dan mengikuti arus. 

"Bahkan jika itu masuk akal, aku tidak memahaminya dengan baik karena aku tinggal jauh 
dari desa manusia untuk waktu yang lama." 
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Karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia dalam permainan sebelum datang ke sini, dia 
memutuskan untuk mengatakan bahwa dia hidup sebagai seorang pertapa. Itu adalah 
alasan yang paling mungkin untuk ketidaktahuannya tentang dunia ini, pikir Shin. 

"Saya mengerti. Aku akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui, tanyakan saja 
jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu mengerti. " 

" Terima kasih. " 

Shin menundukkan kepalanya untuk menyatakan terima kasihnya sementara Tiera 
berkata" Entah bagaimana ... ". 

"Pertama-tama, penerus keterampilan. Karena orang-orang yang bisa membaca simbol 
hilang bersamaan dengan keterampilan. Keterampilan hanya dapat diwariskan saat ini. 
Banyak keterampilan hilang selama 'Senja Yang Mulia' dan saat ini, kurang dari 100 
keterampilan masih tersisa. " 

" Kurang dari 100, ya? ... " 

Shin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya untuk nomor itu. GERBANG BARU 
dikenal karena banyak keterampilannya, dan jumlah yang keluar dari mulut Tiera bahkan 
tidak 1/10 dari jumlah total keterampilan. 

"Saat ini, keterampilan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang-orang 
yang mencari nafkah dengan bertarung, seperti petualang dan ksatria, menggunakan 
keterampilan yang lemah yang disebut Seni. Meskipun ia memiliki nama yang sama dengan 
skill aslinya, kekuatan dan efeknya hanya sebesar 1/3 dari yang asli. Sihir yang ditunjukkan 
tuanku kepadaku adalah 'Keterampilan Sihir', tapi aku hanya bisa menggunakan 'Seni 
Sihir'. Dan tentu saja kesenjangan kekuatannya sangat besar. " 

" Begitu , keterampilan yang menjadi lemah disebut seni. Apakah ada tingkatan terpisah 
dalam seni? " 

Beberapa tingkat keterampilan memiliki pengaturannya sendiri. Shin mengaktifkan 【

Analisis • Ⅹ】. Dia segera memahami skill itu, karena huruf Ⅰ ~ Ⅹ dilampirkan setelah nama 

skill. Yang terendah adalah Ⅰ, dan yang tertinggi adalah Ⅹ. Sistem pengaturan ini hampir 
tidak ada dalam keterampilan tempur, dan sebagian besar keterampilan dukungan 
menggunakan sistem pengaturan ini. 

"Sejauh yang aku tahu, seni tidak memiliki level seperti keterampilan." 

"Akan sulit untuk bertarung menggunakan seni ..." 

Shin tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa sulit untuk bertarung menggunakan 
seni, karena keterampilan lebih menguntungkan daripada seni. 
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"Kamu bisa menggunakan skill, kan? Keterampilan apa yang dapat Anda gunakan? Baru 
saja Anda menggunakan satu, bukan? Berapa banyak keterampilan yang dapat Anda 
gunakan? 2? 3? Tidak mungkin!! Apakah ini 4 !? " 

"Memang, satu digit terlalu sedikit. Saya yakin bahwa saya dapat menggunakan setidaknya 
1000 atau lebih. Meskipun saya tidak tahu jumlah pastinya, karena saya tidak pernah 
menghitungnya. " 

" Apa? 1000? Apa aku salah dengar? " 

Tiera memiringkan kepalanya dan berpikir apakah Shin membuat lelucon atau tidak. 
Rasanya seperti lelucon, karena terlalu menyimpang dari akal sehat dunia ini, meskipun 
lelucon itu adalah kebenaran. 

"Apakah kamu memiliki skill 【Analisis】 secara kebetulan? Aku bisa meminjamkannya 

padamu, meskipun skillnya hanya level Ⅰ, jadi tidak bisa melihat level break limitku, tapi 
tidak ada salahnya untuk memilikinya juga. Yah, aku akan menggunakan skill 【Secret 

Books Creation】. " 

"? " 

Tiera tampak bingung ketika Shin sekali lagi menggerakkan tangannya di udara. 

"Penciptaan berhasil." 

"..." 

"Apa, apa ini?" 

Shin menyerahkan gulungan kepada Tiera. Berbagai potensi derivasi penguasaan 
keterampilan dapat dipelajari dan diuntungkan jika kecakapan keterampilan ditingkatkan 
ke tingkat tertentu. Salah satu manfaat dari 【Pembuatan Buku Rahasia】 adalah 

memungkinkan untuk membuat item. 【Pembuatan Buku Rahasia】 dapat membuat 

gulungan. Ketika 【Pembuatan Buku Rahasia】 digunakan, itu mungkin bagi pemain lain 

untuk mempelajari keterampilan dari buku itu. 

Meski masuk akal, berbagai batasan diberlakukan pada skill, seperti jumlah skill yang bisa 
dibuat sudah diperbaiki, pemain tidak bisa mempelajari skill jika kondisi akuisisi tidak 
terpenuhi, dan sebagainya. 

Untuk memulainya, 【Pembuatan Buku Rahasia】 juga memiliki beberapa keterampilan 

yang tidak mungkin dibuat. Karena hanya ada beberapa keterampilan kuat yang bisa 
diciptakan oleh 【Pembuatan Buku Rahasia】. Keterampilan kelas tinggi dari 【

Pembuatan Buku Rahasia】 terbatas pada level rendah, dan ada batasan level juga. 
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【Menganalisis】 tidak secara teknis melihat keterampilan. Bahkan pembatasan dari 【

Pembuatan Buku Rahasia】 dijaga agar tetap minimum. Jadi Shin bisa berbagi keahlian 

dengan pemain lain tanpa batas karena ini. Itulah salah satu alasan mengapa dia membuat 
gulungan itu. 

"Buku rahasia 【Analisis】. Jika Anda membaca ini, Anda akan dapat menggunakan 

keterampilan ini. " 

Karena 【Pembuatan Buku Rahasia】 dapat digunakan untuk karakter pendukung, Shin 

berpikir untuk memanfaatkannya. Namun, ia bermaksud meminta maaf jika itu tidak 
berhasil. Hal-hal semacam ini tidak akan dipahami jika dia tidak mencobanya. 

"Bisakah skill digunakan setelah ini? Tapi aku tidak punya nilai yang setara dengan ini. "" 
Nilai yang Setara? " 

Shin akan memberikannya secara gratis, tapi Tiera sepertinya tidak mengerti. Tampaknya, 
keterampilan adalah hal yang sangat berharga di dunia ini. 

"Sudah kubilang, kan? Keterampilan juga berharga. Bagaimanapun, seseorang akan 
membutuhkan sejumlah besar uang untuk magang seperti saya untuk mendapatkan 
keterampilan dari seorang master. Dan Anda akan memberikan ini gratis kepada saya? " 

" Eh, benar, meskipun saya akan mengatakannya. Apakah saya melakukan sesuatu yang 
salah?" 

"Untuk saat ini, tolong jangan mengangkat masalah ini kepada siapa pun. Karena itu bisa 
menjadi masalah serius. Bergantung pada situasinya, satu nyawa mungkin menjadi 
sasaran. " 

" Sejauh itu !? " 

Shin memutuskan untuk menginstruksikan hanya kepada orang-orang yang ia percayai 
dengan keterampilan dari 【Pembuatan Buku Rahasia】, karena ia tidak pernah berpikir 

bahwa hidupnya dapat ditargetkan oleh seseorang. . 

"Yah, jangan terlalu takut. Saya pikir Tiera akan aman, jadi apakah Anda sudah 
membacanya? " 

" Tidak, setelah saya menggunakannya, apakah akan ada klaim kompensasi? " 

" Tidak !! " 

Apakah saya penipu yang jahat !? Shin ingin membalas. Namun, karena ada kemungkinan 
satu nyawa menjadi sasaran, wajar saja untuk berhati-hati. 

"Memberikan keterampilan gratis adalah modus operandi Anda, bukan?" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Jika itu masalahnya, maka aku seharusnya membuat skill kelas tinggi untuk menipu 
kamu." 

"Bagiku, bahkan skill ini sangat berharga. Pasti perasaan yang hebat memiliki beberapa 
keterampilan. " 

" Tapi aku tidak bisa menggunakan seni. Dan saya pikir ini wajar, jadi saya tidak punya 
perasaan tentang itu, karena saya pikir saya memiliki semua keterampilan. " 

" Betapa 'penderitaan yang mewah' ... well, terserah. Aku akan menerimanya tanpa syarat 
kalau begitu. " 

" Ah, jangan khawatir tentang itu. Akan lebih memalukan jika kamu tidak mengambilnya. " 

Tiera mengambil gulungan itu dan tampak yakin untuk saat ini. Shin mendesaknya untuk 
membacanya, jadi dia membukanya dan melihat gulungan itu. 

Ketika dia mulai membacanya, sebuah cahaya membungkus tubuh Tiera dan memudar 
setelah 10 detik. Ini adalah efek ketika keterampilan diperoleh. Dan ternyata proses 
pembelajaran keterampilan telah selesai. 

"Bagaimana?" 

Shin cemas karena dia tidak tahu apakah 【Secret Books Creation】 akan bekerja di dunia 

ini. Itu sebabnya dia perlu mengujinya. 

"Entah bagaimana itu adalah perasaan misterius. 【Analisis】 muncul di kepala saya 

setelah saya membuka gulungan itu, dan sesuatu seperti aliran efek khusus keluar. Namun, 
tidak ada ketidaknyamanan. " 

" Eh, begitu ya? " 

Shin lega karena keterampilan itu berhasil dipelajari. Mulai sekarang, dia akan 
mengingatnya kalau-kalau dia menggunakannya lagi. 

"Aku bisa melihat namamu, tetapi statistik lain memiliki simbol aneh pada mereka." 

"Seperti yang diharapkan, namanya terlihat. Simbol aneh itu disebut tanda tanya. Ini hanya 
akan ditampilkan ketika perbedaan level sangat besar. Jadi biasa tidak melihat statistik. " 

" Eh, awalnya nama itu tidak terlihat. Tetapi sekarang setelah saya memperoleh 
keterampilan, saya dapat melihatnya, meskipun statistik Anda disembunyikan karena 
perbedaan level. Keterampilan ini kurang lebih menunjukkan bahwa kamu memang kuat. " 

" Apakah kamu akan percaya padaku sekarang? Aku akan membuatmu aman dari monster 
ketika kamu keluar dari toko. " 
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" Aku tidak punya pilihan selain mempertimbangkan apa yang telah kita lakukan sampai 
sekarang, jadi aku akan percaya padamu. " 

Tiera tampaknya lebih mau percaya pada Shin berkat keterampilan 【Analisis】 yang telah 

dia pelajari. Mungkin ada beberapa kegelisahan tentu saja, karena Tiera terus menerus 
diserang oleh monster sampai sekarang. 

"Aku akan pergi dulu untuk memeriksa daerah sekitarnya untuk berjaga-jaga. Setelah itu, 
tolong keluar. " 

" Oke, tentu. " 

Shin keluar dari Tsuki no Hokora dan melihat ke daerah sekitar untuk memastikan tidak 
ada monster di sekitarnya. 【Pencarian】 juga mengkonfirmasi bahwa tidak ada monster 

di sekitarnya. 

"Semua jelas, kamu bisa keluar sekarang!" 

Tiera mengintip ke luar pintu saat dia melihat sekeliling. 

Di Tsuki no Hokora, ada hambatan keterampilan -- 【Barrier • Ⅹ】 dan 【Wall • Ⅹ】 yang 

ditetapkan oleh Schnee. 【Barrier • Ⅹ】 dapat mencegah monster dari Lv. 900 hingga 1000 

(Tergantung pada level pengguna) dari menyerang toko, dan bahkan jika mereka 
menyerang, dinding yang tidak terlihat dapat melakukan serangan balik. 

Dan 【Wall • Ⅹ】 dapat mencegah intrusi pemain (Juga tergantung pada level pengguna) 

dari level 230-255. Karena keduanya memiliki level tertinggi, invasi itu tidak mungkin 
bahkan dengan 【Cut Through】. 

Ngomong-ngomong, untuk 【Wall • Ⅹ】, perlu mengatur izin pengaturan agar tamu umum 

tidak salah dengan penjajah. Pemain dilarang menggunakan senjata dan keterampilan 
tempur di Tsuki no Hokora. Ketika Shin adalah pemilik toko sebelumnya, dia merinci, 
seperti mencegah pemain dari melengkapi senjata. 

Saat ini, jari-jari keterampilan penghalang sekitar 20 mels. (T / N: Jika kamu lupa, 1 mel = 1 
meter) 

"Ayo, ke sini." 

"Ehh, oke ..." 

Ketika Shin memberi isyarat padanya, Tiera mendekat perlahan. Itu karena Shin berdiri 
sekitar 1 mel dari luar penghalang. 

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

Shin memperhatikan daerah sekitarnya sementara Tiera terdiam karena gugup. 

Selama sekitar 5 menit, tidak ada perubahan di sekitarnya, kecuali angin hangat yang 
membelai rambut mereka. 

"Tidak ada yang terjadi." 

"Yup, tidak ada yang terjadi." 

Selanjutnya, setelah 5 menit, Shin menilai bahwa tidak ada masalah. Itu karena kutukan 
akan membuat monster menyerang sekali setiap 10 menit. 

"Tidak ada monster yang datang." 

"Memang." 

Dalam 5 menit pertama, Tiera gugup dan tidak bisa berhenti memeriksa sekitarnya. 

"Kutukan itu akhirnya hilang, kan?" 

Tiera 

"Itu benar." 

Tiera menjawab pertanyaan Shin sambil menatap langit. 

Langit begitu luas dan biru, itu membuat mata Tiera terbuka lebar. Itu tidak dikompresi 
oleh jendela toko dia selalu melihatnya. 

Dia bisa merasakan angin, sinar matahari dan mencium aroma hutan. Perasaan nostalgia 
seperti itu menyebar ke pikiran Tiera. 

Shin merasa lega ketika melihat Tiera menatap langit. Meskipun masih perlu ditakuti oleh 
monster, setidaknya dia tidak perlu lagi khawatir tentang lingkungannya atau orang-orang 
yang mengganggu. Dimungkinkan untuk pergi ke luar toko secara bebas mulai sekarang. 

"Langit sangat luas." 

"Oh." 

Gumam Tiera saat dia baru ingat. 

Kemudian Shin menatap langit dengan Tiera untuk sementara waktu. 

Sudut mata Tiera bersinar saat dia melihat langit yang lebar, dan Shin tidak mengatakan 
apa-apa. 
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"Ayo kita kembali segera." 

Kata Tiera, sementara Shin mengalihkan pandangannya dari langit ke Tiera. 

"Ayo pergi." 

Tidak ada keberatan karena mereka hanya datang ke luar toko untuk mengkonfirmasi 
bahwa kutukan itu dihilangkan dari Tiera. Setelah itu, keduanya berjalan kembali ke toko. 

"Tetap saja, untuk benar-benar menghilangkan kutukan itu." 

Setelah dia kembali ke konter, Tiera bergumam dengan sungguh-sungguh. Dia masih belum 
mengejar kenyataan. 

"Itu kurang lebih karena skill 【Purification】. Jika ada, saya mengalami kesulitan dan 

mengalami banyak kesulitan untuk mempelajari keterampilan langka ini. " 

" Setiap kutukan dapat dimurnikan dengan 【Pemurnian】, kan? Tidak sulit untuk 

menghilangkan kutukan ini. " 

" Kenapa begitu? Bukankah pendeta memiliki keterampilan ini? Akan aneh jika mereka 
tidak memiliki yang seperti itu. " 

"Bukan itu. Karena 【Pemurnian】 hanya bisa digunakan oleh para imam berpangkat 

tinggi, jadi aku tidak bisa meminta mereka untuk bertemu denganku. Juga, karena sifat 
kutukan, aku tidak bisa datang untuk menemui mereka dengan semua monster di sekitar. " 

" Namun, itu akan berbeda entah bagaimana jika efek kutukan itu degradasi statistik. " 

Tiera hanya mengatakan sesuatu yang berbahaya tanpa dia. menyadarinya. Sedangkan 
untuk degradasi statistik, kutukan akan membuat statistik turun menjadi 1/10 dari aslinya. 
Bahkan bertarung dengan monster kecil pun akan sulit. 

"Sekarang setelah dihilangkan, tidak ada gunanya memikirkannya." 

"Itu benar. Lagipula, kamu bisa bebas berkeliaran lagi. " 

" Ya, meskipun elf tidak menyukai rambut hitam, jika rambutnya tidak sepenuhnya 
berwarna hitam, itu mungkin cerita yang berbeda. " 

"Hmm? Jika rambutnya semua berwarna hitam, itu tidak baik? " 

" Ya. Saya bahkan tidak bisa menyembunyikan rambut saya ketika saya dikutuk 
sebelumnya. Pewarna akan berubah menjadi hitam setelah beberapa waktu. Tapi sekarang 
kutukan sudah hilang, aku bisa mewarnai rambutku lagi. " 

" Begitukah. " 
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Karena tindakan mewarnai rambut tidak mungkin dilakukan dalam permainan, Shin tidak 
mengerti hal-hal seperti itu. Untuk memulainya, segera setelah pemain dikutuk, mereka 
segera menggunakan barang atau menemukan pendeta untuk memurnikannya. Jadi para 
pemain tidak perlu mewarnai rambut mereka. 

"Ah benar, ini hadiahmu untuk bahan dan permata." 

Tiera meletakkan tas di atas meja. Itu membengkak, karena ada lebih dari 50 keping koin 
emas dan perak. 

"Bisakah ini masuk ke Item Box?" 

Ketika dia mencoba memasukkannya ke Item Box, dia melihat slot koin emas Geyl di layar 
tampilan. Dan itu juga menunjukkan 26 J koin emas dan 27 J koin perak. Entah bagaimana, 
setiap koin ditampilkan, dipisahkan berdasarkan jenis. Itu memang nyaman. 

"Koinnya hilang? Itu nyaman. " 

Shin tidak bisa berkata apa-apa selain tersenyum masam karena Tiera sudah mengatakan 
apa yang dia inginkan. Itu adalah penggunaan lain untuk Kotak Barang untuk item. Dan 
tidak perlu dompet. 

"Untuk saat ini, aku perlu mencari penginapan untuk hari ini." 

"Apakah kamu mungkin akan memasuki Kerajaan Bayreuth?" 

"Ya, ada berbagai tempat yang ingin aku jelajahi. Apakah ada tempat yang baik untuk 
mengumpulkan informasi? 

"Baik. Tunggu sebentar, aku akan memberimu sesuatu yang bagus sebagai layanan 
tambahan. " 

Setelah Tiera berkata begitu, dia pergi ke sebuah kamar yang terletak di belakang meja. Jika 
ingatan Shin benar, ada ruang pribadi di sana. 

Tiera memasuki ruangan, dan 3 menit kemudian dia keluar, menyerahkan selembar kertas 
kepada Shin. 

"Ini?" 

"Surat pengantar dari Tsuki no Hokora. Dengan surat ini, Anda dapat memasuki negara 
tanpa harus mengantri untuk diperiksa. " 

Rupanya ada antrian untuk masuk ke negara itu. Shin, yang ingin mencari penginapan hari 
ini, merasa bersyukur. 
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"Saya menghargainya. Saya tidak ingin menjadi tunawisma dan tidur di jalan ketika saya 
datang ke sini. Tapi apakah ini oke? Untuk memberikan surat pengantar kepada seseorang 
yang baru saja kamu temui hari ini. " 

Meskipun Shin berpikir bahwa dia tidak memenuhi syarat, Tiera tiba-tiba menggelengkan 
kepalanya. 

"Kutukan yang bertahan selama lebih dari 100 tahun dihilangkan. Selain itu, Anda 
memenuhi kualifikasi. Terlebih lagi, saya pikir Anda adalah orang yang baik. Tidak ada 
masalah ... Bahkan dengan ini, saya masih belum membalas semua kebaikan Anda. " 

" Orang yang baik ... apa yang Anda katakan tadi, saya tidak bisa mendengar bagian 
terakhir? " 

" Ya ampun, saya tidak peduli ! Aku bilang tidak ada masalah dan tolong pergi dengan 
patuh. " 

Tiera berkata begitu, sambil mendorong surat pengantar untuk Shin. Meskipun wajahnya 
terlihat ke bawah untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah, itu bisa dilihat dari 
telinganya yang berubah sedikit merah. 

"Baiklah baiklah. Aku akan mengambilnya tanpa syarat kalau begitu. " 

Sekali lagi, Shin tidak menyadarinya. Sementara orang lain akan memperhatikannya, dia 
sendiri adalah orang yang padat. 

"Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Selain itu, tolong jaga aku saat berikutnya membeli 
monster yang aku buru. " 

" Aku mengerti, tolong jangan memaksakan dirimu terlalu banyak. Karena aku tidak akan 
mendapatkan apa-apa jika kamu mati. " 

" Sampai jumpa. " 

" Aku akan menantikan kunjunganmu berikutnya. " 

Tiera menunduk dan Shin melambaikan tangannya dengan ringan sambil keluar dari Tsuki 
no Hokora. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 1 - 2.3 
Shin keluar dari Tsuki no Hokora dan menyeberangi hutan sampai dia berada di depan 
benteng dan mulai berjalan di sepanjang itu. Karena dia tidak tahu ke arah mana jalan 
masuk kota itu, dia mengikuti perasaannya. Dia entah bagaimana tahu bahwa dia akan 
mencapai pintu masuk kota cepat atau lambat jika dia hanya berjalan sambil mengikuti 
benteng. 

"Pokoknya, benteng ini terlihat sangat kokoh. " 

Shin berpikir ketika dia melihat benteng lagi. Karena 【Menganalisis】 awalnya 

merupakan keterampilan untuk melihat detail pemain dan monster, dia tidak tahu banyak 
tentang pemberian sihirnya di luar tingkat keterampilan Ⅴ. Tapi dari cerita Tiera, semua 
keterampilan itu berharga dan dia bisa menebak bahwa ada penerus keterampilan yang 
sangat baik di luar sana. 

Setelah berjalan sekitar 15 menit, dia bisa melihat garis terbentuk di depan benteng. 
Sepertinya ada gerbang kota di dekatnya. 

Dan ada berbagai orang yang memakai semua jenis pakaian. Selain itu, ada seorang anak 
laki-laki manusia yang mengenakan pakaian compang-camping, binatang betina yang 
dilengkapi dengan baju besi dan kurcaci yang ditemani oleh naga kecil. Orang yang 
mengenakan jubah mungkin seorang penyihir, dan orang dengan kereta besar mungkin 
adalah pedagang. Shin melihat sekeliling sambil melihat garis bergerak perlahan. Karena 
semua pemain dalam permainan memiliki penampilan yang rapi (meskipun ada beberapa 
orang yang mengenakan pakaian aneh), Shin kagum dengan pemandangan. 

Seorang prajurit yang dilengkapi dengan baju besi seperti townsguard, sedang memeriksa 
sesuatu seperti kartu identitas. Selain itu, mereka juga memeriksa bagasi di kereta 
sebentar. Shin berjalan langsung ke gerbang karena dia memiliki surat pengantar dari 
Tiera. 

Sekitar 20 mels dari gerbang, seorang penjaga memperhatikan Shin yang tidak mengantri, 
dan Shin memiliki wajah curiga. 

Salah satu penjaga mendekati Shin saat dia sekitar 10 mels dari gerbang. 

"Hei kau! Jika Anda ingin masuk ke kota, masuklah dalam antrian! Saya tidak bisa 
membiarkan Anda masuk jika Anda tidak berbaris. " 

Kata penjaga itu, sambil menunjuk di ujung garis. Garis itu begitu panjang sehingga ujung 
garis itu tidak terlihat. 

"Yah, um, aku diberitahu bahwa aku bisa memasuki kota jika aku menunjukkan ini." 
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Dia mengeluarkan surat pengantar dari Item Box, sambil berpura-pura mengeluarkannya 
dari saku dadanya. 

Penjaga itu mengambil surat dari Shin, melihat isinya, dan memperlihatkan ekspresi 
terkejut. Belum lagi, tangannya gemetar sesudahnya. 

"... Surat pengantar ... dari Tsuki no Hokora ..." 

"Ya, aku mendapatkannya dari petugas penjualan." 

Shin tidak tahu mengapa penjaga itu terkejut, atau apa efek dari surat pengantar dari Tsuki 
no Hokora. 

Dia bahkan khawatir tentang penjaga yang tangannya gemetaran. 

"Aku perlu memastikan apakah ini yang asli. Ikut denganku. " 

" Oke. " 

Penjaga itu mengumpulkan penjaga lain dan mulai membahas sesuatu seperti 'Apakah ini 
asli?' Atau 'bagaimana kita memutuskan apakah itu yang asli?' 

Pada saat yang sama, Shin melihat seekor kuda yang 1,5 kali lebih besar dari kuda normal, 
berhenti di gerbang depan. 

Ketika Shin memandangi kuda itu, penjaga itu kembali. 

"Aku minta maaf membuatmu menunggu. Lewat sini. " 

" Ah, aku mengerti. " 

Sikap penjaga itu berubah sepenuhnya dan dia menjadi sangat sopan. Tiba-tiba terasa tidak 
pada tempatnya. 

(Apakah surat pengantar sehebat itu?) 

Jalan dibuka untuk mereka sementara Shin merasa tatapan dari orang-orang di barisan. 
Selain itu, tempat itu penuh dengan orang-orang dan beberapa gerbong besar yang masuk 
dan keluar. Di sepanjang tepi jalan, ada berbagai kios yang berdiri berjajar, menjual 
barang-barang seperti makanan, baju besi, aksesoris, barang-barang aneh, dan sebagainya. 

"Aku akan menjadi panduanmu ke guild petualang. Apakah itu baik-baik saja untuk Anda? " 

" Hah? Oh ya. Terima kasih banyak. " 

Seorang penjaga berbicara dengan Shin. Sepertinya dia mengambil alih tugas penjaga yang 
berbicara dengan Shin sebelumnya. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Apakah kamu punya rencana untuk pergi ke tempat lain di samping guild? Saya akan 
membimbing Anda jika Anda tidak keberatan. " 

" Tidak, karena tidak ada rencana lain, saya ingin menuju ke guild para petualang, dan 
tolong jangan menggunakan kartu kehormatan dengan saya. " 

" Tetap ... untuk menjadi tidak sopan kepada mereka yang memiliki surat pengantar dari 
Tsuki no Hokora. " 

" Tidak masalah, bersikaplah seperti biasa. " 

" ... Baiklah, jika kau berkata begitu. Saya mengerti ... " 

" Kehormatan! " 

"Aku mengerti, aku mengerti, itu hanya sulit untuk disesuaikan." (T / N: Penjaga itu benar-
benar berkata "mengerti" dengan nada sopan. Kemudian mengatakannya lagi dengan nada 
informal.) 

Shin tidak bermaksud untuk bertindak besar hanya karena dia mendapat surat pengantar 
secara kebetulan. Sementara itu, penjaga dengan peran pemandu, mencampuradukkan 
nada formal dan informal dalam pidatonya. 

"Aku senang kamu mengerti." 

"Ya ampun, untuk seseorang yang memiliki surat pengantar dan tidak ingin aku bersikap 
sopan?" 

"Yah, itu hanya terasa salah. Ngomong-ngomong, aku Shin. Senang bertemu denganmu. " 

Shin sebelumnya adalah seorang siswa. Dia tidak terbiasa dengan seorang pria yang lebih 
tua menggunakan kehormatan padanya. 

"Aku Beid. Saya telah tinggal di kota ini sepanjang hidup saya. Jika Anda memiliki 
pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. " 

Beid tertawa setelah mengatakan itu. Dia memberi kesan beruang karena rambut dan 
janggutnya yang cokelat. Menurut 【Analyze • Ⅹ】, Beid adalah level 100. Dikatakan 

bahwa ksatria terkuat adalah level 158, jadi Shin tidak bisa menilai apakah Beid kuat atau 
tidak. 

"Lalu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kenapa aku dituntun ke guild petualang? " 

Meskipun dia berniat pergi ke guild petualang, dia tidak ingat mengatakannya kepada 
penjaga. Tetapi kemudian dia ingat di mana dia meminta Tiera tempat-tempat yang baik 
untuk mengumpulkan informasi. 
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"Itu ditulis dalam surat pengantar. Saya harus melakukannya karena itu dinyatakan dalam 
surat pengantar dari Tsuki no Hokora. " 

" Begitu . Ah, hanya untuk memastikan, apakah surat pengantar dari Tsuki no Hokora 
adalah masalah besar? " 

"Apakah kamu menunjukkannya tanpa mengetahuinya !?" 

Untuk beberapa alasan dia terkejut. 

"Tidak, ini pertama kalinya aku datang ke negara ini dan kebetulan aku pergi ke Tsuki no 
Hokora." 

"Kebetulan? Dan punya surat pengantar? Kamu adalah sesuatu ... " 

" Aku hanya pengembara. " 

" Luar biasa! Tidak, sudahlah. Saya tidak tahu tentang negara lain, tetapi dengan surat 
pengantar, mungkin untuk melakukan audiensi dengan Raja. Beberapa orang bahkan 
mencoba memalsukan surat pengantar. " 

Sepertinya surat pengantar itu agak besar di sini. 

"Tiera ... ini lebih dari layanan tambahan ..." 

Shin bergumam ketika dia menyesal tidak mengetahui hal-hal luar biasa ini sebelumnya. 
Sebenarnya, dia pikir itu hanya perbatasan sederhana. Jika kisah Beid benar, wajar saja jika 
para penjaga terkejut. 

"Aku akan mengatakan, itu akan menjadi masalah jika hilang ..." 

"... Baru saja, seseorang menyerahkannya kepada penjaga yang lain." 

Shin yang baru saja menyadarinya, mencoba untuk mendapatkannya kembali. Tapi saat 
Shin berbalik, dia dihentikan oleh Beid. 

"Tidak apa-apa, jika itu adalah surat pengantar, saya memilikinya. Berapa banyak penjaga 
yang bisa membawanya dengan normal. Itu dikembalikan sebelum bisa diserahkan kepada 
para idiot yang tidak baik. " 

" Beid, kerja bagus !! " 

Shin tanpa sadar memberi Beid jempol. Citra asli Shin tentang dia sebagai orang yang kasar 
segera dihapus, memberinya kesan yang lebih baik tentang Beid. 

Shin kemudian menempatkan surat pengantar di zona Things Hal Penting 』di dalam 

Kotak Barang. Zona ini memiliki fungsi anti-pencurian terpasang. Keterampilan seperti 【
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Mencuri】 atau 【Perampokan】 tidak efektif di zona ini, jadi Shin tidak perlu khawatir 

akan dicuri atau dirampok. 

"Oh, aku hampir lupa, ketika kamu tiba di guild petualang, berikan surat pengantar kepada 
resepsionis bernama Els." 

"Els?" 

"Resepsionis keliru dari guild, dan pada saat yang sama, seorang petualang elf. Ada 
beberapa jenis huruf kuno elf yang tertulis di surat itu. Dan dia adalah satu-satunya peri di 
guild petualang. Jadi itu mungkin ditujukan padanya. " 

" Aku mengerti. Aku akan memberikannya padanya di guild. " 

Shin tidak tahu bahwa Tiera memiliki peri lain sebagai kenalan, namun dia dengan kuat 
menghafal namanya. 

Ketika masalah surat pengantar diselesaikan, Shin mendengar penjelasan Beid tentang 
kota. 

"Itu mengingatkan saya, ini pertama kali Anda datang ke negara ini. Saya akan menjelaskan 
kepada Anda tentang kota ini. Jadi pertama-tama, jalan ini adalah pembagian kota yang 
kasar. Gerbang yang Anda masuki sekarang adalah gerbang selatan. Ada gerbang di selatan, 
utara, timur dan barat, tetapi hanya gerbang selatan yang paling sering digunakan. " 

" Mengapa gerbang selatan kebanyakan digunakan? " 

" Alasannya adalah bahwa gerbang selatan adalah titik penghubung distrik. Ada juga distrik 
komersial di depan gerbang selatan. Selain itu, istana raja berada di tengah negara ini, dan 
penduduk kota yang kaya, seperti bangsawan dan pedagang kaya, mengelilinginya. Itu 
dikelilingi oleh empat distrik. " 

" Hmm ... aku mengerti ... " 

"Distrik komersial selatan, seperti yang dikatakan tadi, umumnya memiliki semua yang 
Anda butuhkan seperti makanan, barang, barang lain-lain, dan sebagainya. Serikat berada 
di distrik timur. Banyak markas guild berada di sana, seperti guild petualang, guild 
pedagang, guild pandai besi dan sebagainya. 

Barat adalah distrik perumahan. Hampir semua penduduk kota tinggal di sana. Penginapan 
ini juga merupakan tempat bagi para petualang untuk mengisi kembali persediaan mereka 
dari pedagang, selain menjadi tempat menginap. Akhirnya, distrik utara ... sedang dalam 
pengembangan untuk saat ini. " 

Beid ragu-ragu ketika dia berbicara tentang distrik utara. Shin punya ide tentang itu, jadi 
dia bertanya pada Beid dengan berani. 
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"Apakah pengembangan itu hanya nama, atau itu daerah kumuh?" 

"Seperti yang diharapkan, kamu memang mengerti. Ya itu. Meskipun saya mengatakan itu 
di zona pengembangan, akhirnya mereka yang tidak punya tempat untuk mulai mulai 
bergerak satu demi satu. Padahal masing-masing punya motif sendiri. Ngomong-ngomong, 
keamanannya paling buruk, dan lebih baik menjauh dari sana. " 

Beid menasihati Shin dengan ekspresi pahit. 

Namun, bukan hanya negara ini, tetapi sebagian besar negara besar juga memiliki tempat 
seperti itu. 

Sementara itu, Shin mengamati situasi kota ketika dia mendengarkan Beid. Di distrik 
komersial, berbagai orang datang dan pergi, Shin melihat seorang pria dengan penampilan 
seperti seorang petualang. Pria itu membawa pedang besar dan mengenakan baju besi 
seluruh tubuh. 

Shin bersemangat dan hampir memanggilnya, terutama setelah dia melihat pria itu 
membawa Pedang Naga. Beid mengatakan itu adalah senjata dari negara pulau yang 
disebut 'Hinomoto', yang ada di sebelah timur benua. 

Sementara itu, Shin tiba di guild petualang. Bangunan itu lebih besar dari bangunan 
tetangga, dan memiliki papan nama dengan pedang dan tombak yang dilukis. Entah 
bagaimana, ini adalah representasi dari guild petualang. 

"Tugas saya berakhir di sini. Jangan bekerja terlalu keras di sana. " 

" Oh, terima kasih sudah membimbingku ke sini, dan juga untuk informasinya. " 

Shin pergi ke gedung serikat petualang setelah melihat Beid yang dengan ringan 
melambaikan tangannya. 

Dia membuka pintu guild dan masuk. 

Dari pintu masuk, meja resepsionis dapat dilihat di sisi kanan, dan bar di sisi kiri. Di aula 
tengah, ada papan pengumuman yang memuat banyak permintaan. 

Karena NPC yang gaduh sering berkeliaran di guild petualang ketika dia memainkan game, 
Shin memiliki gambar itu ketika memasuki guild. Namun demikian, tidak ada sampah yang 
terlihat di lantai, maupun petualang yang saling berteriak, atau tatapan dari petualang 
lainnya. 

Itu hanya sekelompok petualang yang baru saja menyelesaikan tugas mereka dan 
bersulang. Bar sepertinya hanya bar normal. 

Shin langsung menuju meja resepsionis, meskipun dia merasa lapar setelah melihat bar. 
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"Selamat datang di guild petualang, bagaimana aku bisa membantumu hari ini?" 

Wanita cantik yang menjadi resepsionis menyambut Shin ketika dia mendekat. Dia 
memiliki rambut coklat muda yang mencapai bahunya. Rupanya, meja resepsionis guild 
selalu diisi oleh wanita cantik. 

Ada juga pria jangkung dengan ketinggian sekitar 2 mels dan bekas luka di wajahnya di 
sebelah resepsionis. Tak perlu dikatakan, Shin dengan santai berbelok ke sisi wanita di 
resepsi. 

"Aku ingin mendaftar sebagai petualang." 

"Untuk itu, silakan naik ke atas di sebelah kiri dan pergi ke kamar kedua. Diperlukan satu 
koin perak untuk pendaftaran awal, apakah tidak apa-apa denganmu? " 

" Ya, tidak apa-apa. Terima kasih." 

Dia mengucapkan terima kasih dan naik ke tangga. Tanpa henti, Shin berpikir bahwa tidak 
ada prosedur seperti itu selama pertandingan. Kemudian dia melihat kamar kedua dan 
memasukinya. 

Shin mendekati meja di tengah, karena hanya ada tiga meja. 

"Kami menyediakan pendaftaran untuk para petualang di sini. Anda ingin mendaftar 
sebagai seorang petualang, apakah itu benar? " 

" Ah, ya, saya ingin mendaftar sebagai seorang petualang. " 

Dia menjawab ke resepsionis dengan tatapan bingung. Shin bingung, karena wajah 
resepsionis dan resepsionis di bawah, seperti dua kacang polong. Satu-satunya perbedaan 
adalah bahwa resepsionis ini memiliki rambut dikuncir. 

"Apakah ada masalah?" 

"Tidak, kamu hanya terlihat identik dengan resepsionis di bawah ini." 

"Itu kakak perempuan saya. Karena kita kembar, saya sering disalahartikan sebagai dia. 
Saya akan membantu Anda mendaftar hari ini. Nama saya Cilica Lindt. Tolong perlakukan 
saya dengan baik. " 

" Aku Shin. Tolong jaga aku juga. " 

" Pertama, kamu harus membayar biaya awal satu koin perak J. " 

" Oke. " 
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Dia mengambil satu koin perak J dari Item Box. Shin berpikir itu terlihat sedikit tidak wajar 
karena dia mengeluarkannya dari dadanya, tetapi Cilica menerima koin tanpa curiga. 

"Kalau begitu, tolong isi formulir ini." 

Dalam dokumen, ada entri yang harus diisi seperti nama, ras, senjata utama, dapat 
menggunakan sihir atau tidak, dan sebagainya. 

"Apa aku harus mengisi semuanya?" 

"Tidak, hanya nama dan rasmu yang diperlukan. Meskipun akan lebih mudah untuk 
menerima dukungan jika Anda mengisi semuanya, kami tidak akan memaksa Anda karena 
ini tidak wajib. Tidak ada yang akan memperlakukan Anda secara berbeda karenanya. Jadi 
tolong yakinlah. " 

" Oke. " 

Karena ada entri untuk tempat kelahiran, Shin hanya perlu melewatkannya, karena dia 
bukan dari dunia ini. Perlombaan diisi sebagai manusia untuk berjaga-jaga. 

Senjata utama adalah pedang, bisa menggunakan sihir, dan karena ada usia masuk, satu 
tahun dari game kematian ditambahkan pada usia sejatinya, jadi dia menulis sebagai 21 
tahun. 

Sudah agak terlambat untuk membawanya sekarang, tetapi dokumen itu ditulis dalam 
bahasa Jepang. Bahasa yang diucapkan adalah bahasa Jepang, jadi itu wajar bahwa itu juga 
digunakan dalam dokumen. Shin berterima kasih karenanya. Dia khawatir pada awalnya, 
karena dia pikir itu akan ditulis dengan karakter seperti cacing tanah yang menggeliat. 

Setelah itu, dia memberikan dokumen itu ke Cilica, dan dia hanya membaca sepintas lalu. 
Dia mungkin memeriksa apakah itu tidak lengkap. 

"Namamu Shin-sama, benarkah itu?" 

"Ya. Benar. " 

" Lalu dokumennya lengkap. Selanjutnya, tolong teteskan satu tetes darah pada kartu ini. 

Cilica memberikan jarum dan kartu perak kepada Shin. 

Shin menusuk ujung jarinya dan meneteskan darah di kartu. Kartu itu tidak menolak darah 
dan menyerapnya seperti spons. 

"Dengan ini, prosedurnya selesai. Kartu akan memakan waktu satu hari untuk diproses, 
sehingga akan siap besok. " 

" Oke. " 
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Sepertinya dia harus menunggu sampai besok sebelum menerima kartunya. 

"Apakah kamu ingin mendengar lebih banyak informasi tentang guild?" 

"Ya, tolong." 

"Pertama-tama, petualang dibagi berdasarkan peringkat, dari SS tertinggi ke S, A, B, C, D, E, 
F, dan peringkat G terendah. Karena Shin-sama baru saja mendaftar, peringkat Anda adalah 
G. Setiap kali permintaan selesai, intinya ditambahkan dan peringkat Anda akan naik 
sesuai. Jika permintaan gagal atau ditinggalkan, titik permintaan dikurangi dari titik saat 
ini. Peringkat akan turun jika poin di bawah standar tertentu. Selain itu, Anda harus 
membayar biaya pembatalan dua kali lipat dari hadiah yang ditawarkan. Anda dapat 
menerima permintaan hingga dua peringkat di atas Anda. Anda hanya dapat menerima 
permintaan satu peringkat di atas Anda jika Anda menjadi peringkat C dan di atas. Anda 
dapat membentuk pesta dengan dua atau lebih anggota. Dimungkinkan juga untuk 
berpartisipasi dalam permintaan peringkat tiga teratas atau lebih. Tergantung pada 
anggota, Anda akan menerima permintaan sesuai dengan anggota peringkat teratas. " 

"Berapa jumlah maksimum anggota yang diizinkan dalam sebuah pesta?" 

Tanya Shin karena dia tertarik. Jumlah maksimum orang dalam sebuah pesta adalah enam 
orang selama pertandingan. 

"Satu partai dapat dibentuk hingga enam anggota. Itu menjadi bentuk yang disebut kerja 
bersama, di mana Anda melewati banyak pihak saat Anda menerima permintaan untuk 
jumlah orang lebih lanjut. Ini biasanya terlihat pada permintaan penaklukan monster kuat, 
atau permintaan berskala cukup besar. " 

Tampaknya jumlah anggota partai tetap tidak berubah. Namun, permintaan (disebut Quest 
dalam permainan) untuk jumlah orang lebih lanjut tampak berbeda dari permainan, tidak 
ada kerja bersama atau beberapa pihak. 

"Ada berbagai macam permintaan seperti tugas lain-lain, memancing, penaklukan, 
pengawalan, dan sebagainya. Harap diingatkan bahwa guild tidak akan bertanggung jawab 
untuk menerima permintaan tanpa persetujuan guild. Permintaan yang tidak sesuai untuk 
kemampuan Anda kemungkinan akan menerima atau mempertahankan cedera parah atau 
bahkan kematian. " 

" Apa yang akan terjadi jika permintaan dan isinya berbeda? Jika permintaan penaklukan 
diterima dan setelah sampai di sana, monster itu lebih kuat dari permintaan yang 
dikatakan. " 

" Dalam kasus seperti itu, tidak apa-apa untuk mengabaikan permintaan itu. Anda perlu 
melaporkannya, sehingga hukuman tidak akan terjadi. Bahkan jika guild memverifikasi 
semua permintaan berisiko, tolong jangan mengambilnya tanpa tindakan pencegahan, 
karena tidak semua permintaan dapat dicakup. " 
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"Manajemen sepertinya kurang efisiensi. Tetapi karena jaringan informasi tidak 
dikembangkan, itu tidak dapat membantu ', pikir Shin. 

"Guild akan membeli bahan baku dari monster yang ditaklukkan. Ini sumber yang bagus 
untuk penghasilan tambahan. Selanjutnya--- " 

Penjelasan dari Cilica berlangsung sekitar 20 menit. Bahkan jika Shin mendengar 
semuanya, dia tidak bisa menghafal semua itu. 

"HatItu saja untuk hari ini. Saya akan menjelaskan lagi tentang kartu guild besok ketika 
Anda menerimanya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? " 

" Bisakah saya menerima permintaan sekarang? " 

" Setelah kartu guild dikeluarkan, Anda dapat langsung menerima permintaan. Karena 
kartu guild juga bertindak sebagai pass perbatasan, saya menyarankan Anda 
menghabiskan malam di kota. " 

" Begitu. Saya tidak punya pertanyaan lagi. " 

"Yah, itu untuk hari ini. Aku berharap untuk kesuksesan Shin-sama. " 

Cilica mengeksekusi dengan hormat, dan Shin meninggalkan meja. 

Shin menuruni tangga dan berbicara dengan resepsionis yang membimbingnya 
sebelumnya. 

"Terima kasih atas bantuannya beberapa waktu yang lalu." 

"Prosedurnya selesai, saya mengerti. Baiklah, sekali lagi, Selamat Datang di Adventurer 
'Guild. Nama saya Celica Lindt, saya bertanggung jawab atas prosedur permintaan. Salam 
hangat di masa depan. " 

" Aku Shin. Sama disini. Apakah Anda kakak perempuan Cilica dari loket pendaftaran? " 

" Jadi Cilica yang bertanggung jawab. Ya, saya adalah kakak perempuan Cilica. Karena kita 
kembar, kita terlihat sangat mirip. " 

" Aku terkejut. Saya pikir Anda bisa berteleportasi secara instan. " 

"Adalah mungkin bagi seseorang yang datang ke sini untuk pertama kalinya untuk 
memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka ketika mereka kembali, sama seperti orang 
di sana." 

Shin mengikuti tatapan Celica setelah dia mengatakan itu. Itu adalah sosok seorang 
petualang baru, yang meninggalkan guild sambil memiringkan kepalanya. Dia adalah orang 
di sebelah Shin ketika dia menerima penjelasan sebelumnya. 
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"Dan aku sering keliru untuk saudara perempuanku, bahkan di guild. Aku harap Shin-sama 
tidak akan mencampuradukkan kita juga. " 

Shin sejenak merasakan tekanan dari senyum Celica. Faktanya, Shin mungkin berpikir itu 
merepotkan untuk memperhatikannya. 

"Tetap saja, aku akan melakukan yang terbaik. Ah, bisakah aku bertanya padamu? " 

Shin bertanya ketika dia baru ingat apa yang dikatakan Beid kepadanya. Namun, pria besar 
di sebelah Celica melirik Shin beberapa kali untuk beberapa alasan. Intuisi Shin 
membunyikan alarm, tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini. 

"Ya, jangan ragu untuk bertanya." 

"Aku mendengar bahwa petualang bernama Els bekerja di sini sebagai resepsionis." 

Hanya ada dua orang (Celica dan lelaki besar) di meja resepsionis. Shin ingin mengatakan 
'Nona' sebelum resepsionis, tetapi tidak bisa, karena lelaki besar di sebelah Celica. 

"Maafkan aku, Els baru saja menerima permintaan dan sekarang sedang ke luar kota. Dia 
akan kembali hari ini jika tidak ada masalah yang terjadi. Silakan tanyakan lagi kapan Anda 
menerima kartu guild besok. Jika dia tidak tersedia, maka saya akan menyampaikan pesan 
padanya. " 

Rupanya, Shin salah waktu. Karena dia seorang petualang, dia mungkin tidak selalu di sini. 

Shin berharap untuk keberuntungan yang lebih baik besok. 

"Begitu, kalau begitu aku akan datang lagi besok." 

Celica membungkuk sedikit dan kemudian Shin menuju ke bar. Dia belum makan sejak dia 
diangkut ke dunia ini. 

Ada beberapa tamu di bar selain kelompok petualang sebelumnya. Level rata-rata sekitar 
90. 

Shin menemukan tempat duduk di daerah yang kurang ramai. Dia kemudian membaca 
menu. Meskipun menunya ditulis dalam bahasa Jepang, dia tidak mengerti hidangan apa 
yang akan disajikan, jadi dia hanya meminta set rekomendasi hari ini. 

"Set rekomendasi hari ini, Shin-sama." 

"Oh, ah, ya ...?" 

Shin berbalik dan menghadap pelayan itu. Dia tidak tahu mengapa pelayan itu tahu 
namanya, lalu dia melihat wajah pelayan itu. 
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Itu Celica dengan siapa dia baru saja berpisah beberapa waktu lalu. 

"EH! ... bukankah kamu resepsionis tadi?" 

"Ya." 

"Tapi kamu mengenakan gaun yang berbeda." 

"Ya, aku mengenakan seragam guild di meja resepsionis." 

"Apakah kamu mengganti pakaianmu? " 

" Tentu saja. " 

" Bukankah itu terlalu cepat? Dan mengapa menjadi pelayan? " 

" Itu normal untuk berganti pakaian seperti ini. Kadang-kadang, saya bekerja di sini untuk 
membantu ketika meja resepsionis tidak ramai. " 

Itu tidak normal ... Shin ingin membalas. Sudah 3 menit sejak dia meninggalkan meja 
resepsionis, dan kemudian Celica muncul. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir itu tidak 
mungkin. 

Setelah beberapa saat, hidangan disajikan yang terdiri dari steak dengan ketebalan sekitar 
3 cemels, salad sayuran mentah, dan sup. Itu bukan hidangan yang bisa dimasak dalam 
waktu singkat. 

Sementara itu, sepertinya tidak ada yang pergi ke meja resepsionis sejak Celica pergi, jadi 
hanya pria besar itu yang ada di sana. Shin bisa bersimpati dengan para petualang yang 
menerima permintaan pada saat ini. 

"Tolong bantu dirimu ke piring." 

"Yah, itadakimasu." 

Kata Shin dan mulai makan. Untuk beberapa alasan, Celica duduk di kursi di depan Shin. 

(Wha ... apa perkembangan ini? ...) 

Itu tidak bisa membantu, tapi itu tidak nyaman untuk dimakan saat sedang menatap. 

Lagi pula, hidangan itu lezat, terutama steak. Salad memiliki tekstur yang menyenangkan, 
daging ayam rebus renyah dan supnya cukup enak. 

Namun, situasinya cukup tidak nyaman. Dia tidak bisa menikmati makanannya. 

"Apakah tidak apa-apa bagi pelanggan lain dibiarkan menunggu, Celica-san?" 
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"Tidak apa-apa, pelayan lain bisa melayani mereka." 

Sepertinya dia tidak ingin pergi. 

"Meskipun sulit untuk makan sambil menatap ..." 

"Tolong jangan pedulikan aku." 

"Itu tidak mungkin, kau tahu ..." 

Dia hanya menjawab sambil tersenyum. Dia mengatakan tidak keberatan, tapi Shin masih 
merasa tidak nyaman. 

"Haa, ada apa, benarkah? Apakah ini pelecehan terhadap pendatang baru? " 

" Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi. " 

"Kalau begitu tolong katakan sejak awal." 

"Aku hanya ingin melihat orang seperti apa kamu sebelum itu." 

Tetap saja, Shin mengira dia sedang diolok-olok. 

"Baik? Apa yang ingin kamu konfirmasikan? " 

Shin berkata begitu, dan Celica menjawab dengan suara rendah. 

"Ya, aku menerima laporan bahwa Shin-sama memiliki surat pengantar dari tempat 
tertentu." 

Shin hanya mendengar kata-kata 'surat pengantar', dan dia bisa mengerti. Rupanya, ini 
lebih penting daripada yang dipikirkan Shin. 

"Ah, benarkah begitu? Aku pasti memilikinya. " 

" Apakah kamu baik-baik saja jika kita pergi ke ruangan lain untuk mengkonfirmasi surat 
pengantar? " 

" Jika aku bisa menyelesaikan makananku dulu, maka tidak apa-apa. Meski aku harus 
menolak kecuali guild master ada di sana. " 

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

Shin mengatakan itu sebagai lelucon, namun Celica tiba-tiba terdiam. Selain itu, dia bisa 
merasakan tatapannya berkeliaran. 

"... Yah, itu lelucon" 
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"... Maaf, aku diminta oleh ketua guild untuk membawamu ke sana." 

"Serius?" 

"Ya" 

Dari suara tegasnya, Shin bisa memastikan bahwa itu adalah kebenaran. Dia merasa 
berkecil hati, karena dia harus memenuhi otoritas tertinggi di guild pada hari pertama. 

"... Tidak bisakah kita melakukannya besok?" 

Dia diam-diam menghela nafas, karena itu adalah peristiwa yang tidak normal untuk 
bertemu dengan guild master di hari pertamanya setelah datang ke dunia ini. 

"Sekali lagi, aku minta maaf, tapi ..." 

Celica melihat ke belakang Shin setelah dia mengatakan itu. 

Master guild ada di sana di belakang Shin. 

(Fuh, ingin aku berbalik ... ehhhhh !!!) 

Shin tahu ada seseorang di belakangnya, tapi dia tidak mengira itu adalah guild master. Dia 
berbalik dengan enggan, dan menyesali keputusannya yang sia-sia. 

Orang yang berdiri di belakang Shin adalah orang yang tak terduga. 

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

"Aku tidak sabar lagi. Maaf mengganggu Anda saat Anda sedang makan. Hahaha " 

Pria besar dari meja resepsionis itu baru saja berbicara dan tertawa. 

Pria besar itu yang melirik Shin. 

Pria besar itulah yang membuat intuisi Shin mengirimkan tanda peringatan. 

Dengan kata lain, itu pria besar. 

"Hei, itu kamu ?!" 

Dia terkejut bahwa dia menggunakan nada informal tanpa sadar. 

"Aku mendengar laporannya dan aku ingin segera bertemu denganmu." 

Pria besar, yang dikatakan sebagai ketua guild, berbicara sambil tersenyum. 

"Barlux-sama. Jika Anda bisa menunggu sedikit lebih lama ... " 
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" Bukan yang ini. Bagaimanapun, ini adalah hal yang perlu dikhawatirkan. Shin-kun, kan? 
Saya Barlux. Mungkin agak mendadak, tapi bisakah kamu datang ke kamarku? " 

Rupanya, Barlux adalah nama ketua guild. Berbicara tentang guild master, Shin terkejut 
ketika dia membayangkan seseorang yang sudah tua. Penampilan guild master terlihat 
seperti seorang pria berusia akhir 30-an hingga awal 40-an. Ada bekas luka besar di 
wajahnya, jika digabungkan dengan perawakannya yang besar, ia segera memberikan 
perasaan intimidasi. Meskipun begitu, dia memiliki senyum ramah yang mengurangi 
perasaan mengintimidasi menjadi setengahnya. 

Namun, levelnya adalah 228, level tertinggi yang dia lihat di dunia ini. 

"Haa, meski aku tidak keberatan, tolong biarkan aku menghabiskan makananku dulu." 

"Tentu saja, maaf soal itu. Saya akan menunggu di kamar saya. " 

Barlux kembali ke kamarnya setelah dia mengatakan itu. 

"Sebagai ketua guild, dia terlihat sangat muda. Saya pikir beberapa orang tua akan menjadi 
pemimpin di tempat ini. Ah, jadi dalam hal ini, apakah pengalaman seorang lelaki tua tidak 
signifikan di sini? " 

Shin berbicara berdasarkan gambar yang dia miliki dalam permainan dan novel. 

"Aku mengerti pikiranmu. Apa yang Shin-sama katakan tidak sepenuhnya salah. Bahkan, 
sebagian besar guild master di kota-kota lain adalah orang tua. Namun demikian, Barlux-
sama adalah mantan petualang peringkat S, sehingga pengalaman dan koneksinya tidak 
kalah dengan guild master lainnya. 

"Mantan peringkat S, ya?" 

Shin masih tidak tahu tentang akal sehat dunia ini, tetapi dia masih bisa membayangkan 
bahwa jalan menuju peringkat S tidak mudah. Jika dilihat dari level itu, orang itu akan 
dianggap sebagai guild master. 

Dia menghabiskan makanannya sambil memikirkan hal-hal seperti itu. 

Pada saat yang sama, dia merasakan pandangan dari mana-mana setelah munculnya ketua 
guild. Dan kemudian, dia melanjutkan ke meja resepsionis, dipandu oleh Celica. 

Ada kamar di belakang meja resepsionis, ruang yang dipandu Shin untuk memiliki 
perabotan lengkap untuk tamu seperti sofa, meja, meja, dan rak buku. Meskipun Shin tidak 
tahu harganya, itu memberi kesan barang kelas satu. 

"Selamat datang di guild petualang. Maaf, saya kasar sebelumnya. Aku adalah Barlux Heim, 
ketua guild. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Ketika Shin memasuki ruangan, Barlux menjabat tangan Shin sambil memperkenalkan diri. 

"Aku Shin. Salam hangat untukmu. " 

Shin bisa merasakan tangan yang diguncangnya kaku dan kasar, dan itu pasti kuat. 

"Silakan duduk." 

Shin duduk di sofa sementara Celica menyajikan teh di atas meja. 

"Shin-kun. Meskipun agak mendadak, aku ingin melihat surat pengantar dari Tsuki no 
Hokora. " 

" Ini. " 

Surat pengantar dikeluarkan dari Item Box, dan dia memberikannya kepada Barlux. Pada 
saat yang sama, Barlux menempatkan kertas lain di atas meja. Kemudian, pola bulan sabit 
yang digambar di tengah surat itu, bersinar perak. 

"Ini adalah...?" 

"Surat pengantar dari Tsuki no Hokora sedikit istimewa. Keajaiban huruf pengantar akan 
beresonansi jika dibawa berdekatan. Lambang akan bersinar seperti ini. Dengan kata lain, 
surat pengantar ini asli. " 

Dari penjelasan Barlux, tampaknya itu adalah metode konfirmasi untuk surat pengantar. 
Dan tampaknya mustahil menghasilkan tiruan, karena akan segera diketahui. 

"Jadi ada fitur ini ..." 

Meskipun dia kagum pada fungsi yang tidak terduga, Shin tidak bisa tidak berpikir bahwa 
dia seharusnya mendapatkan penjelasan ketika dia menerimanya. 

"Tidak ada yang memberitahumu tentang itu?" 

"Aku menerimanya sebagai layanan tambahan, sebagai izin perbatasan." 

"Layanan...? Apakah Schnee yang memberikannya kepadamu, atau Tiera? " 

"Itu adalah Tiera. Schnee sedang pergi. " 

" Tiera ya. Saya pikir sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi, bahwa dia lupa untuk 
menjelaskan ini, tetapi dia memiliki mata yang baik untuk orang-orang. Bahkan saya juga, 
sudah melihat banyak orang tetapi dia selalu selangkah lebih maju. " 

Kata Barlux sambil tertawa. 
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Dan memang benar bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi pada Tiera, seperti kutukan yang 
berumur lebih dari 100 tahun dihilangkan. 

Namun, apakah mata orang-orang diperoleh melalui kebijaksanaan zaman? 

"Fuh!" 

Saat Shin memikirkan usia, rasa takut menusuk tulang punggungnya. 

Wajah Tiera yang tersenyum dengan latar belakang api muncul di benaknya. 

(Mari kita berhenti memikirkan usia, saya pikir ini akan berakibat fatal ...) 

Karena dia memiliki firasat buruk, dia berhenti memikirkannya. 

"? Ada apa? " 

" Ah, tidak ada apa-apa. " 

" Begitukah? Kalau begitu mari kita lanjutkan cerita dari tempat saya tinggalkan 
sebelumnya. " 

Kata Barlux sambil memperbaiki postur tubuhnya. Sepertinya ini akan menjadi tempat 
subjek utama akan dimulai. 

"Karena kamu belum mendengar penjelasannya, aku akan menjelaskan kegunaan surat itu 
sendiri. Dengan surat pengantar, dimungkinkan untuk memasuki sebagian besar negara 
tanpa inspeksi. Jika memiliki informasi, itu akan diperlakukan sebagai informasi akhir. 
Setiap guild bahkan akan mengakomodasi secara berbeda. Juga, di Bayreuth, Anda bahkan 
dapat mengadakan audiensi dengan raja. Itu juga akan berfungsi sebagai identifikasi yang 
andal. " 

Tidak ada keraguan bahwa apa yang dikatakan Beid sebelumnya benar. Meskipun dia tidak 
berbicara tentang guild atau informasinya. 

"Surat pengantar memiliki banyak kegunaan. Jadi secara alami, akan ada seseorang yang 
berniat untuk merebut atau mencurinya dari Anda. " 

" Itu masuk akal ... " 

Itu bisa disalahgunakan untuk terorisme, penyelundupan bahan berbahaya, pembunuhan 
dan sebagainya. Menilai dari sudut pandang penjahat dan sindikat kejahatan, mereka akan 
sangat menginginkannya. 

"Karena itu, aku ingin kamu memberitahuku jika kamu memiliki kemampuan untuk 
melindunginya. Jika kamu tidak bisa melindunginya, aku sarankan kamu 
menghancurkannya sekarang. " 
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" ............ " 

Shin berpikir. Dengan surat pengantar ini, akan ada kelebihan dan kekurangan. 

Adapun keuntungannya, akan lebih mudah baginya untuk melintasi negara. Dan dia bisa 
mendapatkan kepercayaan dari negara dengan mudah. 

Namun, kerugiannya adalah bahaya dari menjadi sasaran individu atau organisasi tertentu. 

Setidaknya, keuntungan itu sangat diperlukan untuk Shin. Pada saat penjelasan guild oleh 
Cilica, dia mendengar bahwa masuk ke setiap negara akan relatif mudah jika dia memiliki 
kartu guild. 

Namun, ia menganggap bahwa ada perbedaan dalam bahaya sesaat, dan bahwa harus ada 
satu yang bisa sangat menjamin identitasnya jika terjadi keadaan darurat. 

Ada juga kekurangan, karena dia sudah dikenal para penjaga ketika dia datang ke kota, dan 
juga kepada orang-orang yang mengantri di gerbang selatan. Selain itu, dia sudah dikenal 
oleh guild. Dia tidak tahu sejauh mana perlindungan informasi rahasia di sini, bahkan jika 
itu sudah diungkapkan. Sebaliknya, akan lebih baik jika dia bertindak seperti biasa. 

(Aku akan meletakkannya di zona Things Hal Penting 』di dalam Kotak Barang saya untuk 

berjaga-jaga, dan menghindari mengeluarkannya dengan murah hati.) 

Dari cerita Tiera, hanya beberapa orang yang memiliki Kotak Barang. Di 『Hal Penting』, 

bahkan anggota 'Rokuten' tidak dapat menghapus item yang ia tempatkan di dalam. 

Meskipun dia tidak punya cara untuk mengkonfirmasinya. 

"Aku bisa melindunginya." 

Dia menyimpulkan setelah memikirkannya sebentar. 

"Apakah itu keputusanmu?" 

"Ya." 

"Kamu tidak akan menyesali ini, kan?" 

"Tentu saja aku tidak akan menyesal . Meskipun saya tahu bahwa jika saya melakukan 
kesalahan, itu akan buruk bagi saya dan toko. Jika aku dipercayakan dengan hal penting ini, 
maka aku akan memastikan untuk memenuhi kepercayaan itu, " 

kata Shin dengan percaya diri. 

Bagaimanapun, dia telah memutuskan jawabannya sebelum dia memikirkan masalah 
kelebihan dan kekurangan. 
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Beberapa orang mungkin berpikir bahwa apa yang dilakukan Shin adalah sembrono dan 
berbahaya, tetapi sayangnya, kehidupan Shin menjadi sasaran banyak. Shin memperoleh 
pengalaman yang bisa menangani pembunuhan dan serangan mendadak dari bertahan 
satu tahun di THE NEW GATE, yang telah berubah menjadi permainan kematian. 

Meskipun niatnya yang sebenarnya adalah bahwa dia tidak ingin menghancurkan surat itu. 

"Wah, kata baik. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang memegang surat pengantar. 
" 

" Meskipun itu agak berlebihan. " 

" Terlalu banyak kesopanan tidak baik. Begitu kamu ragu, kamu akan kalah dalam hidup. " 

" Apa artinya itu? " 

Itulah pandangan ketua guild, sepertinya. Orang itu tidak bisa dianggap enteng. 

"Hmm, seberapa tinggi levelmu? Saya harus mengatasi banyak pertempuran sendiri, 
sampai saya hampir mencapai batas, namun saya masih tidak dapat menyatakan apa yang 
baru saja Anda lakukan. Saya bisa mengerti bahwa Anda sangat kuat. " 

Memang, dia adalah mantan peringkat S. Dia tampaknya memiliki kemampuan untuk 
melihat kemampuan orang lain, bahkan jika dia tidak memiliki keterampilan. 

"... Haruskah aku menjawabnya?" 

"Aku minta maaf, tapi guild harus memiliki pemahaman tentang tingkat seorang petualang. 
Hanya kisaran level Anda sudah cukup. Saya tidak bisa membiarkan petualang tingkat 
rendah untuk melakukan permintaan berbahaya. " 

Tampaknya Barlux mengatakan itu bukan hanya karena penasaran. 

Dia mungkin perlu mengkonfirmasinya bukan hanya sebagai pribadi, tetapi juga untuk 
guild, karena harapan kemampuan berkorelasi pada tingkat tertentu jika level tersebut 
diketahui. 

"Saya mengerti. Level saya lebih dari 150. " 

" Hmm. Shin-kun, seperti yang aku katakan tadi, kesopanan dilarang. " 

Barlux mengangkat sebelah alisnya setelah mendengar level Shin. Seperti yang diharapkan 
dari ketua guild, dia sepertinya tahu jika levelnya terlalu rendah. 

"Apakah itu tidak cukup baik?" 

"Itu tidak baik, level yang kamu katakan tadi jauh lebih rendah dari level semula." 
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Meskipun dia tidak ingin mengatakannya dengan lancar karena dia mendengar No 2 adalah 
level 158, dia tidak dapat menipu dia. 

"Jadi kamu bisa tahu tanpa menggunakan 【Analisis】" 

"Aku telah melihat banyak petualang sebagai ketua guild." 

"Tidak ada yang membantunya, ya. Levelku lebih dari 200. " 

Tetap saja, Shin tidak mau mengakui level sejatinya. Dia hanya menambahkan 50 level 
pada apa yang dia nyatakan sebelumnya. 

"Hah!" 

"Luar biasa ..." 

Barlux terlihat menunjukkan senyum yang terkesan ketika Shin mengatakan levelnya lagi. 
Celica, yang berdiri di dekat dinding, secara tidak sengaja menyuarakan keheranannya. 

"Apakah itu sesuatu yang mengejutkan?" 

Shin tahu bahwa Barlux juga di atas level 200, sehingga seharusnya tidak mengejutkannya. 

"Meskipun ditulis dalam dokumen, kamu berusia 21 tahun, benar?" 

"Ya." 

"Tidak sering kamu bertemu seseorang yang melampaui level 200 di masa muda mereka 
seperti kamu. Saya ingin tahu apakah Anda dan negara ini tidak. Saya bisa bertarung secara 
merata. " 

Meskipun level 150 tampaknya terlalu rendah, sebaliknya 200, tampaknya terlalu tinggi. 

"Apa no saat ini. Level 1 orang? " 

" Ini 230. Dia adalah putri kedua dari negara ini. " 

" Apakah kamu serius? " 

Putri yang kuat !!! Shin ingin membalas. 

(Sang putri lebih kuat dari kapten pasukan elit ...) 

Karena Barlux mengatakan No. 1 di negara itu, dia pikir itu mungkin raja atau pangeran, 
atau bahkan penjaga kerajaan, tetapi tidak pernah menjadi putri kedua. 
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"Bukankah ada terlalu banyak perbedaan level dengan para ksatria? Saya mendengar dari 
Tiera bahwa kapten pasukan elit adalah level 158. " 

" Kapten pasukan elit? Ah, maksudmu pemimpin para ksatria? Levelnya naik menjadi 188 
sekarang. Mungkin Tiera belum pernah mendengarnya sejak dia berada di toko sepanjang 
waktu. " 

" Tetap saja, sang putri adalah No. 1 ... " 

" Itu karena putri kedua ada di faksi pejuang. Selain itu, dia cukup populer dan sering 
muncul di kota. " 

" Apakah aman bagi anggota keluarga kerajaan untuk datang ke kota? " 

" Tingkat hooligan di sekitar sana bahkan tidak dapat dibandingkan dengan levelnya. " 

Tampaknya yang terkuat di kerajaan bukan hanya untuk pertunjukan. Naga Tanduk yang 
keluar dengan cerita Tiera akan terbunuh jika dia melawannya. 

"Baiklah, Shin-kun. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin aku konfirmasikan, apakah 
tidak apa-apa denganmu? " 

" ... Itu akan tergantung pada subjek " 

Shin punya firasat yang tidak menyenangkan tentang ini. 

"Itu mudah. Saya ingin Anda bertanding dengan saya. " 

" Maaf, boleh saya kembali sekarang? " 

" Sayangnya, Anda tidak bisa. " 

" Saya tidak bisa? " 

" Sangat disesalkan, tetapi Anda tidak punya hak untuk menolak permintaan saya. " 

Barlux mengatakan kepadanya dengan jelas dan sederhana. Dia mungkin ingin melihat 
kemampuan Shin. Dia tahu bahwa itu tidak perlu untuk mampu, bahkan jika Shin adalah 
orang yang berlevel tinggi. 

"Entah bagaimana, firasatku menjadi kenyataan." 

"Aku sangat menyesal. Saya ingin mengkonfirmasi untuk guild secara pribadi. Tidak, saya 
harus melihatnya sendiri. " 

Shin mengerutkan kening ketika firasatnya menjadi kenyataan. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Karena pandangan yang ia terima di meja resepsionis, ia hanya merasakan niat agresif dari 
mata Barlux. 

Tapi entah bagaimana, dia mengabaikan niat Barlux. Meskipun Shin juga ingin melihat 
kemampuan mantan petualang peringkat S. 

"...Ya pak. Saya dapat memahami bahwa Anda tidak akan memiliki ketenangan pikiran jika 
Anda tidak mengkonfirmasi kemampuan saya. " 

Ketika diumumkan kepada publik bahwa Shin memiliki surat pengantar, Shin harus 
menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindunginya. 

"Di mana kita akan bertarung?" 

"Ada ruang pelatihan yang hanya bisa digunakan oleh anggota guild. Di situlah kita akan 
bertarung. Apakah Anda perlu waktu untuk bersiap-siap? " 

" Tidak, saya siap kapan saja. " 

" Baiklah, mari kita pergi ke sana segera. " 

Dia tiba di sebuah ruangan dengan ukuran yang sama dengan yang sebelumnya setelah 
mengikuti Barlux. Tidak ada furnitur di ruangan itu, hanya kristal seukuran bola sepak, 
yang melayang di tengah ruangan. 

Itu menyerupai titik transisi yang sering dilihat Shin selama pertandingan. 

"Ada area pelatihan di ruang bawah tanah. Kita bisa pergi ke sana dari titik transisi ini. " 

Rupanya, titik transisi tampak utuh. Itu bisa digunakan dengan menyentuh kristal dan 
mengatakan lokasi. 

Selanjutnya, mereka tiba di tempat yang memiliki area yang cukup besar seperti 
Colosseum. Itu memiliki tempat istirahat, area pelatihan di dalam alun-alun, dan tempat 
duduk penonton, kecuali saat ini tidak ada petualang di sekitar. 

"Tidak ada seorang pun di sini, apakah selalu seperti ini?" 

"Tidak, ini adalah area latihan kedua yang digunakan untuk kasus khusus seperti ini. 
Petualang umum sedang berlatih di area pelatihan pertama. Orang luar tidak bisa masuk ke 
sini tanpa izin. " 

" Begitukah ... " 

Tampaknya Shin tidak perlu khawatir tentang lingkungannya. Itu sangat membantu, 
karena Shin tidak ingin menonjol. 
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"Lalu, 

akankah kita mulai?" Saat dia mengatakan itu, seluruh tubuh Barlux dibungkus dengan 
cahaya biru. Cahaya menghilang setelah satu detik, dan Barlux dilengkapi dengan baju besi 
dan sarung tangan biru muda. Armor biru muda tampak jauh lebih tipis dari armor cahaya 
biasa, sepertinya menekankan kemudahan gerakan. Sebaliknya, sarung tangan itu adalah 
baju besi biru yang tebal, yang menutupi jari-jari ke siku. 

Tampaknya item perlengkapan untuk lengan menunjukkan sarung tangan gaya Jepang, 
tantangan yang ditampilkan adalah gaya Barat. Mungkin tidak ada perbedaan yang 
signifikan, tetapi ada sedikit bonus tambahan untuk AGI dan gauntlet untuk VIT. Tujuan 
Barlux dalam mengenakan sarung tangan mungkin untuk mengimbangi baju besi tipis. 

Menurut 【Analisis】, pekerjaan Barlux, tidak mengherankan, seorang petarung tangan. 

Shin lebih terkejut dengan perlengkapan baju besi dan sarung tangan yang tiba-tiba, 
seperti pahlawan transformasi. 

Di THE Gerbang BARU, baju besi dan sarung tangan dilengkapi dengan cara yang sama juga. 
Cahaya terbentuk dan terwujud setelah itu. Alasannya adalah agar itu bisa masuk dengan 
sempurna ke dalam tubuh avatar. Karenanya, inilah mengapa Shin menghindari 
mengenakan baju besi seperti Barlux, karena itu mencolok. 

"... (Ada barang seperti itu, ya?)" 

"Ada apa?" 

"Tidak, tidak ada." 

Dia tidak mengatakan apa-apa tentang adegan peralatan Barlux, karena bagaimanapun 
juga itu adalah pemandangan yang umum. 

Shin tidak punya apa-apa terutama untuk diperlengkapi. Sampai batas tertentu, dia tidak 
akan menggunakan senjata karena dia memahami kekuatan lawannya sampai batas 
tertentu. 

"Lalu, ini aku !!" 

Dalam sekejap, sosok Barlux menjadi buram. Meskipun jarak antara mereka berdua sekitar 
10 mel, dia menutup hingga 5 mel dalam sekejap dan menyerbu ke arah Shin. 

"Peralatan itu bagus dan cepat." 

Jika Shin tanpa kecepatan bonus yang dia dapatkan dari reinkarnasi Manusia, dia akan 
kalah melawan kecepatan peralatan. 

"Wah !!" 
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"Wah!" 

Suara pemotongan angin bisa terdengar saat mereka melepaskan tinju mereka satu sama 
lain. Peralatan Barlux dikonfirmasi. 

Armor cahaya 【Armor Kristal Biru Muda】 dan tantangan 【Blue Fang Gauntlet】, pikir 

Shin. Itu jelas bukan kesalahan, karena Shin telah menjual keduanya di toko sebelumnya. 

"Itu adalah peralatan yang bagus." 

"Aku mengalami kesulitan ... mendapatkan ... dan memakainya seperti itu ...!" 

Barlux berkata, sambil mengerutkan kening, ketika dia melepaskan tinjunya ke Shin, tetapi 
Shin menghindari mereka. 

【Light Blue Crystal Armor】 adalah armor langka dengan AGI tinggi. 

Dan 【Blue Fang Gauntlet】 adalah senjata unik khusus dengan kekuatan ofensif tinggi. Itu 

terbuat dari bahan baku monster unik Lv. 600 bernama Blue Mitt Hound. 【Blue Fang 

Gauntlet】 sering dilengkapi oleh pemain tingkat tinggi yang menggunakan seni bela diri 

tangan kosong. 
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BarluxFight 

"Seperti yang diharapkan, untuk bisa menangkis seranganku dengan mudah." 

Barlux sejenak menghentikan serangannya yang kuat dan menjauhkan diri dari Shin. Dia 
berbicara sambil tersenyum masam, tetapi matanya tetap tajam untuk memastikan langkah 
Shin selanjutnya. 

Sedangkan, Shin tidak secara aktif menyerang Barlux yang jauh, karena dia khawatir 
tentang kemampuan tantangan itu. 

Selain kekuatan ofensif yang tinggi, kemampuan lainnya adalah 【Saat mempertahankan 

serangan menggunakan gauntlet, penyerang menerima 1/10 dari kerusakan serangannya
】. Tetapi ada batasan dalam tantangan, itu hanya akan mengeksekusi kemampuan ini jika 

nilai STR pemakai adalah 100 atau lebih, lebih tinggi dari lawan. 

Shin sedang menonton 【Blue Fang Gauntlet】 dan menyadari efeknya tidak diaktifkan. 

(Saya mungkin tahu peralatannya lebih baik daripada dia. Karena kedua level kami lebih 
dari 200, ditambah dengan beberapa bonus, STR tidak mencapai perbedaan 100. Selain itu, 
mencibir tentang itu merepotkan. Saya ingin mengakhirinya dalam satu tembakan.) 

Shin tidak berminat untuk menanggapi pembicaraan guild master. 

"Apa yang kamu pikirkan?" 

"Aku sedang berpikir bagaimana untuk menyerang, karena kamu kuat." 

"Fuh, dari pertarungan barusan, kamu sepertinya sudah tahu perlengkapanku. Hanya 
beberapa orang yang tahu tentang hal itu masih tetap. " 

" Yah, apa yang harus dilakukan. " 

Sementara mereka bertukar olok-olok, Shin memikirkan apa yang harus dilakukan 
selanjutnya. 

Apa yang dia mengerti dari pertarungan sebelumnya, adalah bahwa Barlux adalah tipe 
tangan kosong. Meskipun jangkauan serangannya pendek, gaya tangan kosong Barlux 
unggul dalam kecepatan serangan, dan kecepatan serangan akan meningkat dengan efek 
dari 【Light Blue Crystal Armor】. Karena itu membuatnya lebih sulit untuk 

mengalahkannya. 

(Tantangan itu menyusahkan ... haruskah aku mencobanya?) 

Dia memeriksa keterampilannya dan mengambil sikap. 

Barlux bereaksi terhadap gerakannya, tetapi Shin melangkah maju lebih cepat. 
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Shin meninggalkan afterimage setelah berlari menuju Barlux. Langkahnya menghancurkan 
tanah saat Shin melompat ke udara. 

"Shuss !!" 

Dalam satu nafas, jarak tangan kanannya mencapai target. Karena itu adalah serangan 
tanpa tipuan, Barlux secara refleks membela dengan sarung tangannya. 

(Dia mengambilnya!) 

Shin mulai dengan keyakinan. 

Di ambang tinjunya mengenai tantangan, Shin mengubah arah momentumnya dan 
melakukan tendangan menyapu dengan kaki kirinya. 

"Guh!" 

Meskipun Barlux mencoba mengurangi kerusakan dengan bergerak ke kiri, reaksinya 
tertunda oleh tinju Shin. 

Akibatnya, Barlux terbang ke udara. 

【Efek Blue Fang Gauntlet】 tidak aktif, karena Shin tidak memukulnya secara langsung, 

jadi dia tidak perlu khawatir tentang kerusakannya tercermin. 

Shin mencengkeram gaullet Barlux, yang sekarang tidak berdaya, dan menggunakan 
keterampilan seni bela diri 【Willow Throw】. 

【Willow Throw】 adalah teknik kerusakan super rendah untuk menangkap monster. Jadi 

Shin tidak perlu khawatir tentang Barlux menerima luka fatal. Dia menggunakan skill itu 
tanpa ragu-ragu. 

Tubuh Barlux terlempar ke udara dan terbanting ke tanah hampir seketika. Dan kemudian, 
Shin mengunci sendi Barlux sehingga dia tidak bisa bergerak. 

"Fiuh. Untuk sekarang mari kita hentikan ini, kan? " 

Setelah mengkonfirmasi bahwa Barlux tidak bisa bergerak, Shin bertanya. Pertandingan 
tidak akan berakhir dengan cepat jika mereka memiliki statistik yang sama. 

"Tidak mungkin, untuk dengan mudah ditekan seperti ini. Meski begitu, aku bertanya-tanya 
tentang teknik terakhir yang kamu gunakan? " 

" Itu rahasia. Itu bukan ide yang baik untuk mengungkapkan terlalu banyak kemampuan 
seseorang. " 
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" Hahaha, itu tentu benar. Ini kekalahan saya. Anda telah menunjukkan kepada saya 
kemampuan Anda. Dan aku tidak perlu khawatir lagi. " 

Barlux berdiri dan mengulurkan tangan kanannya ke Shin. 

"?" 

"Jabat tangan sebelumnya adalah sebagai ketua guild. Dan jabat tangan ini untuk orang-
orang yang dikenal oleh Tsuki no Hokora. " 

" Begitu . " 

Shin mengangguk dan mengembalikan jabat tangannya. Meskipun seharusnya tangan yang 
sama, Shin merasa agak berbeda. 

"Jika ada sesuatu yang Anda inginkan, biarkan aku tahu, dan serikat akan mencoba untuk 
bekerja sama sampai batas tertentu." 

"Apakah ini baik-baik saja? Untuk menyukai seseorang? " 

"Tidak masalah. Itu adalah kerja sama, jadi bahkan petualang peringkat G masih menjadi 
anggota guild. " 

Baik itu individu atau guild, Barlux tampaknya tidak memiliki masalah dalam 
meminjamkan kekuatan secara pribadi. 

Kembali ke ruangan dengan titik transisi, Celica yang menunggu, menyambut mereka 
berdua dengan memberi mereka ramuan. 

Shin berusaha menolak pada awalnya karena dia tidak terluka, tetapi memutuskan untuk 
mendapatkannya karena Barlux bersikeras dia menerimanya. 

"Saya berharap untuk kesuksesan Anda sebagai seorang petualang. Kalau begitu, sampai 
jumpa lagi. " 

Setelah berpisah dari Barlux, Shin berjalan ke lorong untuk kembali ke aula guild dengan 
Celica. 

"Bagaimana pertandingannya dengan Barlux-sama?" 

"Itu sulit. Saya berdoa agar tidak ada pertandingan kedua. " 

Karena mereka berjalan diam-diam, Celica mengangkat pertandingan dengan Barlux 
sebagai topiknya. Dia sedikit cemas karena pertandingan berakhir lebih cepat dari waktu 
yang diinginkan. 
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"Karena tidak sesering itu seseorang bisa bertarung dengan guild master, seharusnya tidak 
apa-apa." 

"Aku punya perasaan bahwa aku akan diundang pada waktu berikutnya sebagai rekan 
latihan ..." 

Shin menghela nafas, ketika dia berjanji untuk tidak ulangi situasi di mana dia akan 
bertarung dengan guild master di masa depan. Sambil berjalan bersama Celica, seorang 
prajurit dengan level sekitar 200 dilewati oleh mereka. 

Petualang tingkat tinggi sering memakai suasana yang mengintimidasi, berbeda dari orang 
biasa. Bahkan untuk Celica, yang, karena pekerjaannya, telah bertemu banyak dari mereka, 
dia secara tidak sadar masih akan tegang. Namun, tidak ada kehadiran seperti itu yang bisa 
dirasakan dari Shin. Sebaliknya, Celica merasakan sesuatu seperti rasa aman. 

(Seseorang yang misterius ...) 

Celica sedang memikirkan hal-hal seperti mereka berdua tiba di aula. 

"Terima kasih atas kerja kerasmu. Luangkan waktu Anda, karena Anda bisa mendapatkan 
kartu guild kapan saja lusa. " 

" Aku akan melakukannya. Ah, bisakah Anda merekomendasikan saya ke penginapan yang 
bagus? Saya baru saja tiba hari ini, jadi saya tidak tahu daerahnya dengan baik. " 

Shin bertanya sambil menundukkan kepalanya sedikit. Dia merasa malu karena dia tidak 
bisa membedakan antara penginapan yang baik atau buruk di daerah tersebut. Tapi dia 
tidak ingin tinggal di penginapan berkualitas rendah sejak hari pertama. 

"Ada penginapan yang bagus di distrik tempat tinggal yang bernama Bear Point Pavilion. 
Saya pikir Anda akan menyukainya, karena makanannya lezat. Dengan guild di sisi 
kananmu, lurus ke jalan, sampai kamu melihat papan nama dengan kaki beruang dicat di 
atasnya. " 

" Aku mengerti. Paviliun Bear Point itu adalah .. Terima kasih banyak. " 

Meskipun Shin sedikit cemas tentang kata 'Beruang', dia percaya itu tidak apa-apa, karena 
Celica merekomendasikannya kepadanya. 

Setelah mengucapkan terima kasih kepada Celica, dia keluar dari gedung guild. 

Kemudian, Shin mulai berjalan santai menuju penginapan. 
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Vol. 1 - 3.1 
Vol. 1 Bab 3 -- Bagian 1 

Shin berjalan selama 25 menit setelah meninggalkan guild. 

Di depan matanya, ada papan nama dengan kaki beruang dicat di atasnya. Menurut Celica, 
ini seharusnya Bear Point Pavilion. 

"Tidak ada keraguan tentang itu, itu ada di sini." 

Dia mengkonfirmasi lagi dan meletakkan tangannya di pintu. Suara tawa terdengar 
semakin keras saat dia perlahan membuka pintu. 

Di dalam Bear Point Pavilion, ada meja dengan kursi dan sejumlah besar orang duduk di 
tujuh meja. Lima meja dipenuhi dengan para petualang membuat suara keras sambil 
minum bir. 

Saat Shin mengamati pemandangan itu, sebuah bayangan muncul di depannya. Sesuatu 
sepertinya menghalangi cahaya, dan dia merasakan kehadiran di belakang punggungnya, 
jadi dia berbalik. 

"Hmm?" 

Sebuah lengan yang bangga dengan ketebalannya, sekitar tiga kali lipat milik Shin, dan 
celemek dengan bunga bersulam mulai terlihat. 

"Selamat datang, silakan masuk! Apakah hanya satu orang? " 

Mendengar suara dari atas, Shin mengangkat kepalanya dan melihat seseorang dengan 
wajah yang keras seperti batu, tersenyum dengan kejam. 

"Deke ..." 

Dia mengeluarkan kata aneh sebagai balasan. Meskipun tinggi Shin adalah 180 kuburan, 
orang di depannya mungkin 230 kuburan atau lebih. Itu adalah raksasa. 

"Ada apa, Sonny? Apakah kamu merasa sakit? " 

" Aku merasa sehat! Um, kamu? " 

Kata-kata pria itu membuatnya sadar kembali. Meskipun pria itu tidak menjawab seperti 
yang dia harapkan. 

"Saya? Saya adalah bos dan penjaga toko yang populer di Bear Point Pavilion. Aku Douma 
Bear. " 
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" ... Bos ... katamu? " 

Shin berpikir akan ada gadis poster cantik di penginapan. 

"Ya! Orang-orang berkumpul untuk pria populer itu, bos populer! Sampai batas tertentu, 
bos populer popular " 

" Itu adalah gadis poster! " 

" ――Nuu "(T / N: '看板 親 父' (kanbanoyaji) adalah kata parodi yang cocok dengan '看板 娘

' (kanbanmusume) yang berarti gadis poster, Shin membuat permainan kata-kata.) 

Shin balas setelah dia menyadari permainan kata-kata itu. 

"Umu. Bantahan yang bagus! " 

Dan kemudian karena suatu alasan, bos populer yang memproklamirkan diri itu 
memberinya acungan jempol. 

"Apakah aku memasuki toko yang salah? ..." 

"Jangan malu, anak muda." 

"Tidak, aku tidak malu! Saya kebetulan terlihat seperti ini! " 

Entah bagaimana, itu berkembang menjadi dialog komedi. 

"Baik!! Nii-chan! " 

" Lakukan lagi !! " 

Shin menghela nafas karena semua teriakan dari kelompok mabuk. Itu adalah percakapan 
yang dihidupkan oleh alkohol. 

"Haa, yang lain---" 

"Hei! Apa yang kamu lakukan? !! " 

" ――one? " 

Tepat ketika Shin berpikir tentang mencari penginapan lain, dia mendengar suara wanita 
bergema dari bar. 

Suara itu sepertinya datang dari belakang Douma. Shin tidak bisa melihatnya karena tubuh 
raksasa di depannya. 
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"Ayah? Bukankah saya selalu mengatakan kepada Anda untuk tidak mengatakan hal-hal 
aneh? Bagaimana jika rumor aneh menyebar? " 

Suara itu berkata. Meskipun suaranya tenang, jelas bahwa itu dikatakan sambil menekan 
amarahnya. 

"Tidak, ini ini, bentuk---" 

"Diam!" 

"... Ya" 

Bahkan alasannya langsung ditolak. Menilai dari ucapan sebelumnya, bisa dikatakan bahwa 
suara itu mungkin milik putri Douma. Entah bagaimana posisinya terbalik. 

"Aku akan mengambil alih dari sini. Ayah, pergi ke dapur dan bantu Ibu. " 

" Aku ... aku mengerti. " 

Douma kembali ke dapur, merasa sedih. Entah bagaimana, kesan Shin tentangnya telah 
berkurang. 

"Aku minta maaf untuk hal-hal aneh yang tiba-tiba kamu lihat. Apakah kamu di sini untuk 
makan? Atau untuk menginap? " 

Douma tidak lagi terlihat, dengan demikian, Shin akhirnya bisa melihat putri Douma 
setelah dia menegur ayahnya ke dapur. 

Itu adalah seorang gadis dengan rambut cokelat pendek. Dia mungkin memiliki senyum 
bisnis, tetapi dia masih menarik. Kata cute lebih cocok untuknya daripada cantik. 

"Ah, aku akan tinggal. Meski begitu, baru saja, apakah selalu seperti itu? " 

" Meskipun aku ingin kau melupakan itu, ya, itu kadang-kadang terjadi. Ayah saya dalam 
suasana hati yang baik ketika dia bersama para petualang tetapi menjadi pahit saat dia 
bersama pedagang. 

Ngomong-ngomong, menginap adalah koin perak 2 J termasuk sarapan dan makan malam. 
Untuk memasuki pemandian, Anda harus memintanya. Tuduhannya adalah 4 J koin 
tembaga. Sarapan akan disediakan hingga 9 bel berdering. Jika tidak apa-apa, Anda dapat 
mendaftar di registrasi penginapan. " 

" Oke. " 

Shin tidak yakin apakah koin perak untuk penginapan itu mahal atau murah. Karena dia 
tidak punya masalah dengan itu untuk saat ini, dia menerima tawaran itu. 
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"Aku tidak tahu berapa lama aku akan tinggal, apakah itu akan baik-baik saja?" 

"Jika demikian, apakah Anda ingin membayar setiap hari? Atau Anda dapat membayar 
untuk beberapa hari tertentu dan memperpanjangnya sesuai kebutuhan. Hanya untuk 
memastikan, Anda adalah seorang petualang, apakah saya benar? " 

" Ah, ya, saya baru saja mendaftar hari ini. Saya direkomendasikan oleh Celica untuk pergi 
ke sini. " 

" Rekomendasi Celica !? Anda seharusnya mengatakan itu lebih cepat. Kemudian, saya akan 
menawarkan Anda 1 koin perak dan koin tembaga 90 J. Untuk para petualang, saya 
sarankan membayar di muka. Adalah normal untuk meninggalkan penginapan selama 
beberapa hari setiap kali ada permintaan. Berhati-hatilah bahwa semua barang pribadi di 
dalam ruangan akan dibuang jika tagihannya tidak dibayar. " 

Permintaan jangka panjang tidak jarang dilakukan oleh seorang petualang, jadi ruangan itu 
mungkin kosong selama beberapa hari. Ada juga risiko meninggal selama permintaan 
berbahaya. Jika itu terjadi, tidak mungkin membayar setiap hari. 

"Lalu apakah kamu ingin membayar di muka? Atau tidak apa-apa untuk saat ini? " 

Saat dia berkata begitu, Shin mengambil 1 J koin emas dari Item Box-nya (dia berpura-pura 
itu dari saku dadanya) dan menyerahkannya padanya. 

"Ini akan cukup untuk 50 hari, apa tentang perubahan?" 

"Dapatkah Anda mengurangi biaya untuk menggunakan pemandian dari itu?" 

"Mengerti. Maka saya akan memberi tahu Anda ketika itu menjadi tidak cukup. Untuk saat 
ini, tulis nama Anda di register penginapan. Akan dikenakan biaya koin tembaga 2 J lagi jika 
Anda perlu menulis nama atas nama orang lain. " 

" Tidak, tidak apa-apa ... apakah ini akan terjadi? " 

" ... Ya, oke. Shin-san, ini kuncinya, nomor kamarnya adalah 201 dan ada di lantai dua. 
Apakah Anda tahu di mana kotak untuk barang-barang berharga ditempatkan? " 

" Kotak? Tidak, tidak pernah mendengarnya. " 

Ketika pendaftaran dikonfirmasi, kunci kamar diserahkan kepadanya. 

Namun, Shin memiringkan kepalanya karena dia tidak pernah mendengar tentang kotak 
yang dia sebutkan sebelumnya. 

"Lalu, jika kamu tidak tahu, itu akan menjadi kerugian. Karena penginapan dengan kotak 
adalah buktinya toko yang bagus. Dengan kata lain, kotak itu adalah sesuatu seperti 
brankas tempat barang-barang berharga disimpan. Kotak hanya dapat dibuka oleh orang 
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yang menguncinya atau pemilik penginapan. Selain itu, kotak itu kebal terhadap sihir, 
keterampilan, dan serangan fisik. Bahkan jika penginapan benar-benar hancur, isi di dalam 
kotak akan aman karena kotak itu sendiri adalah barang ajaib. Bagaimana itu? Bukankah 
itu hebat! Karena tidak mungkin menemukan penginapan seperti ini di lingkungan sekitar. 
" 

Sementara menjelaskan tentang kerusakan kotak, beberapa iklan ditambahkan. Setidaknya 
itu pasti lebih baik daripada toko-toko di sekitarnya. Tanpa parodi yang terjadi 
sebelumnya, itu akan sempurna, pikir Shin. 

Dia naik ke lantai dua setelah dia menerima kunci. Dia tidak memiliki barang bawaan, 
tetapi dia ingin memeriksa kamar. 

Kamar 201 adalah kamar pertama di lantai dua. 

Ruangan itu sekitar 10 tatami besar. Itu adalah kamar sederhana dengan tempat tidur 
single dan kursi dengan meja. Jika tempat tidur termasuk laci dan sebagainya, itu akan 
cukup untuk hidup nyaman sendirian. Ada sebuah kotak untuk meninggalkan barang-
barang berharga di bagian dalam ruangan. Selain itu, tidak ada yang tidak pantas di 
ruangan itu. (Catatan Editor: Ukuran 10 tatami sekitar 15 meter persegi atau 164 kaki 
persegi.) 

Ada toilet di samping furnitur. Itu bahkan memiliki toilet flush. 

Shin terkejut olehnya. 

Tidak terlalu mengejutkan kalau ada toilet. Dalam kasus Shin, situasinya sedikit berbeda. 

Awalnya, toilet bahkan tidak ada di THE NEW GATE. Meskipun game mengejar kenyataan, 
tidak ada di antara produsen yang ingin melakukan tindakan ekskresi di dalam game. 

Itu akan merusak suasana hati jika seseorang diserang oleh monster di tengah aksi. 

Tanpa disadari, Shin tidak melihat toilet selama satu tahun setelah game berubah menjadi 
game kematian. Terutama, toilet pembilasan. 

Dapat dikatakan bahwa setiap kamar memiliki toilet dan itu wajar karena kualitas dari 
Bear Point Pavilion. Tapi Shin mendapat perasaan campur aduk antara kejutan dan 
nostalgia. 

"Percaya atau tidak, hanya melihat toilet membawa kenangan dari masa lalu ..." 

Shin terkejut dan memiliki perasaan yang tak terlukiskan bahwa tidak ada yang tahu. 

◆◆◆◆ 
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Setelah memeriksa kamar, Shin menguncinya dengan kunci dan melanjutkan ke bawah 
untuk tujuan makan dan mengumpulkan informasi. Dia belum makan sejak dia di guild. 
Juga, akan sia-sia jika dia tidak pergi makan, karena makan malam sudah termasuk dalam 
tarif kamar. 

Di lantai pertama, para petualang masih membuat suara. Dari 【Analisis • Ⅹ】, level 

petualang rata-rata adalah 120. 

Selanjutnya, Shin mengingat tingkat ksatria yang dia lihat di Tsuki no Hokora. Meskipun dia 
tidak melihat banyak detail, para ksatria seharusnya sekitar 100 ~ 110. Dan dia bertanya-
tanya tentang hubungan antara petualang dan ksatria di negara ini. 

Kemudian dia menemukan tempat duduk, memesan hidangan, dan dia memutuskan untuk 
mendengarkan keributan di sekitarnya sampai piring datang. Dia menggunakan 【Noise 

Cancelled】 sehingga hanya suara yang bisa didengar dan 【Dengarkan】 sehingga suara 

dan suara dari jarak tertentu bisa terdengar dengan jelas. Berkat keterampilannya, dia 
bahkan bisa mendengar gumaman pihak lain di kursi terpencil. 

Mudah untuk mendengarkan ketika menggunakannya, menu menyaring baik suara 
maupun suara, sehingga ia dapat memilih apa yang ingin didengar. Hampir tidak ada 
percakapan yang bermakna untuk didengarkan. 

Namun, informasi yang harus diperoleh di tempat ini tidak boleh dianggap remeh. Bahkan 
di dalam gim, informasi tak terduga akan tersedia di tempat ini karena ada banyak 
percakapan yang terjadi. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berguna di dunia ini, 
Shin bahkan tidak memiliki sedikit pun akal sehat dari dunia ini, jadi dia harus 
mendengarnya bahkan jika itu sepele. Lagi pula, tidak ada kerugian baginya. 

"Anda telah mendengar? Wilhelm tampaknya telah bertengkar dengan gerombolan setan. " 

" Aku lapar ～. Ini makanan, makanan " 

" Apakah Anda mendengar desas-desus? Wajah Tengkorak muncul di Hutan Utara. " 

" Baru-baru ini, Hillock Herb dapat dipanen dengan baik. " 

" Bir ini enak! " 

" Apa yang harus saya pesan? " 

" Bos populer yang Anda katakan ...? " 

"Tsugumi-chan, bawa alkohol ～, Douma, dapatkan dirimu ー ー ー ー ー" 

Dia menunggu hidangan sambil mengatur informasi yang dia dengar dalam benaknya. 
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Ada satu orang yang terbang di udara tetapi tidak ada yang bereaksi. Shin juga 
memandanginya seolah itu adalah hal yang biasa. 

Karena dia mendengar beberapa kata yang perlu dikhawatirkan, dia mencatatnya dalam 
benaknya. Yang paling penting adalah Skull Face. 

Ini adalah monster tipe undead, Skull Face. Kata Pion, Jack, Queen, dan sebagainya 
menunjukkan kelas di antara para monster. Karena level monster akan berbeda tergantung 
pada kelasnya, seorang individu akan menghadapi kesulitan atau pemusnahan jika mereka 
tidak memastikan untuk mengkonfirmasi itu. 

"Maaf untuk menunggu, ini makanan yang kamu pesan." 

Shin kembali sadar setelah mendengar suara itu. Dia sepertinya terlalu berkonsentrasi 
menggunakan berbagai keterampilan untuk menilai keadaan daerah itu. 

Putri Douma meletakkan piring di atas meja ketika dia berbalik. 

"Apakah kamu, secara kebetulan, 

tenggelam dalam pikiran ?" "Ah, hanya tenggelam dalam pikiran. Um ... " 

" Oh, aku belum memperkenalkan diri. Saya Tsugumi Bear. Jika ada urusan, karena ayah 
saya sering di dapur, beri tahu saya " 

" Saya mengerti. Aku ingin tahu apakah kamu sudah tahu, tapi namaku Shin. Aku kurang 
lebih seorang petualang. " 

" Lebih atau kurang? " 

" Aku belum mendapatkan kartu guild. " 

" Begitu. Ngomong-ngomong, apa yang kamu pikirkan barusan? Bagaimana cara dengan 
cepat meningkatkan peringkat Anda? " 

Tsugumi bertanya dengan penuh minat ketika dia duduk menghadap Shin di atas meja 
setelah makan disajikan. 

Apakah para petualang pemula jarang, Shin bertanya-tanya. 

"Aku akan menaikkan pangkatku dengan santai. Karena saya datang ke negara ini dari desa 
yang jauh, saya tidak terlalu mengenal praktik di sini. Saya dirujuk ke sini ketika saya 
melihat sekeliling. " 

" Saya mengerti. Saya tidak tahu banyak, tetapi orang-orang dari negara lain mengatakan 
tidak ada banyak perbedaan. " 
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" Begitukah? Yah, Anda harus berhati-hati untuk tidak mempercayai mereka, mungkin. " 

" Yah, Anda memang orang yang tidak biasa. Seorang petualang pemula harus ingin 
menjadi lebih kuat dan menaikkan peringkat mereka dengan cepat. Selain itu, petualang 
peringkat rendah tampaknya sering diolok-olok. " 

"Kurasa itu benar. Karena aku orang yang sangat aneh, aku akan memberikan respons yang 
tepat jika aku diolok-olok. " 

Kata Shin dengan percaya diri dan senyum lebar di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu 
banyak tentang citra petualang, dia percaya diri dalam berbagai keterampilannya. Ini 
adalah idenya untuk bertindak sedikit seperti seorang petualang. 

"Huh, kau yang percaya diri dengan kemampuan Anda?" 

"Karena sesuai dengan kesempatan. Ketika berbahaya, saya akan lari dengan cepat. Aku 
tidak ingin mati. " 

Pertama-tama, Shin tidak berniat menyebabkan keributan, jadi dia diharapkan mengatakan 
itu. 

"Daripada duduk di sini dengan santai, bukankah kamu memiliki meja lain untuk dihadiri, 
nona pelayan?" 

"Aku akan dipanggil jika ada pesanan jadi tidak apa-apa. Lihat, ibuku ada di sini juga. " 

Dia mengikuti garis pandang Tsugumi dan dia melihat seorang wanita yang memiliki warna 
rambut yang sama dengan Tsugumi, dan menerima pesanan di meja lain. 

Dari sana, Shin yakin bahwa Tsugumi mengambil setelah ibunya. Itu membuat Shin 
berpikir bahwa Tsugumi akan menjadi wanita cantik ketika dia dewasa. 

"Bermain-main, kan ..." 

"Aku tidak main-main. Saya mengumpulkan informasi, saya ulangi, mengumpulkan 
informasi. " 

" Tentang seorang petualang pemula? " 

" Itu mungkin tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Tetapi saya memiliki mata 
untuk orang-orang berdasarkan berbagai petualang yang telah saya lihat. " 

Kata Tsugumi dengan ekspresi percaya diri sambil meletakkan tangannya di dadanya. 

"Oh, lalu bagaimana denganku?" 

"Hmm ... aku ingin tahu, mungkin 85 poin." 
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"... Haruskah aku senang tentang itu?" 

Meskipun mungkin setinggi kedengarannya, itu akan tergantung pada standar kriteria 
penilaian. 

"Ini adalah tempat di mana saya bisa berharap sedikit." 

"Jadi yang ketat. Apa yang menyebabkan poin minus? " 

" Poin pertama, kurangnya ambisi Anda. Anda tidak dapat berhasil jika Anda tidak memiliki 
kemauan, selain itu, Anda terlalu percaya diri dalam kemampuan Anda. Padahal aturan 
saya dipelajari dari pengalaman. 

"Ambisi, ya. Yah, ada langkah-langkah untuk itu. " 

Shin awalnya tidak mendaftar untuk menjadi seorang petualang untuk ketenaran, jadi dia 
tidak memiliki motivasi untuk bekerja keras. Entah bagaimana itu tidak memenuhi cita-cita 
Tsugumi. 

"Kamu benar-benar pria yang santai. Hmm, sekarang kamu menyebutkannya, itu sangat 
cocok untukmu. Kalau begitu, aku akan kembali bekerja atau aku akan dimarahi segera. 
Semoga beruntung, tapi jangan berlebihan. " 

Kata Tsugumi sambil mengedipkan matanya sebelum pergi untuk menerima pesanan. 
Jumlah pelanggan tampaknya telah meningkat. Tanpa menyadarinya, semua tabel sudah 
terisi. 

Dia dengan cepat menghabiskan makanannya karena dia sendirian di satu meja dan 
kembali ke kamarnya. Ketika jumlah orang meningkat, masalah juga meningkat. Dia 
memutuskan untuk patuh mengikuti saran Tsugumi tentang bagaimana para petualang 
pemula ditertawakan. 

Dia tidak ada hubungannya bahkan jika dia kembali ke kamarnya. Jika dia ditanya tentang 
hal itu, dia hanya akan mengatakan dia mengatur barang bawaannya. Setelah itu, dia pergi 
ke pemandian. Setelah berkeringat ringan dan melepas sebagian peralatannya, menjadi 
lebih mudah untuk tidur. 

Dia mendirikan penghalang di dalam kamarnya sebelum tidur karena itu adalah 
rutinitasnya selama pertandingan. Meskipun dia tidak sering menerima serangan 
mendadak karena sistem deteksi, dia masih mengambil tindakan pencegahan. 

Sedangkan untuk tempat tidur, itu lembut dan halus, dan itu benar-benar nyaman. Dia 
berterima kasih kepada Celica dalam pikirannya sambil membiarkan tubuhnya tertidur. 

Di tengah tidurnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang telah dia lupakan. 

Itu mengingatkannya, 
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"Pesan ... dikirim? ... Apakah ..." 

Dia mengutuk dalam benaknya karena dia benar-benar lupa tentang pesan itu. 

Dia bangun dan melihat langit-langit yang tidak dikenalnya. 

Dia mengingat peristiwa kemarin, dari pertarungan terakhir, diangkut ke dunia yang 
berbeda, mengangkat kutukan Tiera dan kejadian di guild. 

Meskipun dia tidak ingin memiliki mimpi itu, dia tidak dapat membantu tetapi berharap 
untuk dapat keluar dengan aman dan bangun di rumah sakit atau di tempat lain. 

"Kenyamanan seperti itu, itu tidak akan berjalan seperti yang aku inginkan." 

Dia menggumamkan itu dan melihat sekelilingnya. 

Kamar itu masih gelap, jadi dia tahu itu sebelum fajar. 

Ada tanda-tanda orang mulai bergerak di lantai pertama. Rupanya orang-orang di dunia ini 
jauh lebih awal bangkit. 

"Tidak ada ketidaknormalan dalam sistem penghalang dan deteksi. Yang pertama akan 
bangun lebih dulu dan memeriksa sekelilingnya. " 

Dia tersenyum masam dan bertanya-tanya kapan terakhir kali dia tidur tanpa hati-hati 
adalah. 

Ketika dia membuka jendela, udara segar dari luar memasuki ruangan. Sambil merasa 
dingin dari udara dingin, dia melihat ke bawah dari jendela dan dia bisa melihat sosok 
orang yang berjalan di jalan. Lalu lintas pejalan kaki jarang, tetapi dia merasa itu perlahan-
lahan hidup. 

Karena Bear Point Pavilion lebih besar dari bangunan di sekitarnya, dia bisa melihat 
pemandangan kota di luar dengan sangat baik. Itu berbeda dari permainan atau program 
karena dia terpikat oleh pemandangan kota. 

Karena dia tertidur lebih awal, tidak ada rasa kantuk dan dia merasa segar. Sambil melihat 
ke luar, matahari, yang mulai naik perlahan dan benteng yang menutupi kota, bisa dilihat. 

Dia memperhatikan kota saat itu perlahan-lahan diselimuti cahaya hangat. 

Setelah beberapa saat, matahari terbit dan jumlah orang di jalan mulai meningkat. 

Shin juga mengeluarkan peralatan seperti jaket dan celana panjang dari Item Box, dan 
mengubahnya menjadi mereka. Dia turun setelah mengunci kamar. 
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Di lantai pertama, ada orang yang datang untuk makan sarapan seperti Shin, orang yang 
sudah sarapan, orang yang pergi dan masuk toko, dan sebagainya. 

Berdasarkan penampilan mereka, hampir semua orang di sini adalah seorang petualang. 
Tampaknya tidak biasa untuk mulai memobilisasi saat matahari terbit. 

"Selamat pagi. Apa kamu tidur nyenyak kemarin? " 

Tsugumi-lah yang menyambutnya. Dia membawa nampan dengan piring. 

"Selamat pagi. Saya bangun dengan baik hari ini. " 

"Kalau begitu bagus. Sarapan kan? Aku akan menyiapkannya segera jadi silakan duduk. " 

" Oh, terima kasih. " 

Dia duduk di meja, berbeda dari kemarin karena dia tidak ingin mengumpulkan informasi 
pagi ini. 

Sarapan yang disajikan adalah sup dengan roti cokelat. Roti cokelat itu tidak terlalu keras 
atau terlalu lunak, seperti roti Prancis. Rebusannya penuh dengan sayuran dan daging yang 
berwarna-warni, lebih tebal dari yang terlihat. 

Dia melihat sekeliling dan melihat semua orang mencelupkan roti ke dalam rebusan. 

"Lezat!" 

Sepertinya dimasak dengan baik. Ramuan rebusan tercampur secara harmonis dan rasanya 
meresap di mulut. Saat dipadukan dengan roti, rasanya masih enak. 

Rasa yang tak terduga membuatnya mengisi ulang piringnya dua kali. Dia merenung sedikit 
setelah makan terlalu banyak. 

"Kamu benar-benar makan banyak di pagi hari." 

"Begitu juga kemarin, makanan di sini enak." 

"Kamu tidak harus mengatakan kata-kata yang begitu indah. Ini hanya sedikit layanan 
untuk Shin. Ngomong-ngomong, kamu harus menunggu lebih lama sebelum pergi ke guild 
untuk mengambil kartu guild. " 

" Apakah ada yang terjadi saat ini? " 

" Itu ramai terutama di pagi hari. Ketika kamu berpangkat rendah, kamu mungkin akan 
terganggu dan dipaksa untuk memasuki sebuah pesta sehingga kamu lebih baik berhati-
hati. " 
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" Kedengarannya berbahaya. Bukankah staf guild menghentikannya? " 

" Meskipun mereka akan menghentikannya jika mereka melihat itu dilakukan di tempat 
terbuka, para petualang yang melakukannya memiliki metode untuk mencegahnya bocor. " 

"Aku mengerti, ini adalah situasi yang perlu aku ketahui." 

Dia memutuskan untuk menunda waktunya sambil berpikir bahwa mereka yang 
melakukan itu pastilah orang-orang kecil. Itu bukan masalah besar tapi dia sendiri tidak 
ingin mendapat masalah dengan mereka. 

"Hanya saja, jangan terlalu mengandalkan staf guild, ketika dalam keadaan darurat, itu 
mungkin tidak dapat diandalkan." 

"Aku setuju." 

"Yah, selama kamu mengambil waktu kamu maka itu baik," 

kata Tsugumi sambil pergi untuk mengambil pesanan untuk pelanggan yang menunggu di 
meja lain. 

Dia berterima kasih atas pertimbangan Tsugumi. Dia memutuskan untuk menghabiskan 
waktu sejenak sambil minum jus buah. Karena dia punya waktu luang, dia terus 
mengumpulkan informasi seperti kemarin, kali ini dia mengamati peralatan dan peralatan 
para petualang. 

Dia memperhatikan bahwa dia dengan santai menggunakan alat langka pagi ini. Namun 
demikian, dia ingat alasan dia melupakan pesan itu sebelum tidur. Ketika dia berganti 
pakaian dan membuka Kotak Barang, tiba-tiba dia teringat akan senjata dan peralatan yang 
ada di Tsuki no Hokora. 

Ada peralatan yang digunakan oleh pemula hingga beberapa yang bermutu tinggi. 
Peralatan untuk orang perantara dapat dihitung dengan satu tangan. Shin tahu peralatan 
canggih juga disertakan sehingga dia sedikit menyesal. Karena itu, ia mengarahkan 
perhatiannya ke peralatan dan lupa tentang pesannya. 

Meskipun dia sudah melihat banyak petualang tadi malam, itu lebih mudah sekarang 
karena banyak petualang masuk dan keluar. 

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

Sambil meminum jus buah, dia melirik ke sisi meja yang lain. 

Tampaknya sebagian besar senjata terbuat dari besi dan tembaga. Armornya sebagian 
besar terbuat dari kulit atau logam seperti baja, hanya beberapa yang memiliki pesona. 
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Kualitas peralatan dan alat mungkin juga telah memburuk sejak era game. Shin tidak bisa 
menahan untuk berpikir bahwa peralatan itu mengerikan, meskipun itu buruk bagi para 
petualang di dunia ini. 

Itu juga alasannya memilih peralatan peringkat rendah saat berganti pakaian. Saat ini, Shin 
mengenakan 'Mud Lizard Jacket' dan 'Demon Spider Thread of Trouser'. Keduanya 
menggunakan bahan dari monster yang bisa diburu bahkan pada level 70. Namun, kinerja 
untuk kedua peralatan itu 4 kali lebih tinggi dari biasanya, karena diperkuat sampai batas 
tercapai. 

Di pinggangnya tergantung sebuah katana bernama 'Beberapa Strok'. Beberapa Stroke 
adalah senjata awal yang bisa diperoleh saat berganti pekerjaan menjadi samurai. Tentu 
saja, kinerjanya rendah. Kebanyakan pemain akan menjualnya atau menaruhnya di gudang 
ketika pemain naik level atau bahkan jika itu diperkuat. Meski begitu, katana memiliki 
kinerja yang lebih baik daripada petualang terdekat yang bisa dengan mudah menebak 
kualitasnya. 

Peralatan yang dimiliki Barlux mungkin sangat berharga, pikir Shin. 

Setelah itu, 30 menit sudah berlalu setelah menghabiskan waktu dan mengumpulkan 
informasi, Shin meninggalkan Bear Point Pavillion. 

◆◆◆◆ 

Saat berjalan di jalan ke guild, dia mengamati penampilan kota. Tidak ada banyak lalu lintas 
pejalan kaki dibandingkan dengan kemarin. 

Berbagai kios mulai terbuka di tepi jalan, berkerumun dengan orang-orang sarapan dan 
membeli makan siang. Juga, ada banyak kios yang tampaknya berguna bagi para petualang 
-- menjual baju besi, item sihir, dan berbagai alat. 

Itu adalah pemandangan yang luar biasa karena matahari hanya keluar selama dua jam. 

Setelah window-shopping di warung, dia berjalan ke guild. Karena banyak petualang 
memiliki senjata, senjata Shin tidak menarik perhatian. 

Tetap saja, 【Pencarian】 digunakan untuk mencari musuh sebagai kebiasaan dan untuk 

berhati-hati. Shin mungkin tidak berhenti menggunakan skill itu karena ada masalah surat 
pengantar juga. 

Setelah berjalan selama 40 menit, dia akhirnya melihat papan guild petualang. Waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai guild meningkat dari kemarin mungkin karena dia 
menghindari daerah yang ramai. 

Ketika dia memasuki gedung, sekelompok petualang keluar dari pintu. Meskipun banyak 
waktu berlalu, dia merasakan bahwa masih ada banyak orang di dalam. 
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Celica dan seorang wanita peri berada di meja resepsionis. Dia yakin karena dia bisa 
melihat telinga runcing seperti milik Tiera. Shin mendekati meja resepsionis dan berbicara 
dengan Celica. 

"Selamat pagi. Aku di sini untuk mengambil kartu guildku. " 

" Selamat pagi, Shin-sama. Harap tunggu sebentar sementara saya pergi untuk mengambil 
kartu guild Anda. Dan, ini Els yang kamu cari. Els, ini Shin-sama yang baru saja kita 
bicarakan. " 

Ketika Celica memperkenalkannya, wanita peri yang duduk di sebelah meja resepsionis 
mendatangi Shin. 

"Selamat pagi, Shin-sama. Nama saya Els Balter. Saya diberitahu bahwa Shin-sama memiliki 
bisnis dengan saya. " 

Els memiliki contoh klasik kecantikan elf, dan penampilannya terlihat seperti dia berusia 
sekitar 24 tahun. Rambutnya yang hijau dan cerah mencapai pinggangnya seperti pohon-
pohon di hutan. Mata biru mengingatkan pada sisi danau. Tingginya sekitar 170 kuburan. 
Gaya dan ketampanan yang akan membuat model malu. Padahal dia tidak tahu tentang 
preferensi para petualang di dunia ini. 

Karena dia tidak bisa menatap terlalu lama, Shin segera mengalihkan matanya. 

"Ini, itu mungkin ditujukan kepadamu." 

Shin berkata dan memberikan surat pengantar dari Tsuki no Hokora kepadanya setelah dia 
mengeluarkannya dari Item Box. Tindakan anti-pencurian telah dihapus. 

"Ditujukan ... untukku ...?" 

Sambil memiringkan kepalanya dan tampak bingung, dia melihat isinya. 

Kemudian, matanya melebar sesaat ketika dia membaca surat pengantar. Dapat dikatakan 
bahwa dia telah membaca beberapa hal yang tidak dapat dipercaya dalam surat itu. 

"Tidak mungkin ... tidak, tapi" 

Celica tampak sedikit khawatir dengan kondisi rekannya. Dan Shin juga cemas tentang 
isinya karena dia tidak tahu apa yang ditulis. Meskipun kontennya harus terkait dengan 
kutukan Tiera, itu tidak terlalu mempedulikan Shin seperti halnya Tiera tampaknya 
merahasiakannya. 

Els sangat terkejut bahwa dia bergumam dan membisikkan sesuatu, seperti dia lupa Shin 
dan Celica ada di sana. Kemudian dia kembali sadar dan mengalihkan perhatiannya ke Shin. 

"Umm ... apa?" 
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Shin tersentak pada tatapannya. Hatinya semakin gelisah ketika dia memikirkan alasan 
mengapa dia menatapnya. 

"Kamu ... Tiera ... terima kasih. Saya benar-benar bersyukur. " 

Begitu dia mengatakan itu, Els membungkuk cepat. Untuk beberapa alasan pidatonya 
menjadi agak berbeda. 

"Maaf, tapi aku tidak mengerti situasinya ..." 

Itu terlalu mendadak dan tidak bisa dipahami oleh Shin. 

"Maaf, sepertinya aku agak terguncang. Celica, tolong ambil alih untukku sebentar. Saya 
minta maaf tetapi percakapan ini akan dirahasiakan mulai sekarang. Karena kita akan 
melanjutkan di ruang belakang, aku memintamu untuk mengambil alih. " 

" Aku mengerti. Aku akan memanggil staf lain untuk menangani resepsi untukmu. " 

" Terima kasih ... " 

Shin tidak punya masalah dengan proposal Els jadi dia setuju sambil sedikit merasa 
berkecil hati. 

Shin memasuki ruangan yang sama seperti kemarin. Setelah mereka berdua memasuki 
ruangan, Els menutup pintu dan menguncinya dengan kunci kamar dan kemudian dia 
duduk di sofa setelah dia melakukan ritual. 

"Sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih. Untuk mengangkat kutukan Tiera, 
terima kasih banyak. " 

" Oh, jadi itu alasannya. " 

Rupanya, Els sepertinya sudah tahu tentang kutukan Tiera. Tampaknya ditulis dalam surat 
pengantar. 

"Tolong angkat kepalamu, aku tidak pernah berniat untuk keluar dari tangan seperti ini." 

"Tapi, aku sedang mencari solusi dan masih belum menemukan petunjuk. Dan kamu 
berhasil. Jadi wajar saja untuk bersyukur. " 

Ada item yang bisa menghilangkan kutukan tapi sepertinya itu sulit didapat. Mungkin dia 
akan pergi berpetualang untuk menemukan solusi untuk kutukan itu. 

"Jika memungkinkan, tolong jangan berlebihan. Apakah kamu biasanya berbicara seperti 
itu? " 
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"Saya mengerti. Saya tidak akan membocorkan informasi ini atas nama Roh Hutan. 
Sejujurnya, tidak banyak subjek yang bisa didiskusikan secara terbuka. Saya juga merasa 
paling nyaman berbicara seperti ini. Ditulis di sini bahwa orang itu tidak akan keberatan, 
apakah itu menyinggung Anda? " 

" Tidak, itu bagus. Apakah itu satu-satunya alasan mengapa aku dibawa ke ruangan ini? 
Baru saja ritual apa yang kamu lakukan? " 

" Itu adalah sihir pencegahan menguping. Bahkan staf guild tidak bisa mendengar cerita 
saya yang akan saya ceritakan sekarang. Dan aku harus bertanya kepadamu secara pribadi 
juga. " 

Meskipun Shin mengerti Els memiliki berbagai pertanyaan dari kondisinya, dia tidak ingin 
menyalahgunakan keunggulannya juga. 

"Aku akan mengatakan ini untuk berjaga-jaga, aku tidak punya jawaban untuk semuanya." 

"Aku tahu. Namun, saya tidak tahan ketika saya mencari solusi untuk kutukan selama lebih 
dari 50 tahun dan tidak menemukan satu pun petunjuk. " 

Tampaknya itu karena penasaran. Tidak hanya itu, perasaan iri dan keinginan yang tulus 
tampak bercampur di mata Els. 

50 tahun. Waktu yang dihabiskan dua kali lebih banyak daripada waktu Shin hidup. Bahkan 
jika itu diselesaikan, orang memang ingin tahu metode yang digunakan. 

Selain itu, mungkin ada orang lain yang akan mendapatkan kutukan. 

"Itu tidak tertulis dalam surat pengantar?" 

"Sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa jadi tidak dimasukkan. Nah, bagaimana dengan ini. 
Aku akan melakukan apapun untukmu sebagai hadiah. Maukah Anda memberi tahu saya? " 

Els mencondongkan tubuh ke depan saat dia melangkah lebih dekat ke Shin. Meskipun Shin 
tidak merasa sedih didekati oleh seorang kecantikan, entah bagaimana ada aura haus darah 
yang memancar darinya. 

Shin tidak ingin buru-buru membuka topik tentang 【Pemurnian】 karena dia setidaknya 

belum memiliki akal sehat dasar dunia ini. 

Namun, Els tahu tentang kutukan Tiera, dan Tiera menulisnya dalam surat pengantar 
untuk menginformasikan Els. Shin berpikir itu tidak akan menjadi masalah jika dia 
memberitahunya. 

"Aku mengerti jadi tolong duduk. Sebelum aku memberitahumu dengan benar, tolong 
tenang sebentar. " 
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Els duduk lagi di sofa sementara Shin menyesuaikan postur duduknya. 

"Metode untuk menghilangkan kutukan itu menggunakan skill, 【Purification】. Ada 

metode lain, tapi ini adalah metode paling andal yang saya tahu. " 

Meskipun dia tahu ada item yang bisa menghilangkan kutukan, dia tidak mengatakannya 
karena dia masih tidak bisa memastikan apakah itu ada di sini. 

"【Pemurnian】? ... agar keterampilan itu memiliki efek seperti itu." 

Dia bisa memahami ekspresi frustrasi pada Els. 

Karena berdasarkan dari cerita Tiera, hanya para imam peringkat tinggi yang bisa 
mendapatkan skill 【Purification】. 

"【Akuisisi Purification】 ... tidak, diwarisi dalam kasus ini, berapa banyak orang yang 

mewarisinya" 

"Aku tidak tahu. Di gereja, hanya orang dengan posisi yang tahu kondisi untuk 
menggunakan 【Pemurnian】 pada tubuh. Apalagi, tidak semua efeknya diketahui. 

Pertama, tidak pernah ada orang yang bukan dari gereja yang dapat menggunakan 【

Purification】. " 

" Apa ... sungguh ?! " 

Shin menjatuhkan bahunya ketika dia mendengar itu dari Els. Dia bisa membayangkan 
bahwa itu akan sangat buruk jika gereja tahu dia memiliki keterampilan itu. Keahlian itu, 
jika dia menonjol, itu akan menarik banyak musuh yang ingin mewarisi keterampilan itu. 

(Aku punya firasat buruk tentang ini ...) 

"Tolong jangan katakan itu kepada siapa pun." 

"Tentu saja. Karena saya juga seorang pemegang skill, guild terdorong untuk membantu 
saya, atau saya akan meninggalkan guild. Karena itu, aku ingin kau merasa lega. " 

Els berkata seolah itu bukan apa-apa. Shin berpikir itu akan sulit untuk melawan manusia 
atau organisasi tetapi sepertinya dia tidak perlu khawatir. 

"Yah, selama aku berhati-hati, itu akan baik-baik saja." 

"Meski begitu, itu berat di pundakku berkat kamu. Meskipun itu aman, tinggal di rumah itu 
selama bertahun-tahun adalah kejam. " 
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" Aku juga berpikir begitu. Itu adalah alasan yang sama mengapa saya menghilangkan 
kutukan itu. Yang mengingatkan saya, bagaimana Anda tahu tentang kutukan itu? Tiera 
bahkan agak ragu untuk membicarakannya. " 

" Aku dan Tiera berasal dari desa yang sama. Saya menjadi seorang petualang dan 
berkeliling dunia, saat saya dalam perjalanan pulang saya tahu tentang kejadian itu. Dia 
adalah peri biasa pada waktu itu. Dia adalah seorang gadis dengan rambut keperakan yang 
indah 

. " 

" Begitu . " " Ketika aku kembali ke desa setelah mendengar bahwa Tiera dikutuk, dia sudah 
dibuang. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir dia akan tetap hidup setelah mendengar 
tentang kutukan sampai saya bertemu Schnee. " 

Kutukan yang menarik monster kuat, hampir mustahil untuk bertahan hidup sendirian. 
Bahkan, jika Schnee tidak melindunginya, tingkat kelangsungan hidup akan turun menjadi 
nol. 

"Dia mendapatkan kutukan itu, dan dibantu oleh Schnee ..., bukan? Apakah dia beruntung 
atau apa? " 

" Tiera yang memutuskan. Namun, kutukan itu dihapus, terima kasih untukmu, dan kurasa 
dia bisa menemukan kebahagiaan mulai sekarang. " 

" Kamu benar. Bukan untuk kita menjadi hakim. Jadi ceritanya berakhir di sini. Apakah ada 
hal lain yang ingin Anda tanyakan? " 

" Tidak ada, apa yang ingin saya tanyakan, Anda sudah menjawab. Maaf kalau ini 
menghabiskan waktu berharga Anda. " 

" Tidak apa-apa. Perasaan Els, aku bisa memahaminya sedikit. " 

Dia tidak terlalu sadar waktu 30 menit telah berlalu sementara dia mendengarkan dengan 
tenang cerita Els. 

Ketika mereka meninggalkan ruang tamu dan kembali ke meja resepsionis, Celica dan 
resepsionis lain sedang berbicara. Resepsionis bangkit ketika dia melihat Els dan naik ke 
lantai dua setelah membungkuk cepat. 

"Apakah kamu sudah selesai?" 

"Ya, kami telah menyelesaikan percakapan kami." 

"Maaf, Celica. Dan terima kasih atas bantuan ini. " 
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Setelah mengucapkan terima kasih, Els mulai memperhatikan permintaan yang dibawa 
oleh para petualang di meja resepsionis. 
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Vol. 1 - 3.2 
"Lalu, Shin-sama, ini kartu guildmu. Harap berhati-hati untuk tidak kehilangannya, karena 
itu juga berfungsi sebagai bukti peringkat Anda. Dan biaya 10 J koin perak diperlukan 
untuk menerbitkan kembali kartu kalau-kalau hilang. " 

" Aku mengerti. " 

Shin menerima kartu guild dari Celica. Kartu itu memiliki nama, pangkat, afiliasi, pihak 
yang dijelaskan di dalamnya. Dia mengingat penjelasan Cilica bahwa deskripsi itu tidak 
dapat dilihat kecuali alat khusus digunakan. 

"Apakah Anda ingin menerima permintaan sekarang?" 

Papan buletin dengan permintaan yang diposting di sana terlihat. Adapun permintaan 
peringkat G, sesuatu seperti mengumpulkan barang-barang dan tugas lain-lain sering 
ditemukan. Mereka kurang berbahaya dan karena itu kurang memuaskan. Namun, hadiah 
rata-rata adalah 1 J koin perak, yang tampaknya dibayar tinggi. 

"Bagaimana dengan ini? Bisakah saya menerima permintaan ini? " 

Dia merobek permintaan yang diposting di papan pengumuman dan membawanya ke meja 
resepsionis. Shin berniat menaikkan peringkatnya setidaknya satu. Namun, Celica tidak 
mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia memiliki peringkat terendah bahkan jika dia 
memiliki informasi tentang peringkatnya. 

"Permintaan ini, tolong." 

"Ini untuk mengumpulkan Hillock Herbal. Karena permintaan ini selalu diberikan, tidak 
ada batasan waktu. Hadiahnya adalah 1 J koin perak per 30 buah. " 

" Jika saya mengumpulkan 60 dari mereka, akankah saya mendapatkan 2 J koin perak? " 

" Ya, selalu ada permintaan untuk Hillock Herb, karena itu adalah bahan ramuan. Apakah 
Anda setuju dengan permintaan ini? " 

" Ya, tolong. Oh, ada buku bergambar yang menunjukkan Hillock Herb? " 

" Ya, ada. Tolong tunggu sebentar." 

Sebenarnya, dia sudah melihatnya di dalam game, tetapi dia memutuskan untuk 
mengkonfirmasi penampilannya untuk memastikan. Buku yang dibawa Celica dari rak 
buku di belakang resepsi setebal kamus. 

Dia meletakkan buku itu di meja resepsionis dan menghela napas dengan suara kecil. 
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"Fiuh, ini adalah ensiklopedia tanaman. Dan Hillock Herb ... ini dia. " 

Dia mengkonfirmasi Ramuan Hillock sambil berterima kasih kepada Celica yang bersusah 
payah membuka buku itu dan menemukannya untuknya. Penampilan tanaman itu 
tampaknya tidak berubah. Tingginya sekitar 10 -- 15 makam dengan daun bergerigi. Dia 
berharap bahwa tidak akan sulit untuk mengumpulkan 30 tanaman yang tumbuh. 

"Tumbuh di hutan timur dan utara." 

Menurut buku itu, Hillock Herb tumbuh di hutan timur dan utara, terutama di kedalaman 
hutan. 

"Harap berhati-hati karena orang-orang tersesat di kedalaman hutan saat mencari Hillock 
Herbs. Kamu mungkin juga akan diserang oleh monster ganas jika kamu bergerak terlalu 
jauh. " 

" Aku akan berhati-hati. " 

Ada beberapa hal yang lebih baik tidak terungkap. Ketika dia pergi ke 'Tsuki no Hokora', 
dia sudah melintasi hutan timur. Monster ganas yang telah dia bunuh digunakan untuk 
membayar tinggal di penginapan. 

"Hati-hati." 

Kata Celica saat Shin pergi dari guild. 

Shin berjalan menuju gerbang timur, sambil bertanya-tanya apakah dia harus membeli 
peta atau tidak. 

◆◆◆◆ 

――Di ruang lounge guild. 

Els dan Celica baru saja selesai membereskan beberapa dokumen dan berbicara tentang 
Shin sambil minum teh. 

"Celica, apakah kamu tahu siapa orang itu, barusan?" 

"Kalau dipikir-pikir, aku belum tahu banyak tentang dia. Meskipun orang mungkin 
mengatakan aku mengenalnya, aku juga tidak punya banyak informasi tentangnya. " 

Shin baru saja tiba di guild kemarin, jadi Celica belum tahu banyak tentangnya. Karena dia 
memegang surat pengantar, dia memberi tahu Els tentang pertandingannya dengan Barlux. 

"Apakah kamu mengatakan 'Serigala Biru' ditangani dengan mudah? Meskipun, bahkan 
saya bisa mengerti bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. " 
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Karena Celica adalah rekannya, dia berbicara dengan nada yang nyaman. Dia awalnya 
seperti itu, jadi bukan masalah bagi Els untuk berkomunikasi dengannya dengan cara ini. 
Tetapi dia harus memastikan untuk tidak berbicara seperti itu di depan umum, hanya 
ketika mereka berdua sendirian. 

Ngomong-ngomong, 'Serigala Biru' sepertinya merujuk pada Barlux. 

Tidak banyak yang diketahui tentang orang itu ―― Shin. 

Ketika Celica memperkenalkan Shin kepadanya, Els mengatakan sesuatu yang berkaitan 
dengan 'Judul Resmi' -nya. 

"Memang, tidak heran aku tidak bisa melihatnya." 

Els mengangguk ketika dia memahami cerita dari Celica. 

"Apakah itu benar, bahwa itu tidak terlihat?" 

Celica memandang Els dengan tak percaya. 

Els adalah salah satu eksekutif dengan kekuatan di sebelah sub-master dalam guild. Els 
adalah pemegang 【Analyze • Ⅶ】 skill, dan pada saat yang sama, ia memegang gelar 

'Pengamat'. Karena itu, dia bahkan bisa melihat melalui nama dan level orang yang levelnya 
lebih tinggi dari miliknya. Nama palsu bisa dilihat langsung olehnya. Bahkan, level Barlux 
terlihat pada pandangan pertama. 

Ketika Els mengatakan dia tidak bisa melihat melalui Shin, orang akan bertanya-tanya 
siapa dia sebenarnya. 

Dia bahkan tidak tahu apakah namanya, Shin, itu benar. 

"Yah, tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Saya tidak berpikir Tiera akan menyerahkan 
surat pengantar kepada orang jahat. " 

" Blue Wolf juga memiliki pendapat yang sama. Hanya sedikit berbeda. " 

Celica bergumam sambil mengingat rasa aman misterius yang dia rasakan dari Shin. 

"Berbeda ... kan? Tentu saja, kemampuannya dan atmosfer di sekitarnya tidak cocok, itu 
sebenarnya aneh ... " 

" Memang. Bagaimana saya mengatakan ini? Rasanya agak seperti rasa aman. " 

Keduanya berhenti berbicara, dengan suasana hati yang baik di sekitar mereka. 

"Aku tidak tahu (kurasa) ..." 
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Semakin mereka memikirkan Shin, semakin gambarnya menjadi kabur. 

Di masa lalu, bahkan ketika mereka merasa tidak nyaman, tidak pernah ada waktu ketika 
kedua hati mereka gusar. 

Setelah dia meninggalkan guild, Shin pergi ke gerbang timur tanpa berhenti. Awalnya, dia 
menyusuri jalan utama, lalu dia mengubah jalurnya dan memasuki hutan. Hutan timur 
adalah tempat para petualang pemula masuk secara rutin. Itu tampak seperti tempat di 
mana hampir tidak ada monster ganas muncul. 

Ketika dia kebetulan melewati gerbang, Beid memberitahunya tentang ini. Dia mengatakan 
bahwa beberapa pemula pergi ke hutan timur hari ini. Beid adalah seorang penjaga di 
gerbang selatan kemarin, tetapi tampaknya penjaga itu akan berputar setelah jangka waktu 
tertentu. Dia tampaknya menjaga gerbang timur sekarang untuk sementara waktu. 

Pencarian mudah dapat dilakukan dalam 30 menit dalam permainan. Dia berencana untuk 
menyelesaikan ini dengan cepat, dan kemudian pergi ke perpustakaan sesudahnya. Shin 
mempercepat langkahnya. 

Bahkan jika tempat itu dikatakan baik-baik saja untuk dimasuki pemula, hutannya gelap 
dan dipenuhi pepohonan. Beid mengatakan bahwa hanya ada setan tingkat rendah atau 
binatang buas, tapi itu masih menakutkan bagi Shin karena dia belum terbiasa dengannya. 

Tanpa menaruh terlalu banyak kepercayaan pada informasi, dia mencari Hillock Herb 
dengan hati-hati. 

Jika ingatan Shin benar, seharusnya tumbuh di tempat-tempat yang mudah dijangkau sinar 
matahari. 

Karena dia mendengar bahwa Ramuan Hillock dapat dipanen dengan mudah, dia berpikir 
bahwa dia bisa menyelesaikannya dengan cepat. 

◆◆◆◆ 

"... Ini bukan." 

Dia telah memasuki hutan 3 jam yang lalu. 

"... Ini juga bukan!" 

Jumlah panen ... nol. 

"... Tidaaaak !!" 

Belum ada satu pun Hillock Herb yang ditemukan. 
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Sudah lama sejak dia memasuki hutan dengan penuh kemenangan. Meskipun berjalan 
dengan mengandalkan ingatannya, dia tidak dapat menemukan satu ramuan pun. 

"Aneh ... Tidak peduli seberapa banyak aku mencarinya, tidak seorang pun dapat 
ditemukan." 

Itu aneh karena dia perlahan-lahan pergi lebih jauh ke dalam hutan untuk menemukan 
beberapa. Tidak ada tanda-tanda petualang di sekitar sehingga tidak mungkin seseorang 
mengambil semuanya sebelum dia. 

"Haruskah aku masuk lebih dalam?" 

Informasi dari ensiklopedia menyatakan bahwa lebih mudah menemukan mereka lebih 
dalam di hutan. Secara alami, lingkungan menjadi lebih gelap dan tanda-tanda binatang liar 
bisa dirasakan di mana-mana. 

Dia mengabdikan dirinya untuk mencari tanaman tanpa bertemu monster. Saat dia sedikit 
lebih maju, dia pergi ke tempat-tempat yang tidak dikunjungi monster, dan melihat 
sekeliling. 

Bahkan dengan pencarian penuh, dia tidak bisa menemukan tempat terbuka di mana sinar 
matahari menyentuh tanah. Meskipun dia mencari tempat-tempat yang mungkin satu demi 
satu, tidak ada tanda-tanda dari mereka, sebaliknya ada semak dan akar pohon di mana-
mana. 

"Aku merasa lapar ..." 

Matahari sudah tinggi di langit, jadi sudah sore. Dia telah berjalan selamanya dan perutnya 
keroncongan karena dia belum makan siang. 

"Haruskah aku makan?" 

Karena rasa laparnya sudah dekat, dan sebagai perubahan suasana hati, dia memutuskan 
untuk makan siang. 

Dia meletakkan makan siangnya dari 'Kotak Barang' di atas tunggul dan mulai makan. Pada 
menu ada hot dog dan cola. Makanan yang disimpan di 'Kotak Barang' tidak membusuk 
seiring berjalannya waktu. Dia memasuki hutan tanpa membeli makanan sebelumnya, 
karena dia bisa menyimpan barang makanan di 'Kotak Barang' nya. 

Meskipun makanan awalnya memiliki efek khusus seperti kenaikan statistik atau 
pemulihan HP dan sebagainya, entah bagaimana daerah itu tidak tersedia, sehingga 
efeknya tidak bisa dirasakan. 
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Selain itu, ada berbagai item makanan mewah lainnya tetapi mereka tampaknya 
diperlakukan sebagai makanan normal. Bahkan jika itu memiliki efek khusus, mungkin 
tidak ada waktu untuk memakan makanan sambil bertarung dengan monster. 

"Mmm, myum, fuu ... Kalau begitu, haruskah aku mencarinya?" 

Tanpa membuang waktu, dia menghabiskan makan siangnya. Karakteristik junk food 
adalah bisa memakannya dengan cepat. Dia memakannya dengan cepat karena dia bisa 
dalam masalah jika binatang buas dan monster datang, tergoda oleh baunya. 

Meskipun dia pergi mencari Ramuan Hillock lagi, itu masih tidak dapat ditemukan. 

Tiga jam kemudian, setelah dia makan siang, itu agak menyegarkan; dia masih belum 
menemukan apa pun. Hillock Herb mungkin baru saja dipilih secara mendalam, pikir Shin. 

Setelah satu jam lagi, Shin memutuskan untuk kembali ke penginapan karena dia lelah. 
Meskipun mungkin untuk melanjutkan secara fisik, dia merasakan kelelahan mental 
setelah tidak dapat menemukan apa yang dia cari. 

Ketika dia tiba di gerbang, para penjaga telah diganti. Tampaknya para penjaga bergiliran 
dan berpatroli secara bergiliran. 

Dia menemukan Beid di antara para prajurit yang kembali dari patroli dan bertukar 
beberapa kata sementara dia mengkonfirmasi kartu serikat Shin. 

"Yo, kamu terlihat lelah. Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari? " 

" Masalahnya, saya pergi ke hutan timur untuk mengumpulkan Hillock Herb, tapi saya telah 
mencarinya sepanjang hari dan belum menemukan satu ... " 

" Oioi, ramuan itu bisa menjadi ditemukan dengan mudah jika Anda mencarinya dengan 
benar. Saya melihat beberapa pemula kembali dengan itu hari ini. Itu dipanen dengan baik. 
" 

" WH ... APA ...? " 

Pemula lainnya sedang memanen dengan baik. Shin terkejut ketika dia dikejutkan oleh 
kata-kata. 

"Saya pikir semua orang kembali di pagi hari ... Anda, tentu saja Anda tidak mencarinya 
selama sehari penuh, kan?" 

"... Ya ..." 

Dia menutupi wajahnya dengan telapak tangannya dan menjatuhkan bahunya. Shin adalah 
seorang petualang peringkat SS selama pertandingan. Harga dirinya hancur di sini bahkan 
jika dia tahu ini adalah dunia yang berbeda. 
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"Yah, itu, apa yang bisa aku katakan. Bergembiralah. " 

" Ku, kata-kata yang membesarkan hatimu menyengat mataku. " 

Karena Beid juga tidak tahu Hillock Herbal tidak dapat ditemukan di sana, tanpa 
mengetahui, hanya kata-kata biasa yang keluar. 

"Yah, kurasa ini hanya keberuntunganmu. Saya tidak berpikir hari ini adalah hari Anda, 
tetapi Anda dapat mencoba lagi besok. " 

" Begitukah ... haruskah saya masuk lebih dalam ke hutan besok? " 

"Jangan pergi terlalu jauh ke hutan. Meskipun kamu tidak akan melakukan kesalahan 
seperti itu, banyak pemula mati dengan mudah karena mereka melangkah terlalu jauh ke 
kedalaman. " 

" Aku mengerti. Sampai jumpa. " 

Dia memahami kekhawatiran Beid juga. Dan tidak perlu terburu-buru karena tidak ada 
batas waktu. Namun, ada psikologi orang yang ingin menemukan sesuatu ketika tidak 
ditemukan sebelumnya. Ketika sampai pada hal ini, Shin mulai membuat rencana tentang 
perjalanannya ke hutan utara besok. 

◆◆◆◆ 

Keesokan harinya. 

Shin bangun pada waktu fajar dan segera mulai bergerak. 

Dia memeriksa peralatannya, sarapan di Bear Point Pavilion dan mendorong jalan melalui 
area yang ramai. Dalam perjalanan, ia mampir di toko barang bekas dan membeli peta 
sederhana yang menunjukkan daerah di sekitar kerajaan. Kemarin dia pikir dia akan 
kembali dengan cepat, jadi dia tidak membelinya. Meskipun itu adalah peta yang 
menggambarkan kerajaan dan daerah sekitarnya, itu hanya sketsa kasar. Karena dia belum 
ingin menjelajahi kerajaan, dia memutuskan untuk membelinya hanya jika peta itu 
memiliki catatan hutan utara. 

Setelah meninggalkan toko barang bekas, Shin berjalan menuju gerbang. Dia melihat 
kerumunan di sana. "Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana?" Pikir Shin ketika dia 
mendekat. 

Ada kendaraan yang hampir tidak bisa diidentifikasi yang tampak seperti kereta. Seorang 
kusir masuk dari gerbang dan beberapa petualang mengikuti di belakang kereta. Meskipun 
kusir tampaknya tidak terluka, para petualang tampaknya menderita cedera serius. Mereka 
saling membantu ketika salah satu petualang yang tidak terlalu terluka meminjamkan 
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bahunya kepada salah satu lengan yang hilang. Siapa pun akan setuju bahwa mereka nyaris 
tidak lolos dengan kehidupan mereka berdasarkan penampilan mereka. 

"Apa yang terjadi?" 

Kerumunan seperti ini suka menonton grup yang aneh, tetapi tidak ada yang berusaha 
khawatir. Dia hanya menatap para penjaga mendengarkan cerita dari kejauhan. 

(Level mereka adalah 131, 129, 118, dan 134.) 

Pemimpin ksatria adalah level 188. Dengan asumsi kemampuan pemimpin ksatria adalah 
peringkat A, mereka mungkin akan menjadi petualang peringkat C atau D. 

Ada goresan pada baju zirah para petualang dan di gerbong, orang bisa menebak itu 
dilakukan dengan alat tajam. Tetapi akan terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa 
mereka diserang oleh pencuri atau perampok, karena ada potongan besar di atap gerbong. 

Setelah beberapa saat, para penonton yang ingin tahu mulai menyebar, dan para petualang 
dibiarkan dirawat. 

Ketika Shin mendekati gerbang, dia berbicara dengan Beid. 

"Hei Beid, apa yang terjadi dengan kelompok itu tadi?" 

"Hmm? Oh Shin. Mereka diserang oleh monster dan melarikan diri. " 

Itu sama sekali bukan serangan oleh pencuri atau perampok. 

"Saya melihat. Apakah Anda bertanya apa yang mereka serang? " 

"Saya diberitahu untuk tidak berbicara sembarangan. Yah, saya pikir tidak apa-apa jika itu 
Anda. Tapi bagaimanapun, itu akan segera diketahui. " 

" Apakah dia orang yang penting? " 

Monster seperti apa yang menyebabkan penjaga itu waspada, dia harus menunggu kata-
kata Beid untuk memastikan. 

"... Ini Wajah Tengkorak. Anda sudah mendengar desas-desus juga, kan? " 

" Ah, tentu saja saya ... jika saya tidak salah, itu muncul di hutan utara. " 

" Ya, benar. Karena hampir tidak ada laporan saksi mata, itu dianggap sebagai kelas Gadai, 
tetapi, ternyata, itu adalah kelas Jack. " 

" Kelas Jack ... Berapa banyak orang di pesta itu? " 
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" Dua pesta dengan anggota penuh, total 12 orang. Seperti yang Anda lihat, hanya empat 
yang selamat. " 

" Begitu ... " 

Tingkat Jack • Skull Face sekitar 150 ~ 250. Tingkat rata-rata pesta petualang sebelumnya 
mungkin sekitar 120. Jika 12 orang tidak bisa mengalahkannya, terlepas dari peralatan 
petualang, masuk akal untuk berpikir bahwa Jack • Skull Face berada di luar level 200. 

"Semua petualang berpangkat tinggi keluar sekarang. Tergantung pada kasusnya, ketua 
guild atau pemimpin ksatria akan keluar. " 

" Jika kamu berpikir tentang level, itu adalah langkah yang memadai. Hmm? Akankah sang 
putri pergi juga? Dia cukup kuat. " 

Dia ingat bahwa putri kedua melebihi level 200 dan bertanya pada Beid. 

"Aku harap tidak ... Tidak peduli seberapa kuat dia, ini adalah keluarga kerajaan yang 
sedang kamu bicarakan." 

"Tidak, ketika aku mendengar tentang sang putri, aku memikirkan seseorang yang tergila-
gila dengan pertempuran. Bahkan Naga Tanduk akan dikalahkan olehnya. " 

" Ah ... itu ... " 

Berbeda dengan kemarin, sekarang giliran Beid untuk melakukan facepalm dan 
menjatuhkan bahunya. Ternyata, itu adalah topik yang tidak boleh disentuh. 

"Untuk saat ini, hindari mendekati hutan utara, kan?" 

"Aku harap kamu mengerti tapi hati-hati." 

Dia buru-buru pergi ke hutan timur. Seorang pekerja kerajaan juga mengalami masa-masa 
sulit. 

Dia melintasi jangkauan pencariannya di hutan timur kemarin, dan melanjutkan ke 
kedalaman hutan sekaligus. Meskipun dia tahu monster berkeliaran dari 【Pencarian】, 

dia tidak khawatir tentang itu karena monster bisa dengan mudah dikalahkan olehnya. 

Dia berjalan ke kedalaman hutan mencari Hillock Herb. Menurut informasi dari 
ensiklopedia, seharusnya lebih mudah ditemukan di kedalaman hutan. Dan dia sudah 
menemukan beberapa potongan dari mereka tumbuh. Jumlah saat ini yang dimiliki adalah 
13 buah. Tetap saja, dia belum mencapai setengah gol. 

Setelah berjalan sekitar dua jam dan masih tidak dapat menemukan lebih dari 13 buah, ia 
memutuskan untuk pergi ke hutan utara. Dapat dikatakan bahwa hutan timur dan hutan 
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utara terhubung dengan satu jalan utama. Jadi dia memasuki hutan utara dan langsung ke 
kedalaman melalui rute ke barat. 

Dia melihat jalan setelah berjalan beberapa saat. Dua gerbong bisa melewati yang lain, 
karena itu lebar jalan. 

Para petualang mungkin diserang oleh Skull Face di sekitar sini, tebak Shin. Atap guntingan 
itu tergeletak di sisi jalan. Dan genangan darah dan potongan baju besi terlihat di mana-
mana. Tidak ada mayat yang ditemukan karena binatang buas dan monster sudah dibuang. 

"Di dunia ini, apakah Skull Face adalah musuh yang kuat? ..." 

Dia bergumam sambil melihat sisa-sisa gerbong. Itu tidak akan lagi menjadi tempat yang 
layak huni bagi manusia jika kelas tengkorak Jack Face sekuat itu, pikir Shin. 

"Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang." 

Dia membuang pikiran yang ada dalam pikirannya dan memasuki hutan utara. 

Adapun hutan utara, pohon-pohon tumbuh lebih rapat di sini daripada di hutan timur. 
Sinar matahari berkurang lebih dari setengah, jadi itu cukup gelap meskipun siang hari. 
Hanya berjalan lurus diperlukan Shin untuk berhati-hati. Ketika Shin berjalan lebih dalam, 
dia menghela nafas melihat bagaimana dia akan kesulitan mencari Ramuan Hillock. 
Berbeda dengan hutan timur, banyak monster yang hidup di hutan utara. 

Peta memiliki fungsi yang menampilkan penanda merah atau kuning. Ketika dia 
menggabungkan keterampilan operasi pencarian dengan peta, Shin bisa tahu berapa 
banyak monster yang bersembunyi dalam radius tertentu di sekitarnya. 

Dia tidak ingin membunuh yang tidak perlu, tetapi dia akan menyerang balik jika monster 
menyerangnya. Dia bertanya-tanya berapa lama dia akan bertahan saat bertarung dengan 
【Limit】. 

Berbeda dengan situasi ketika dia bertarung melawan Barlux, dia, tanpa 
mempertimbangkan apa pun, memberikan satu pukulan pada monster dan membuatnya 
terbang. Meskipun dia tidak terkejut karena itu juga terjadi ketika dia pergi ke 'Tsuki no 
Hokora', dia tidak tahu sejauh mana kekuatan ofensif maksimumnya telah meningkat. Dia 
hanya mengerti statistiknya sebelum dia dipindahkan ke sini, tetapi tidak sejak statistiknya 
dua kali lipat. 

Dia tidak punya pilihan selain menggunakan skill dukungan, 【Limit】 pada level 

maksimum Ⅹ. 

【Limit】 adalah keterampilan yang dibuat sehingga pemula dan pemain level tinggi bisa 

bermain bersama. Jika level skill dinaikkan satu (dari level 2 ke level 3), skill akan 
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membatasi statistik hingga 1/3 dari nilai aslinya, alih-alih hanya mengurangi setengahnya. 
Alhasil, para pemain masih bisa bermain bersama meski ada perbedaan level dan statistik. 

Meskipun ada metode untuk memeriksa perubahan kekuatan fisik sesuai dengan stat yang 
naik, dia tidak bisa mengambil tindakan karena bisa menghancurkan daerah sekitarnya. 
Kebetulan, pembatasan itu juga dilakukan sebagai langkah pencegahan bahaya untuk 
pemenuhan permintaan. 

Saat ini, nilai statistik maksimum untuk STR Shin adalah 223, yang merupakan 1/10 dari 
STR aslinya, karena 【Limit】. Nilai statistik lainnya masih utuh. Ini adalah nilai statistik 

STR dari manusia tanpa reinkarnasi pada level 255. 

Ngomong-ngomong, 【Limit • Ⅰ】 tidak membatasi statistik seperti 1/1 dari statistik asli. 

Level terendah dari skill ini tidak memberikan perubahan, sementara level tertinggi 
membatasi stat menjadi 1/10 dari nilai aslinya. 

Kenapa hanya STR? Itu karena dia sedang bereksperimen tentang berapa banyak 
kerusakan yang bisa diberikan monster pada manusia biasa. Itu juga untuk menghindari 
kecurigaan dari anggota lain jika dia bergabung dengan sebuah pesta. 

... Untuk mencegah dirinya secara ceroboh mengubah medan sekitarnya dengan 
menggunakan serangan habis-habisan, juga salah satu implikasinya. 

Karena ada banyak monster, dia hanya bertarung dengan mereka saat mencari Hillock 
Herb karena tidak berguna untuk memburu semua monster. Sambil memikirkan itu, dia 
berharap memiliki keterampilan untuk mencari item. 

Saat ia melangkah lebih jauh ke kedalaman hutan, ia dapat menemukan lebih banyak 
Herbal Hillock. 

Saat ini, jumlah yang dimiliki adalah 29 buah. Hanya satu lagi yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan permintaan. Baiklah, satu lagi! Shin menjadi bersemangat ketika dia 
berjalan hati-hati di hutan. Pada saat itu, ia mendeteksi penanda yang membuat gerakan 
aneh pada peta yang berkembang ke tepi tampilan peta. 

Warnanya merah. Dan itu adalah warna yang menunjukkan keberadaan yang bermusuhan. 

Tapi, spidol merah tidak banyak bergerak dari tempat itu, melainkan itu bergerak dalam 
garis zig-zag dalam kisaran 10 mels. 

"Apa ini?" 

Dia tertarik pada gerakan penanda saat ini yang telah membangkitkan rasa penasarannya. 
Dia mulai bergerak ke arah penanda dengan bantuan peta, sehingga dia bisa melihat 
situasi. 
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Pergerakan marker berhenti selama beberapa menit sementara Shin bergerak mendekat. 
Lalu dia menunggu dan melihat dari bayangan pohon. 

Shin berdiri diam ketika dia kehilangan kata-kata ketika dia melihat sosok itu. 

Di depan matanya, ada sosok Jack • Skull Face. Meskipun tubuhnya yang besar hanya 
tulang, itu dua kali lebih besar dari kelas Gadai, tingginya sekitar 3 mel atau lebih. Itu 
sepenuhnya dilengkapi dari sarung tangan ke baju besi dan mengenakan helm di 
kepalanya. Selain itu, ia memiliki perisai bundar dengan diameter 1 mel yang dilengkapi di 
tangan kirinya, dan memegang pedang besar 2 mel panjang di kanannya. 

Peralatan yang dikenakannya semuanya dalam satu warna, hitam pekat, kecuali untuk 
pedang besar itu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kelas Pion yang dilengkapi dengan 
pedang berkarat dan sarung tangan usang. 

Nyala api ungu redup dapat terlihat di setiap rongga mata bertulangnya, dan seluruh 
tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang bisa disebut aura negatif. 

Itu memiliki kehadiran komandan militer mayat hidup yang telah kembali dari neraka. Itu 
adalah Skull Face dari kelas Jack. 

Penghuni dunia ini akan membeku ketakutan jika mereka melihat keberadaan ini. 

Namun, itu bukan alasan mengapa Shin berdiri diam dan kehilangan kata-kata. Awalnya, 
Jack • Skull Face hanyalah gorengan kecil untuk Shin. Lalu mengapa dia melihat musuh 
tanpa mulai menyerang? 

Itu karena, 

"Mengapa Skull Face breakdance?" 

Kata-kata Shin berbicara sendiri. 

Monster Undead menyimpan dendam terhadap semua makhluk hidup, mereka adalah 
eksistensi yang akan menyeret makhluk hidup ke sisi yang mati. Penampilannya membuat 
siapa pun yang melihatnya merasa takut, tubuhnya tidak merasa lelah sehingga bisa 
memberikan kematian di sekelilingnya. Ada sekelompok monster undead di THE NEW 
GATE, dan Skull Face dikatakan sebagai wakilnya. 

Tidak pernah ada eksistensi yang dimaksudkan untuk breakdance di kedalaman hutan. 

"Ini nyata ... terlalu nyata. Apakah Anda suka menari sebanyak itu? Kamu?" 

Di sekitar Skull Face, tidak ada pohon, dan jika dilihat dari atas, sebuah lubang besar 
terbuka di hutan. Yang tidak mengejutkan, karena Wajah Tengkorak mengenakan baju besi 
dan breakdance dilakukan sambil dilengkapi dengan pedang dan perisai. Oleh karena itu, 
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rumput ditebang oleh perisai, pohon-pohon besar ditebang oleh pedang besar, dan tanah 
dicungkil oleh kekasaran baju zirah. 

Di tempat pertama, ada pertanyaan apakah mungkin untuk breakdance saat mengenakan 
baju besi, tapi pertanyaan itu ditolak karena Skull Face telah melakukannya. 

Shin mengungkapkan sedikit belas kasihan di wajahnya. 

Entah bagaimana dia bahkan merasa bersalah tak terlukiskan karena telah melihat sesuatu 
yang seharusnya tidak dia miliki. 

Namun, pemikiran seperti Shin menghilang segera setelah Skull Face mengungkapkan 
warna aslinya. 

Suara percikan cairan mencapai telinga Shin. Saat dia mengalihkan perhatiannya ke pohon 
besar di sana, batang pohon besar itu diwarnai dengan cairan merah 《・ ・ ・》. 

Shin segera mengamati penampilan Wajah Tengkorak. Pedang besar yang bergema saat 
memotong di udara, baju besi yang menutupi tubuh kerangkanya, perisai yang memotong 
rumput, semuanya diwarnai dengan cairan berwarna sama dengan batang pohon. 

Saat dia menggeser garis pandangnya sedikit, ada mayat monster yang terbelah menjadi 
dua. Tengkorak Wajah adalah lawannya, tidak perlu diskusi lagi. 

Wajah Tengkorak yang muncul di hutan utara. Petualang yang diserang. Darah kering yang 
menempel di pedang besar dan darah yang masih menetes. Tidak perlu ada hukuman. 
Meski begitu, Shin tidak begitu optimis untuk berpikir bahwa Skull Face tidak menyerang 
para petualang, jadi membiarkannya berkeliaran bebas tidak mungkin. 

Dia mendapatkan kembali kendali atas proses pemikirannya. Wajahnya yang kabur 
mengencang, dan suasananya berubah dari malas menjadi tajam. 

"Aku tidak ingin dibodohi dalam situasi ini." 

Dia bergumam sambil tidak mengabaikan tugas mengumpulkan informasi tentang lawan. 
Sangat berbahaya untuk berpikir bahwa dunia tetap tidak berubah sejak pertandingan 
berakhir. 

Faktanya, 30 pohon besar selebar kuburan ditebang -- itu tidak tampak seperti lelucon. 
Tidak ada gunanya menurunkan penjaga juga. 

"Haruskah aku mulai?" 

Shin menghunuskan katananya dan menunggu waktu yang tepat. Dan saat punggung Skull 
Face menghadap Shin, dia mengambil sikap dan mengurangi jarak di antara mereka dalam 
sepersekian detik. 
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Dia menarik katananya ketika jarak di antara mereka menyusut, dan mengincar skill brendi 
di punggung Skull Face yang tak berdaya. 

Kerusakan sedang bisa ditangani oleh serangan mendadak dari belakang, meskipun Skull 
Faces umumnya memiliki toleransi untuk memotong serangan. 

Namun, harapannya mengecewakannya. 

Saat katana Shin berayun ke bagian belakang Wajah Tengkorak, seolah merasakan bahaya, 
Wajah Tengkorak mengayunkan lengan kirinya ke tanah dan mempercepat putarannya 
dengan kekuatan mundur. Kemudian Skull Face mulai menyerang balik dengan pedang 
besarnya. 

"Apa ini !?" 

Shin berlari melewati Skull Face tanpa kehilangan momentum, dan melarikan diri dari 
jangkauan serangan balik. 

Tidak heran kalau Shin kaget. Level 250 Skull Face tidak akan melakukan gerakan aneh 
seperti yang barusan. Pertahanan yang mengalir dan serangan balik dengan pedangnya. 
Selain itu, itu tidak mematahkan posisinya bahkan setelah itu. Itu adalah gerakan yang 
tidak mungkin selama dalam permainan. 

Tapi penampilan Skull Face adalah kerangka untuk memulai, jadi gerakannya tidak dibatasi 
oleh sendi atau otot. 

Shin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya pada kekuatan tempur Skull Face yang 
tak terbayangkan. 

"Gerakan apa itu? Itu bukan gerakan Skull Face. " 

Breakdance itu sendiri aneh, tapi sekarang dia tidak bisa memahaminya. 

"Bahkan levelnya aneh. Selain itu, pedang itu tidak seharusnya dengan Wajah Tengkorak. " 

Dia menatap Wajah Tengkorak sambil memperbaiki postur tubuhnya. Menurut 【Analyze • 

Ⅹ】, level Skull Face adalah 359. Apalagi kelas Jack, itu melompati Queen langsung ke kelas 

King. 

Selain itu, pedang yang dipegangnya adalah masalahnya. Manusia tidak akan bisa 
menangani pedang besar jika mereka tidak menggunakan kedua tangan mereka. Selain 
ornamen yang menyilaukan di gagangnya, bilah pedang memancarkan sinar perak dan 
garis biru melintas di tengahnya. Itu kemungkinan baja iblis yang lebih keras dari besi dan 
dikombinasikan dengan mithril yang memiliki kompatibilitas yang baik dengan sihir. 
Sebagian dari ujung pisau bersinar dengan cahaya putih yang kuat. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Cahaya putih mengungkapkan atribut cahaya pedang. Itu memiliki atmosfir yang bisa 
dibandingkan dengan pedang suci. Itu bukan senjata yang monster undead akan pegang 
bagaimanapun caranya, karena itu memiliki atribut yang berlawanan. 

"Aku pikir masuk akal untuk menganggapnya sebagai monster yang unik." 

Dia menaikkan level kewaspadaannya satu tahap. Monster unik sering memiliki atribut dan 
kemampuan yang berbeda dari aslinya. Tetapi bahkan Shin belum pernah mendengar 
monster yang memiliki atribut titik lemahnya sendiri. 

Wajah Tengkorak sekarang berdiri dengan kedua kaki di tanah karena mengenali Shin 
sebagai musuh yang kuat. Menarik senjatanya dan melindunginya sedikit ke belakang, dia 
mengambil sikap. Itu jelas adalah gerakan seseorang yang telah menguasai pagar, tetapi 
ada perbedaan yang jelas karena Skull Face hanya bisa melakukan serangan berulang. 

"Tarian itu sepertinya juga bukan lelucon !!" 

Sambil bergumam dia kembali menyerbu ke Wajah Tengkorak, kali ini langsung ke sisi 
kirinya yang memegang perisai. 

Sekali lagi, dia menutup jarak dengan katana yang terhunus dan membidik pergelangan 
kaki kiri lawan. 

"Seissh !!" 

SkullFaceSD 

Kilat terlihat di pergelangan kaki kiri Skull Face. 

Meskipun Skull Face juga bereaksi untuk menyerang dengan mempertahankan dengan 
perisainya, itu tidak bisa mencegah malapetaka karena perbedaan dalam fisik mereka dan 
ukuran perisainya. 

"Kin!" Suara logam yang bergesekan dengan logam bergema di udara, logam bergema, dan 
Shin menjauhkan diri dari pedang besar itu. Wajah Tengkorak akan mulai menyerang Shin 
dengan pedang besarnya sambil mengabaikan pertahanannya sendiri ketika itu tidak bisa 
mengelak. 

Pedang besar itu diayunkan ke tempat itu ke arah Shin, dan dia menghindar ketika dia 
menilai terlalu berbahaya untuk mengambil pukulan langsung. Tanah itu terbelah sekitar 3 
mels oleh pemotongan pedang besar itu. 

"Aku belum pernah mendengar senjata itu sebelumnya, apakah 

nilainya langka atau unik?" Rentang serangan senjatanya meningkat dengan sihir. Dari 
pandangan Shin, ini adalah serangan biasa, tetapi senjata monster itu awalnya tidak 
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memiliki kemampuan ini. Tidak lupa bahwa Skull Face juga bisa membuat gerakan 
akrobatik. 

Adapun Skull Face, itu tidak peduli dengan Shin yang meragukan dan memulai balas 
dendam dengan pedang besarnya. Pergelangan kaki kirinya dipotong setengah dari 
pukulan sebelumnya, namun itu tidak akan menjadi masalah serius karena itu tidak terasa 
sakit. Seolah tidak ada pergelangan kaki sejak awal, ia hanya menusukkan kaki kirinya di 
tanah dan mengeluarkan sapuan samping yang kuat. 

Shin berlari menuju Skull Face dan menggunakan skill pedang, 【Dazzling Blade Sink】. 

Katana menghantam bilah pedang besar di dekat gagang, saat dia menghindari sapuan 
samping. 

Kemudian dia mengaktifkan keterampilan seni bela diri untuk pagar, 【Blade Hancur】 

dalam sekejap. 

Skill itu biasanya digunakan untuk memberikan Damage pada lawan yang memiliki 
toleransi serangan tebasan. Dan serangan itu menghancurkan baju besi Skull Face. 

G Lagi, itu tidak seperti yang dia harapkan. 

"Serius !?" 

Dapat dimengerti bahwa Shin heran. 

Serangan katana dari Shin berhasil dihindari oleh Skull Face. Saat bilahnya hendak 
mengenai, Wajah Tengkorak melakukan langkah mundur dan katana merindukan 
tubuhnya. Meskipun serangan itu menghancurkan armor, itu tidak melakukan banyak 
kerusakan pada tubuhnya. 

Itu bergerak seolah-olah tahu bahwa serangan katana adalah tebasan yang kuat. Bahkan 
jika Shin tidak menganggapnya serius, itu sudah tidak normal untuk mengikuti gerakannya 
sampai saat itu. 

"GeeEEEEaaaaAAAAAAAA ―――――― !!!!" 

Teriakan yang bergema dari Skull Face bisa disalahartikan sebagai rintihan binatang buas 
yang bengkok. Itu adalah suara kebencian yang akan membuat orang merasa tidak nyaman 
ketika mereka mendengarnya. 

Bahkan Shin mengerutkan kening setelah berteriak dari jarak dekat. Tidak ada efek khusus, 
tetapi suara keras itu akan memicu rasa takut pada semua makhluk hidup. 

Dia segera menyadarkan dirinya dan melompat mundur. Ukuran HP dari Skull Face hanya 
berkurang sedikit, karena serangan itu hanya mengenai armor sehingga kerusakannya 
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sangat minim. Jika serangan itu tidak mencapai inti dari Wajah Tengkorak, kerusakan berat 
tidak bisa ditangani. 

"Astaga, mengapa aku harus bertemu monster aneh sepagi ini?" 

Dia menggumamkan kalimat setengah kaget dan setengah memuji mengikuti gerakan Skull 
Face. 

Ketika dia melihat katananya sendiri, dia melihat beberapa celah pada pedangnya. 

Nilai daya tahan ditetapkan untuk senjata dan baju besi. Ketika jatuh ke nol, itu akan 
membuat senjata dan baju besi tidak dapat digunakan. 

Saat ini, daya tahan Beberapa Stroke sudah di bawah 30%. Karena senjata Skull Face kuat, 
mungkin merusak pisau katana ketika mereka bentrok. 

"Aku hanya bisa melakukan satu serangan lagi paling banyak. Kalau begitu, aku akan coba 
ini! " 

Shin dan Skull Face. Pria yang sendirian dan sekitarnya, dengan kejam dihancurkan oleh 
Skull Face. Dia mengubah postur tubuhnya menjadi berbeda dari sebelumnya. 

Dia meletakkan kaki kirinya di depan dan sedikit membungkuk ke depan. Dia menarik 
katananya sambil menurunkannya ke pinggangnya. 

Dan dia bergumam. 

"【Limit • Off】" 

Kemampuan atau stat yang ditekan dilepaskan dari efek skill. 

Bahkan orang awam pun bisa merasakan transformasi di Shin. 

Katana yang dia pegang di tangannya disalurkan dengan energi dan suara "Gishiri" dibuat. 

"GuUUuuuUUuUuUUUU ――――――――" 

Tampaknya transformasi Shin menyebabkan Wajah Tengkorak menjadi waspada. Saat ia 
mengerang dengan nada yang dalam, ia memegang perisai di depan, dan mengambil postur 
yang menekankan pertahanan. 

Shin mengagumi gerakan Skull Face ketika dia mengisi energi ke dalam katananya. 

"Shhh !!" 

Sambil menghembuskan nafas pendek dan memusatkan energi pada katananya, dia 
mengacungkannya. 
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Dia meninggalkan bayangan setelah dia bergegas ke Skull Face dan memukul satu pukulan. 

Dua suara terdengar, "Ki" dan "Gin". Kemudian sosok Shin menghilang dari depan Skull 
Face. 

Dua perubahan terjadi. 

Satu, katana Shin hancur, hanya tinggal gagangnya. 

Dua, pedang besar dari Skull Face diledakkan dan menghilang ke langit. 

Di antara dua suara yang bergema di sekitarnya, suara "Ki" adalah pukulan dari Shin yang 
memukul perisai. Suara "Kin" yang jelas dibuat ketika dia memotong inti dari Wajah 
Tengkorak bersama dengan armornya. Dan suara "Gin" berikut ini dihasilkan ketika katana 
Shin dan pedang besar Skull Face saling bentrok. 

Pedang besar itu tidak rusak karena nilai durabilitasnya sangat tinggi, tetapi tangan Skull 
Face tidak tahan terhadap benturan, jadi pedang itu dilempar ke langit. 

Inti dipotong menjadi dua dan pengukur HP Skull Face dikeringkan seluruhnya, dan yang 
tersisa hanyalah tulang belulang. Sulit untuk menghubungkan tulang-tulang yang 
berserakan dengan pertempuran intens hanya beberapa menit yang lalu. 

"Aku tahu senjata ini tidak akan bertahan lama." 

Dia menghela nafas sambil menatap gagang Some Stroke. Itu adalah pukulan tunggal yang 
kuat, tapi itu masih bukan kekuatan maksimalnya. Meskipun pohon-pohon besar di 
belakang Skull Face tumbang sekarang sebagai efek samping dari serangan itu, dia 
menempatkan gagangnya di dalam 'Item Box' seperti itu wajar saja. 

"Pedang besar dari beberapa waktu yang lalu tampak bagus." 

Dia mendongak ke arah pedang terbang, tetapi semua yang dia lihat adalah langit yang 
jelas, lebar dan biru dan dia tidak tahu ke mana pedang itu terbang. 

Meskipun dia tidak berharap pedang itu akan meledak terlalu jauh, dia hanya bisa berdoa 
agar pedang itu tidak mengenai seseorang. 

"... Haruskah aku kembali?" 

Lagi pula, dia tidak berminat untuk mencari Hillock Herbs lagi setelah semua itu. 

Karena ada permata di antara tulang-tulang itu, maka ia mengumpulkannya sebelum pergi. 

Setelah Shin keluar dari hutan, dia mulai berjalan menuju gerbang dan berpikir bahwa dia 
lebih baik melaporkan tentang kasus Skull Face kepada guild. 
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Tanpa mengetahui bahwa pedang besar itu menyebabkan keributan di kerajaan, 

Shin meninggalkan hutan utara dan telah kembali ke gerbang timur. 

Dia memperhatikan bahwa area gerbang itu berisik ketika dia berjalan mendekat. 

"Apakah ada sesuatu yang terjadi?" 

Tidak ada penonton yang ingin tahu yang berkumpul seperti kemarin, hanya para penjaga 
yang tampaknya meminta informasi dari pejalan kaki. Tampaknya, hanya orang-orang yang 
memasuki negara itu yang ditanyai. 

Meskipun dia bisa masuk tanpa mengantri karena petualang memiliki kartu guild, dia ingin 
mendengarkan cerita satu per satu. Jadi dia berbaris dan menunggu gilirannya tiba. 

Ketika jarak ke gerbang berangsur-angsur berkurang, dia bisa mendengarkan suara para 
penjaga dan petualang. 

"Hutan utara ... hutan timur ... bayangan, terbang ...?" 

Hanya sebagian dari percakapan yang bisa didengar, tetapi dia tidak bisa mengusir 
perasaan buruk dari benaknya. 

Ketika jaraknya semakin jauh, dia merangkum cerita yang dia dengar dengan jelas 
bersama. Penduduk kota menyaksikan benda misterius yang terbang di langit. Selanjutnya, 
tampaknya telah jatuh ke istana kerajaan. Para saksi mata melihat itu terbang, tetapi tidak 
dapat menentukan apakah itu berasal dari hutan utara atau timur dan tidak ada yang tahu 
keadaan apa di baliknya ketika penyelidikan berlanjut. 

(Benda terbang misterius ... itu memang pedang ...) 

Dia ingat pedang besar yang tertiup angin. Tetapi dia tidak tahu ke arah mana atau ke arah 
mana ia terbang saat dia berkonsentrasi pada pertempuran. 

Kakinya semakin berat semakin dekat ke gerbang. 

"Yo Shin." 

"Yo Beid, apakah ada sesuatu yang terjadi?" 

Dia menjawab Beid seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia ingin percaya bahwa benda 
terbang misterius itu bukan pedang besar. 

Orang-orang menyebut ini pelarian. 
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"Sejujurnya, pedang telah terbang menuju istana kerajaan. Dari penyelidikan yang kami 
lakukan, itu dari utara atau dari timur. Apakah kamu tidak pergi ke hutan timur? Apakah 
Anda melihat sesuatu? " 

" ... Tidak, saya tidak melihatnya. Apakah ada luka-luka? " 

Dari cerita itu, tidak ada orang yang terluka, ketika pedang itu jatuh dan menempel di 
dinding kastil. Astaga, tidak masuk akal kalau pedang melayang di atas benteng. " 

" Untung tidak ada yang terluka. " 

Dia menghela napas lega mendengar kata-kata tidak ada cedera pada manusia. 

"Mari kita konfirmasikan arah dengan tegas." 

Dia berjanji pada dirinya sendiri pada saat itu. 

"Hah? Apa? " 

" Tidak, bukan apa-apa. Bolehkah saya pergi sekarang? " 

" Ah, tolong beri tahu prajurit yang melakukan penyelidikan jika Anda ingat sesuatu. " 

" Ya ampun. " 

Dia meninggalkan gerbang dengan langkah cepat sambil menjaga wajah pokernya. Dia 
berjalan sampai gerbang tidak terlihat dan melonggarkan langkahnya saat dia mendesah. 

"Haa, mengapa itu mendarat di istana kerajaan dari semua tempat?" 

Sudah pada hari ketiga di dunia yang berbeda ini, ia punya firasat bahwa negara sudah 
bertekad untuk menjadi lawannya. Sangat mungkin bahwa dia akan didakwa dengan 
pengkhianatan karena menyerang keluarga kerajaan. Terus terang, itu sangat buruk. 

Meskipun tidak ada bukti yang mengarah ke Shin, ketika dia melaporkan tentang Skull Face 
ke guild, keraguannya entah bagaimana akan bergeser ke arahnya. 

"Mengapa itu terjadi seperti ini ..." 

Itu tidak selalu berjalan seperti yang dia inginkan dalam hidup. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 1 - 3.3 
Shin menyingkirkan kekhawatirannya dan menuju ke guild. Meskipun rumor tentang 
Wajah Tengkorak itu benar, mereka belum pernah mendengarnya. Selain itu, Jack • Skull 
Face pada dasarnya memiliki beberapa bawahan kelas Pion, jadi dia tidak bisa menyatakan 
bahwa itu menjadi aman hanya karena kelas Jack ditaklukkan. 

Shin telah mencari musuh di daerah sekitarnya ketika dia meninggalkan lokasi 
pertempuran, tetapi tidak ada tanda-tanda monster lain di sekitarnya. Apakah itu 
bertindak sendiri? Atau bawahannya ditelan oleh tarian dan diiris-potong? Sangat mungkin 
yang terakhir jika seseorang melihat tindakan Skull Face. Itu bukan gerakan yang bisa 
membedakan antara teman atau musuh. 

Bahkan petualang normal di dunia ini bisa menangani monster kelas Pion, jadi tidak ada 
masalah jika itu diturunkan menjadi kelas Pion. Tetapi ceritanya berbeda dalam hal 
monster unik seperti kelas Jack. Dari cara Beid berbicara, dia kelihatannya tidak khawatir, 
karena monster kelas Jack jarang muncul. 

Namun demikian, apakah ini akan berakhir hanya dengan penampilan monster yang unik 
kali ini? Itu adalah kecemasan Shin, yang tidak tahu tentang dunia ini. 

Yang mengatakan, Shin saat ini tidak memahaminya tidak peduli seberapa banyak dia 
memikirkannya. Dia berpikir apakah dia harus bertanya kepada Els atau Celica lagi tentang 
situasi itu dan membuka pintu guild. 

Guild adalah tempat paling ramai yang pernah dilihat Shin. Tempat dimana para petualang 
berkumpul, dipenuhi oleh para petualang yang dipersenjatai dengan pedang dan tombak, 
dan mengenakan baju besi dan jubah. 

Selain perasaan cemas, tempat itu umumnya memiliki perasaan gembira. Ada beberapa 
orang yang tidak biasa yang tampaknya tidak gelisah. 

"Ini agak mengesankan." 

Meskipun ada banyak orang, meja resepsionis tidak ramai, jadi dia memutuskan untuk 
melaporkannya sekaligus. Dengan nyaman, Celica berada di meja resepsionis. Shin 
diselamatkan dari masalah karena isi laporannya lebih atau kurang lebih baik 
diberitahukan kepada orang yang dikenalnya. 

"Halo. Saya punya sesuatu yang harus saya laporkan. " 

" Terima kasih atas kerja keras Anda, Shin-sama. Laporan?" 

"Itu tentang Wajah Tengkorak. Namun untuk memastikan, berapa banyak yang diketahui 
sekarang? " 
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" Tsu! ... Skull Face dikenal sebagai kelas Jack, dilaporkan dari para petualang yang selamat 
bahwa Skull Face memegang senjata yang lebih kuat dari biasanya. Setiap orang 
mengkonfirmasi hal itu secara umum. Bawahan kelas Gadai belum dikonfirmasi. Saat ini, 
permintaan penaklukan telah dikeluarkan. Itu menjadi prioritas utama, karena tempat 
yang dimaksud dekat dengan kerajaan. Berbagai peringkat A dan S semuanya keluar 
karena situasi ini, dan sedang bersiap-siap untuk mendirikan pesta depan dengan 
peringkat B dan di bawah. " 

Tampaknya gaya bertarungnya tidak diketahui. Tapi itu informasi mengenai senjata yang 
membuat Shin cemas. 

"Senjatanya lebih kuat dari biasanya?" 

"Daripada pedang besar yang umum, pedang Skull Face sekitar dua kali lebih besar." 

"... Itu pedang besar , ya? Adakah informasi lain tentang pedang itu? " 

" Tidak, hanya itu yang kita ketahui untuk saat ini. " 

Informasi tentang pedang sudah beredar. Seperti yang diharapkan, para petualang yang 
selamat dari pertempuran tidak melupakan senjata musuh. Namun, pedang besar yang 
kelas Jack gunakan seharusnya diisi dengan sihir cahaya dari atribut cahaya. Kenapa tidak 
ada informasi tentang itu? 

"... Singkatnya, itu adalah kelas Jack dengan senjata yang lebih besar dari biasanya, kan?" 

"Ya. Levelnya dianggap setidaknya 200 atau lebih. " 

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

Hmm, Shin merenung. Itu bukan jawaban yang ingin didengar Shin, dia ingin tahu apakah 
pedang besar itu diisi dengan sihir cahaya atau tidak. Tapi dari cerita Celica sepertinya 
senjata kelas Jack hanyalah pedang hebat. Karena dia berharap bahwa senjata yang 
diberikan oleh sihir akan langka, dia dalam bahaya dicurigai memiliki hubungan dengan 
pedang yang terbang ke istana kerajaan jika dia tidak terampil menyebutkannya. 

Gagasan Skull Face yang benar-benar berbeda muncul di benak Shin, tetapi gagasan dua 
Wajah Tengkorak hanya akan membuat kegemparan jika dia menyebutkannya. Selain itu, 
adakah hal seperti dua Jack • Skull Face dengan pedang besar serupa yang muncul pada 
saat yang sama di tempat yang sama? 

"Uhm, Shin-sama?" 

"Ah, maaf. Hanya sedikit melamun. " 

Celica sedikit khawatir, karena Shin merenung sementara ekspresi wajahnya menunjukkan 
ekspresi serius. Menurut penilaian Celica, Shin adalah satu dari sedikit orang dengan 
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kekuatan bertarung yang setara dengan kelas S. Jika orang seperti itu membuat wajah 
serius ketika mendengar informasi tentang Skull Face, mau tidak mau dia menjadi gelisah. 

"Apa yang kamu pikirkan? ..." 

"Yah, aku sedang memikirkan tentang item apa yang dijatuhkan Skull Faces." 

Shin berpikir tentang pedang besar, tentang apakah itu diisi dengan sihir ringan atau tidak, 
pertanyaan macam apa yang harus dia tanyakan. mencari tahu, tetapi tidak bisa 
mengatakannya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk bertanya tentang barang yang 
dijatuhkan. 

"Barang jatuh? Uhm, Jika aku ingat dengan benar, itu menjatuhkan permata, baju besi 
usang dan pedang, yang bisa dijual dengan harga moderat, kurasa ... " 

"Oh, begitu. Iyaa, aku benar-benar lupa tentang itu, hahaha " 

Shin berperilaku riang sehingga kebohongan yang dia katakan tidak akan terungkap, tetapi 
kemungkinan besar, dia berperilaku curiga. 

Namun, Celica tidak memperhatikan perilaku aneh Shin karena kelas Skull Face of the Jack 
adalah lawan yang tangguh, jadi dia tidak khawatir tentang item drop. Di guild, seorang 
pria yang tampak pikun tertawa tidak wajar ketika dia menjawab seorang wanita, yang 
merupakan adegan yang tidak pada tempatnya. 

"Itu mengingatkanku, kasus apa yang ingin dilaporkan Shin-sama?" 

"Ups, maaf. Ini masalah penting. Saya ingin melaporkan bahwa Jack • Skull Face di hutan 
utara dibunuh oleh saya. Ah, ini adalah permata yang aku pulihkan saat itu. " 

" Benarkah? Wajah Tengkorak ... Tengkorak ... itu ...? ... uhm, apakah itu kelas Gadai? ... " 

"Tidak, itu kelas Jack. Itu memiliki pedang besar juga. " 

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

Gerakan Celica menjadi canggung ketika dia mencoba mengeluarkan dokumen seperti 
biasa setelah mendengar kata-kata Shin. Entah bagaimana dia berhasil mengembalikan 
pertanyaan tentang apakah dia salah dengar kata-kata Shin, tetapi mengatakan pertanyaan 
itu ditolak dengan jelas. Sangat mengejutkan bahwa tidak ada kata-kata yang keluar. 

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

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

"... Errr, Celica-san?" 
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"Eh? Ah!? Sangat menyesal! Aku terkejut sesaat. " 

Celica menenangkan diri dan meminta maaf dengan tergesa-gesa. Itu menyebabkan 
nadanya kembali normal. 

"Apakah itu mengejutkan?" 

"Tidak, tidak sama sekali !? Setidaknya peringkat A dengan kemampuan yang cukup 
diperlukan untuk menundukkan kelas Skull Face of Jack sendirian. Tolong jangan katakan 
itu seperti hal yang sepele! " 

"Uhm, maaf?" 

"Aku tahu Shin-sama adalah orang yang kuat ... tapi menaklukkannya sendirian pada hari 
permintaan itu dikeluarkan tidak pernah terjadi." 

"Pertemuan itu kebetulan tapi ..." 

"Tetap saja, biasanya seseorang akan kembali pertama dan laporkan ke guild, lalu serang 
setelah mereka bersiap dengan kuat. Saya pikir hanya beberapa orang yang berpikir untuk 
menyerang di tempat. " 

" Saya mengerti. Tidak, tapi yang pasti senjataku seperti ini. " 

Pedang, yang sebagian besar hanya gagang, ditunjukkan. Selama pertarungan, ketika dia 
mendengar suara retakan, bilah katana sudah dalam keadaan menyesal. Dengan kata lain, 
kondisinya saat ini lebih buruk daripada pedang bambu. 

"Ha!? Apakah itu hancur! " 

" Aku hanya berhasil menjaga bagian kecil ini. " 

" Apa yang tidak masuk akal yang kamu lakukan !? " 

"Apa !? Celica-san, terlalu dekat! Terlalu dekat! " 

Dia memegang bahu Celica untuk menghentikannya mendekati lebih dekat dan memanjat 
konter sementara ekspresinya berubah. Karena tindakan tiba-tiba, wajah mereka saling 
mendekati hingga mereka terpisah sekitar 20 kuburan. 

Shin mengalami konflik internal yang sepele tentang apakah ia harus memuji atau mencela 
dirinya sendiri karena bereaksi terhadap tindakan Celica yang tak terduga. 

"Eh ... Ahh, maafkan aku, maafkan aku! Aku tidak bermaksud melakukan hal aneh seperti 
itu. Aku khawatir kamu terluka atau lebih tepatnya aku terlalu bersemangat ... Tunggu, apa 
yang aku katakan !? " 
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Celica yang terguncang menghibur Shin ketika dia memperhatikannya. Shin nyaris 
membalas ketika dia memandangnya. Dia tampak sangat terkejut bahwa kelas Jack 
dikalahkan olehnya sendirian. 

"Seorang wanita yang cerdas dan intelektual yang pemalu dan gugup ...? Entah bagaimana 
ini ... seseorang akan datang! " 

Lebih baik bagiku untuk datang, tapi jangan berikan ketenangan setengah-setengah. Kamu 
agak mencolok. " 

" Hah? Oh, Els " 

Apakah ini celah moe? ... Shin mengangguk sendirian ketika Els memanggil dari 
belakangnya. Tampaknya, pembicaraan Shin dan Celica menarik perhatian orang-orang di 
sekitarnya tanpa mereka sadari. 

"Maafkan saya karena mengganggu. Lagipula, barusan Celica-san yang malu itu sangat 
imut. " 

" Cu-imut !? " 

" Meskipun aku setuju di sana, aku ingin kamu tidak terlalu sering menggertak rekanmu. " 

" Setuju !? " 

" Maafkan aku !? . Tapi itu tidak disengaja, penjelasannya tetap ada. " 

" Aku tahu. Karena saya juga melihatnya. " 

"Jika itu masalahnya, bagaimana dengan pendapatku ..." 

Els dan Shin yang mempercepat pembicaraan mereka, mengabaikan semua kata-kata 
Celica. Jika Els ada di sana sejak awal, Shin merasa bahwa situasinya tidak akan menjadi 
seperti ini. 

"Jangan katakan itu. Saya bahkan telah mempersiapkan berbagai cara dan mengumpulkan 
informasi. " 

Pakaian Els bukan seperti resepsionis yang terlihat seperti apa yang dikenakan Celica. 
Sebagai gantinya dia mengenakan peralatan pemburu yang dibuat untuk kemudahan 
bergerak. Dia mengenakan jaket kulit agak panjang yang tampaknya terbuat dari bahan 
yang tahan lama, bersama dengan kantong untuk menyimpan barang-barang kecil dan 
celana pendek kompresi yang sampai ke lututnya, yang ditutupi oleh sepatu bot panjang. 
Busur di punggungnya adalah peralatan dasar seorang pemburu, sementara belati 
diikatkan ke paha kirinya. Rambutnya yang panjang diikat dan suasana di sekitarnya 
berbeda dari sebelumnya. Adalah 'pemburu yang membidik sesuatu'. 
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"Tentang Wajah Tengkorak?" 

"Ya, itu monster yang muncul di hutan utara. Sudah beberapa waktu berlalu sejak rumor 
mulai beredar. Namun, kali ini ia memegang senjata yang lebih kuat daripada kelas Jack 
biasanya, dan untuk pertama kalinya bahaya telah menimpa seseorang. " 

" Oh, tentang itu, aku juga melihatnya. Tentu saja, itu mengayunkan 

pedang besar di sekitar. " " Saya pikir Celica terkejut tentang penampilan Skull Face dan 
pedang bersama, tetapi tampaknya menjadi masalah yang berbeda. " 

" Lebih tepatnya, itu benar-benar dikombinasikan, meskipun aku membunuhnya . " 

Shin mengucapkan bagian pembunuhan dengan suara rendah. Ketika dia berbicara dengan 
Celica, dia harus mengatakannya dengan keras, karena suara di sekitarnya keras. 

"... Jika itu benar, aku mengerti mengapa Celica bingung." 

"Benar. Itu tidak lucu." 

Els yang bercanda, menghentikan kata-kata Shin. Celica yang baru saja mengembalikan 
ketenangannya, nyaris tidak menanggapi dengan kata-kata yang menyetujui. 

"Meskipun sulit untuk meragukanmu, apakah kamu punya bukti? Tidak mungkin 
mempercayai Anda sepenuhnya, bahkan jika Anda menundukkannya. " 

" Tapi aku hanya mengumpulkan permata. Untuk mulai dengan ... apa bukti bagian dari 
monster yang ditaklukkan? Aku tidak tahu apa itu untuk Skull Face. " 

Dari sisa-sisa permainan, Shin belum mengumpulkan barang-barang drop yang umum. Dia 
mengingat bagian bukti untuk guild dan benar-benar lupa bahwa dia tidak dapat 
membuktikan bahwa dia menundukkannya jika tidak ada bukti. 

"Apakah kamu mengumpulkan baju besi dan pedang? Jack class tentu memiliki peralatan 
yang bagus, ada orang yang menjualnya untuk menambah dana, dan mereka yang 
menggunakannya sendiri. " 

Shin memutar otak untuk membalikkan jawaban Els yang tidak percaya. Ngomong-
ngomong, di samping pedang besar yang lenyap di langit, dia tidak berpikir bahwa helm 
dan armor itu bisa dikumpulkan sekarang. 

"Aku bertanya-tanya berapa banyak nilai dari hal-hal seperti itu." 

"Itu tidak tampak seperti kata-kata seorang petualang ..." 

"Tepat ..." 
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Dari ekspresi Shin, Celica dan Els mengerti bahwa kata-kata yang dia gumamkan dengan 
ceroboh adalah kebenaran. Shin aneh. Meskipun Els dikatakan sederhana, ia membutuhkan 
sejumlah besar dana untuk membeli peralatan dengan kualitas yang sama atau sama 
seperti Jack • Skull Faces di dunia ini. Setidaknya peringkat A dan B tidak akan mudah 
mendapatkannya. Wajar kalau Shin, yang memperlakukannya seperti itu, dipandang aneh. 
Karena dia menyiratkan bahwa dia tidak membutuhkannya, dan itu hampir tidak dikatakan 
oleh petualang lain. 

"Yah, jika permata itu diperiksa oleh penilai, kurasa tidak apa-apa. Karena permata yang 
dijatuhkannya memiliki kekuatan magis dari monster yang terisi daya, harus diketahui 
bahwa itu milik Skull Face. " 

" Begitukah? " 

Els memutuskan untuk tidak berpikir terlalu dalam, dan membiarkan permata berbicara 
sendiri jika ternyata menjadi bukti. Meskipun butuh waktu dan lebih sulit daripada 
menemukan bagian bukti lainnya, jika dia bisa membuktikan bahwa dia benar-benar 
menaklukkannya, tidak ada masalah bahkan jika beberapa waktu hilang sampai batas 
tertentu. 

"Tapi itu akan memakan waktu, jadi permata itu akan disimpan di sini karena sedang 
dinilai. Meskipun mungkin untuk menjualnya segera. " 

" Ah, kali ini aku akan lulus. Karena aku tidak bermaksud menjualnya untuk saat ini. " 

" Baiklah kalau begitu. Saya akan menghubungi orang yang bertanggung jawab di 
penginapan segera setelah mereka selesai menilai. Penginapan adalah Bear Point Pavilion, 
benar? " 

" Ya. Baiklah, terima kasih. " 

Celica mengambil alih dari pidato Els dan dengan terampil menyampaikan bahwa itu akan 
memakan waktu. Dia dalam mode kerja lengkap. 

"Itu mengingatkanku, mengapa Wajah Tengkorak muncul begitu mudah di hutan utara? 
Saya pernah mendengar rumor itu sebelumnya. " 

"Awalnya kelompok monster undead lahir karena dendam dan penyesalan dari makhluk 
hidup bertemu dengan kekuatan sihir. Selain itu, meskipun monster ganas menghuni hutan 
utara, tidak ada akhir bagi orang-orang yang menginjakkan kaki di sana, karena ada 
ramuan obat yang berharga dan bahan yang harus dikumpulkan. Selanjutnya, banyak 
orang kehilangan nyawanya karena mereka diserang oleh monster. Oleh karena itu, kondisi 
untuk mayat hidup yang akan lahir ditetapkan. Namun, penampilan individu penyihir yang 
kuat seperti kelas Jack tidak secara alami terjadi di lingkungan itu. Karena biasanya di 
hutan utara, Skull Face adalah kelas Gadai. " 
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Els menambahkan bahwa dia pikir Shin mungkin salah mengiranya sebagai kelas Gadai. 
Selain itu, tampaknya tidak ada yang benar-benar memperjuangkannya untuk dikonfirmasi 
keasliannya. Tidak ada yang mencoba memverifikasinya secara tegas karena itu tidak lebih 
dari rumor. 

"Ngomong-ngomong, berapa kisaran level dari kelas Jack?" 

"Dipastikan bahwa yang terendah adalah 150, dan yang tertinggi adalah 250. Itu 
diklasifikasikan sebagai kelas Queen dan King untuk level lebih dari itu." 

Rupanya, bagian atas batas level untuk setiap monster sepertinya tidak berubah entah 
bagaimana. 

"Kemudian. Akankah ini pengecualian kali ini? " 

" Apa maksudmu dengan itu? "" Apa? " 

Dua orang bereaksi terhadap kata-kata dari Shin. Seperti yang diharapkan dari staf guild 
dan petualang, itu adalah reaksi sepersekian detik. 

"Kelas Jack yang aku lawan memiliki level melebihi 250." 

"Itu, apa itu benar?" 

"Tidak diragukan lagi karena aku melihatnya dengan 【Analisis】. Saya pikir itu mungkin 

monster yang unik atau istimewa. Tidak ada pengikut kelas Gadai di daerah sekitarnya 
tidak seperti yang normal juga. " 

" Hanya untuk mengkonfirmasi, berapa level tepatnya? " 

" Itu 359. Aku pikir itu sudah menjadi kelas Raja jika ingatanku benar. " 

"359 !?" 

Kelas Jack tentu saja muncul di 【Analyze】, dan di tempat pertama, fisik dan peralatan 

kelas Skull and Queen class Skull Faces tidak cocok. Ketika levelnya dikeluarkan, senjata 
dan gerakannya tidak standar, tapi tidak ada yang aneh selain itu. 

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

Sekali lagi, dua orang menjadi terdiam oleh kata-kata Shin. Ada berbagai pertanyaan yang 
muncul di kepala mereka, seperti 'Haruskah saya percaya?', 'Apakah dia salah?' dan 
seterusnya. 

"... Apakah ada yang salah?" 
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"Daripada tidak menyenangkan ... tidak ... aku sepertinya bingung. Celica, kurasa mungkin 
ada metode yang bisa secara kasar memeriksa kekuatan lawan di permata, kan? Lalu 
bagaimana kalau kita mencobanya? " 

" !Tsu! Lalu aku akan mempercepat penilaian permata. Els, aku minta maaf, tapi tolong 
selesaikan sisanya. " 

Saat dia menjawab kata-kata Els, Celica membungkuk pada Shin dan mengambil permata di 
tangannya dan menuju ke sisi lain dari meja resepsionis. 

Adapun Shin yang santai, dia merasa kagum tentang metode yang nyaman. 

"Astaga, kau pria macam apa." 

"Apa?" 

"Jika itu benar apa yang kamu katakan tentang level, kekuatanmu dapat dibandingkan 
dengan setidaknya seluruh partai peringkat A. Tapi jika itu bohong, maka kau pembual 
yang hebat. " 

" Yah, jika itu salah, itu berarti aku salah melihatnya. Selain itu, bukankah pangkat saya G? 
Tidak ada yang akan percaya jika saya mengatakan bahwa saya menundukkan kelas Jack. " 

" Meskipun begitu, jika mereka tidak tahu situasinya. " 

" Kalau begitu, itu bagus, saya kira. Meski aku tidak bermaksud menarik perhatian dengan 
kata-kata yang kukatakan sampai sekarang. " 

Meskipun rasanya seperti kata-katanya bertentangan dengan tindakannya, Shin memilih 
untuk tidak menonjol karena dia tidak ingin diganggu oleh perhatian ke arahnya. Satu-
satunya tujuan Shin adalah kembali ke dunianya yang dulu, dan bergabung dengan guild 
adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan informasi. 

"Saya melaporkannya karena jika seseorang akan berkeliaran tanpa tujuan untuk 
mencarinya dan itu akan menjadi buruk, saya kira. Jika memungkinkan, saya tidak ingin 
diketahui bahwa itu adalah perbuatan saya. " 

" Meskipun saya ingin mematuhi kehendak Anda, saya pikir akan ada orang yang 
menyelidikinya bahkan jika saya menyembunyikannya. Karena biasanya wajar untuk 
memperkenalkan diri sebagai orang yang melakukannya, kan? " 

" Kau benar juga... " 

Meskipun Shin mengerti itu, dia merasa itu menyusahkan ketika dia mengatakannya 
dengan jelas. Akan ada keributan hanya untuk ini. Petualang yang mengalahkannya akan 
sangat terkenal, tetapi itu terlalu tidak wajar jika orang itu memilih untuk tidak 
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membocorkan namanya. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang ingin tahu alasan 
mengapa dia tidak muncul. 

Ketika itu terungkap, itu pasti akan menarik perhatian jika dia adalah seorang petualang 
peringkat G. Itu menyusahkan tidak peduli bagaimana hasilnya. 

"Maaf sudah merepotkanmu, tapi sepertinya aku tidak bisa membantumu dengan banyak 
hal." 

"Aku tidak bermaksud membebani kamu di sana, jadi tidak apa-apa. Untuk saat ini, saya 
harus mencari makan untuk dimakan. " 

Masalahnya tidak terpecahkan dengan khawatir tanpa makna. Dia memutuskan untuk 
makan siang sebagai perubahan suasana hati. Di dalam guild sangat ramai sehingga hampir 
tidak ada kursi yang tersisa, jadi dia memutuskan untuk pergi ke luar guild, untuk makan 
siang. 

◆◆◆◆ 

Karena Els tinggal di guild, Shin berjalan di jalan utama sendirian. Dia menuju ke restoran 
yang direkomendasikan Els dan Celica, yang kembali dari interior meja resepsionis, 
bersama-sama. 

Setelah berjalan beberapa saat, restoran yang menggantung papan nama tempat pedang 
dan garpu ditarik, mulai terlihat. Dikatakan bahwa setiap koki adalah mantan petualang, 
dan tampaknya menawarkan hidangan eksotis seperti hidangan dengan bahan-bahan 
langka dan sebagainya. 

"Apakah itu koki yang bertarung? ... seperti Cook?" 

Dia ingat wanita yang memasak di 'Rokuten', dan senyum masam keluar. Dia khusus 
tentang mengamankan bahan sendiri, oleh karena itu dia adalah orang aneh yang 
statistiknya dikatakan berada di ambang nilai maksimum. 

Awalnya, tidak ada bola aneh di 'Rokuten', tetapi sosok yang menangani pisau dapur hasil 
karya di kedua tangan sambil mempersiapkan untuk memasak naga meninggalkan kesan 
yang kuat di Shin. 

"Hanya dengan mengingatnya membuatku lapar ..." 

Karena perutnya mulai menggeram, ia dengan cepat membuka pintu. Restoran itu ramai, 
mungkin karena dia tiba saat istirahat makan siang. 

"Selamat datang. Maafkan saya. Anda harus menunggu sedikit !! " 
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Suara yang mengibaratkan lonceng bergema di restoran yang bising. Hanya ada satu 
pelayan yang bolak-balik antara meja dan konter. Meskipun dia lapar, dia merasa menyesal 
karena terburu-buru dalam situasi ini. 

Shin berdiri dengan tenang di samping pintu dan memandangi interior restoran. Apakah 
itu karena dekat guild ?, atau karena manajer restoran adalah mantan petualang? Sebagian 
besar orang di dalam restoran dilengkapi dengan baju besi dan senjata. Mereka mungkin 
orang-orang yang berkumpul karena Skull Face, tebak Shin. 

"Terima kasih telah menunggu. Biarkan saya membimbing Anda di sini ... Bukankah itu 
Shin-san? " 

" Ya? baik, errr ... Celica-san? Bukan, itu Cilica-san? " 

Meskipun Shin terkejut dengan kata-kata tiba-tiba, dia bisa melihat dengan benar bahwa 
rambutnya dikuncir tidak seperti milik Celica, jadi dia menyadari itu adalah Cilica. Dia 
berpikir tentang apakah Celica telah berganti pakaian lagi untuk sesaat. 

"Itu benar. Apakah karena rekomendasi dari Onee-chan bahwa kamu telah memilih 
restoran ini? " 

" Ya. Saya bersyukur dengan berbagai cara. " 

" ... Bukankah terlalu dini bagi orang biasa untuk direkomendasikan di sini. " 

"? Apakah Anda mengatakan sesuatu? " 

Cilica menggumamkan sesuatu dengan wajah serius sesaat. Meskipun Shin merasa 
cenderung dan bertanya, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Karena 
mengejar itu akan aneh, percakapan berhenti di situ. Dia tidak ingin memiliki percakapan 
panjang di samping pintu juga. 

Dia dibimbing di sana ketika sekelompok orang tampaknya pergi secara kebetulan, jadi 
satu meja kosong. Shin merasa canggung menggunakan meja sendiri, tetapi sayangnya 
meja untuk satu orang terisi. Dia memberikan persetujuan kepada Cilica bahwa dia tidak 
keberatan berbagi meja ketika pengunjung lain datang, dan kemudian dia memesan 
hidangan. 

"Uhm, Shin-san. Karena seorang pengunjung baru datang, silakan bagikan meja. Terima 
kasih. " 

" Ah, ya. Saya mengerti." 

Cilica muncul setelah Shin memesan hidangan hampir tanpa berhenti dan memintanya 
untuk berbagi meja. Orang yang datang adalah seorang pria yang juga seorang petualang 
dengan tombak yang memancarkan sinar tampak beracun. 
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"... Apakah itu 'Venom'?" 

Shin bergumam ketika tombak yang bisa dikatakan tidak menyenangkan itu terlihat. 

Iblis tombak 'Venom' 《Legenda》 kelas yang memiliki kemampuan yang dapat 

dibandingkan dengan kelas 《Mitologi》, adalah senjata yang memiliki perbedaan yang 

jelas dari 《Rare》 dan 《Unique》 grade. 

"Maaf mengganggumu." 

"Tidak, kamu menyelamatkanku dari masalah. Saya ragu untuk menempati meja sendirian 
" 

Sambil menyapa dengan ringan, Shin memandang pria itu. Tingginya hampir sama dengan 
Shin. Matanya merah dan mengumpulkan rambut hitam gagaknya kira-kira di belakang 
kepalanya. Kulitnya putih seperti kulit orang yang sakit. Meskipun dia berpikir bahwa pria 
itu memiliki wajah yang tampan, Shin memiliki kesan yang bertentangan dengan 
penampilannya. Pria itu seperti binatang buas. Dia memiliki kilatan tajam di matanya, 
menunjukkan bahwa pria itu telah berhasil melewati situasi kekerasan. Selain itu, ia 
memiliki ketenangan yang sama untuk membunuh sebagai binatang buas. 

WilhelmFirstShow Levelnya 

adalah 188. Pria ini mungkin bisa mengalahkan Jack • Skull Face yang normal sendirian. 

"Aku Shin. Ini pasti takdir atau sesuatu juga. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, 
senang bertemu dengan Anda. " 

"... Masih ada cowok yang belum mendengar tentangku, ya? Saya Wilhelm Avis. Apakah 
Anda wajah baru di antara para petualang? " 

" Itu benar, ini hari ketiga saya hari ini. " 

Shin mengamati pria itu ketika dia menyapanya, dan Wilhelm menyebutkan namanya. Shin 
menjawab pertanyaan itu sambil tampak bingung dengan kata-kata Wilhelm. 

Tiba-tiba Shin memperhatikan bahwa semua pengunjung di restoran memperhatikannya, 
meskipun lingkungannya masih berisik. Tapi Shin masih seorang petualang pemula. Jadi 
Wilhelmlah yang menarik perhatian. Meskipun Shin tidak mengerti alasan mengapa 
Wilhelm menarik perhatian, dia memutuskan untuk membiarkannya sendirian karena 
tidak ada salahnya untuk saat ini. 

"Hari ketiga? Peralatan itu cukup baik untukmu. Apakah Anda bekerja sebagai tentara 
bayaran? " 
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"Tidak, well, kamu mungkin mengatakan itu karena aku telah melakukan perjalanan dari 
negara yang jauh, kurasa. Jadi saya tidak memiliki sedikit pengetahuan tentang akal sehat 
di sini. " 

" Tidak heran Anda tidak merasa gugup ketika mendengar nama saya. Seorang petualang 
normal dan saya tidak akan berbagi meja, saya kira. " 

" Saya tidak merasa gugup? ... Apa yang kau lakukan? " 

Shin dengan tenang bertanya tentang hal itu, terlepas dari situasi intimidasi yang 
tampaknya menyebabkan beberapa orang berkeringat dingin. Para petualang di sekitarnya 
berpikir: "Mengapa orang ini berbicara dengannya terlalu akrab", hati mereka semua 
berteriak bersama. 

Adapun Shin, dia tidak merasakan intimidasi, bahkan tidak sedikit pun. Itu hanya 
pertanyaan yang agak akrab karena dia pikir pria yang dilihatnya kurang lebih tidak 
pernah melakukan kejahatan apa pun. 

"Bukan masalah besar khususnya. Saya hanya membunuh monster undead untuk beberapa 
waktu. Jadi orang tidak selalu mendekati tempat aku bertarung. Dikatakan bahwa aku terus 
bertarung ke titik di mana aku bisa menyerap kekuatan mayat hidup. " 

" Apa itu? ... Aku tidak mengerti artinya. " 

Shin tidak percaya itu hanya sesederhana itu. Dia bertanya-tanya apakah itu lelucon atau 
tidak. 

"Aku juga sama. Nah, seorang pria dengan peringkat rendah yang percaya ini bodoh. Alasan 
sebenarnya adalah karena aku punya ini. " 

Saat dia berkata begitu, Wilhelm meraih tombak yang bersandar di dinding -- tombak iblis 
'Venom'. 

"Orang ini adalah 'Racun'. Ini adalah senjata tingkat 《Legenda》, dan memiliki 

kemampuan untuk menyerap vitalitas lawan yang terluka, dan membaginya dengan 
pengguna. Meskipun itu adalah hal yang mudah, 《Legenda》 atau senjata tingkat tinggi 

berarti ia memiliki kekuatan yang dapat meniup siapa pun. Tetapi bahkan jika saya 
menggunakannya, saya juga tidak mengerti kemampuan orang ini. " 

" Anda menggunakannya, dan Anda juga tidak memahaminya? " 

" Saya perhatikan bahwa saya menjadi orang yang dibenci. Selain itu, kemampuan 
senjataku adalah penyerapan. Bahkan sekutu merasa gugup pada satu waktu karena 
penyerapan. " 
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Karena secara alami tidak ada kolom deskripsi senjata dalam permainan, dia sepertinya 
tidak tahu persis apa efek senjata itu. Meskipun itu sebenarnya akan menjadi kasus yang 
absurd jika Shin tahu efeknya, itu karena dia bukan dari dunia ini. Pada saat yang sama, dia 
puas dengan alasan mengapa pengunjung di sekitarnya memperhatikan mereka, maka 
pertanyaan keterampilan 【Appraisal】 muncul. 

"Apakah Anda tahu itu bisa dinilai?" 

"Yah, saya telah berusaha untuk menilai itu Anda mungkin mengatakan, tetapi hanya nama 
dan kelas yang ditemukan. Kemampuan saat ini yang digunakan tidak dapat dikonfirmasi. " 

" Apa tingkat keterampilan orang yang melakukan penilaian. " 

" Itu Ⅶ. " 

Shin yakin dia tahu mengapa itu tidak mungkin dari jawaban Wilhelm. Level skill terendah 
yang diperlukan untuk mengonfirmasi detail kemampuan senjata 《Legenda》 kelas 

adalah Ⅷ, Ⅸ di》 kelas Mitologi》, dan level maksimum Ⅹ untuk 《kelas》 Kuno》. Saat 

bermain game, pedagang atau pandai besi bisa diminta segera oleh pemain untuk menilai 
keterampilan, tetapi tampaknya di dunia ini, sepertinya tidak semudah itu. 

Hidangan yang dia pesan disajikan saat Shin akan menyerah topik. Wilhelm tampaknya 
sudah memesan hidangannya, karena ada hidangan yang tidak ingat dipesan oleh Shin. 

"Untuk saat ini, akankah kita makan?" 

"Tentu, mari kita makan!" 

Setelah mengatakan "Itadakimasu", mereka segera menggali. Hidangan yang dipesan Shin 
adalah paha panggang dengan tulang monster Aburidori. Hidung Shin menggelitik ketika 
aroma harum yang tak terlukiskan diselimuti karena membuat suara mendesis. 

Aroma rempah-rempah yang dicampur dengan jus daging berdampak dan mengisi 
mulutnya begitu dia menggigitnya. Kulit yang renyah dan rasa dagingnya yang terlepas 
menjadi lembut sangat menarik bagi Shin yang lapar. 

"Lezat! Ini enak !! " 

" ... Tenang sedikit dan makan. " 

Wilhelm sedikit kagum pada Shin yang dengan penuh semangat menyerangnya. Meskipun 
dia tidak bisa mengatakan itu sendiri, karena Wilhelm dengan rakus memakan hidangan 
dengan kecepatan yang sama dengan Shin. 

Untuk sesaat, mereka terus makan dalam keheningan, dan kemudian masing-masing 
menghirup secangkir teh hitam setelah makan. 
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"Saya makan Aburidori untuk pertama kalinya setelah lama absen. Bahkan nama itu 
membuatku berpikir kalau dirinya dihangatkan. "(T  N: Aburareru berarti hangat; 
panggangan  hangus yang hampir mirip dengan nama monster itu, Aburidori) 

" Tapi itu sedikit hangus di sini. " 

Itu nama yang lucu , tapi tetap saja, level level monster itu sekitar 100. Dia tidak bisa 
terbang walaupun itu monster tipe burung, dan dia tidak waspada dan gesit, tapi dia bisa 
mengeluarkan api karena itu adalah karakteristik terbesar menurut karakteristiknya. 
nama. Itu adalah monster yang anehnya populer selama permainan. 

"Itu mengingatkanku, apakah tidak apa-apa memberitahuku informasi tentang senjatamu 
tanpa berpikir? Bukankah itu seharusnya disembunyikan? " 

" Apa yang saya katakan sebelumnya, sudah lama dikenal. Itu tidak akan mengubah apa 
pun bahkan jika aku hanya memberi tahu calon pemula. " 

" Kau ada benarnya di sana. " 

" Aku sudah selesai makan. Sampai jumpa, pendatang baru " 

" Sampai 

ketemu ~ " Sama seperti dia mengatakannya kepada seorang teman, Shin melihat Wilhelm 
pergi. Lingkungannya berisik, tapi Shin tidak keberatan sekarang. 

Tak lama setelah Wilhelm pergi, Shin juga meninggalkan kursinya. 

Pertemuan pertama dari Manusia Rokuten Tinggi dan sosok putih pengelasan tombak iblis, 
sebenarnya yang sederhana dan sederhana. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 1 - 4.1 
Shin, yang meninggalkan restoran, berbalik dengan kakinya ke arah perpustakaan. 
Meskipun permintaan itu belum selesai, itu tidak memiliki batas waktu. Jadi dia tidak perlu 
terburu-buru. Mulai sekarang, karena perilakunya selama beberapa hari terakhir, ia 
bermaksud mempelajari dengan hati-hati kemungkinan krisis yang akan datang. 

"Ada di sini?" 

Shin berada di titik tengah distrik komersial dan perumahan. Suara keras dari pedagang 
yang energik bisa terdengar sesekali. Itu adalah tempat yang tenang dibandingkan dengan 
distrik komersial. 

Dan di depan Shin, ada perpustakaan berdiri tinggi di depan matanya. Perpustakaan, yang 
dikelola oleh kerajaan Bayreuth, dinamai Perpustakaan Sihir Kerajaan. 

Tampaknya ada banyak buku kategori sihir yang dirakit bersama, tetapi dia diberitahu oleh 
Tsugumi bahwa informasi tentang pengetahuan umum yang tidak dia pahami, dapat 
ditemukan di sini. Meskipun ada buku yang tidak bisa dibaca tanpa izin di dalam, tidak ada 
masalah, karena Shin bermaksud hanya belajar dalam ruang lingkup yang dapat dibaca 
saat ini. 

Dari meja informasi, kursi, meja, dan rak buku dalam jumlah besar di perpustakaan, tidak 
ada yang istimewa tentang itu, juga tidak ada fitur yang dapat membedakannya dari 
perpustakaan lain. Untuk jaga-jaga, dia menerima penjelasan tentang penggunaan di meja 
informasi, dia merangkum hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti bagaimana dia hanya 
bisa menyewa 3 buku sekaligus, bagaimana ada batasan jumlah hari sewa, dan bagaimana 
dia bebas membaca di dalam perpustakaan, tetapi bagaimana biayanya jika dia meminjam 
satu. 

Adapun biaya sewa, itu didasarkan pada buku jenis apa itu, dan berapa hari disewa. Tentu 
saja, jika sebuah buku hilang, akan ada denda. Aturan umum untuk buku-buku yang 
memerlukan izin untuk dibaca, adalah bahwa itu dilarang untuk menyewa mereka, dan ada 
buku-buku yang tidak dapat dibaca tanpa status sosial dan / atau kepercayaan tertentu 
seperti petualang senior dan petugas layanan pengadilan . 

Jika ada buku yang berharga, orang akan berpikir bahwa pencuri akan masuk ke 
perpustakaan. Tetapi ada penjaga dan tentara yang mengawasi sekeliling gedung. Selain 
itu, mereka juga memiliki keterampilan untuk pencegahan kejahatan, sehingga tidak ada 
orang yang bisa bertindak kasar. 

(Apakah itu level Ⅷ 【Barrier】 dan 【Wall】? Jadi itu sebabnya mereka sangat percaya 

diri.) 
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Meskipun dia meragukan bahwa penghalang keterampilan yang digunakan lebih kuat 
daripada benteng, dia masih mengagumi bahwa penghalang tidak pernah rusak sejak dari 
awal. 

Setelah menerima penjelasan, ia diperintahkan di mana buku-buku yang bidangnya 
terletak di. Kemudian, dia mengumpulkan buku-buku di sekitar perpustakaan dan duduk di 
kursi kosong. 

Pertama, sejarah. Lagipula, Shin berpikir bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah 
menyelidiki tentang 'Senja Yang Mulia', yang tampaknya terhubung dengan logout simultan 
dari game kematian. Karena ada kronologi yang mendaftarkan peristiwa-peristiwa besar 
sejak negara itu didirikan dalam buku itu, dia segera membukanya. 

"Pertama-tama, dari peristiwa baru-baru ini. Um, ini tahun ke-511 dari saat negara ini 
didirikan, ya? Karena dikatakan bahwa 'Senja Yang Mulia' terjadi 500 tahun yang lalu, dan 
itu hampir dalam periode waktu yang sama dengan pendirian negara. " 

Dia menelusuri kembali meja kronologis ke masa lalu sambil tampak bingung karena 
kebetulan yang aneh. . Ada banyak hal yang berkaitan dengan administrasi nasional yang 
ditulis, seperti kesimpulan aliansi, raja yang mengambil alih, pemakaman, perang, 
konstruksi skala besar, dan sebagainya. Ketika dia melihat akhir kronologi, yang 
merupakan bagian tentang pendirian negara. 

"Tidak ada info tentang 'Senja Yang Mulia' yang ditulis di sini, bahkan tidak sedikit." 

Hanya pendirian kerajaan Bayreuth yang ditulis dalam kronologi, apa pun yang terjadi 
lebih awal daripada yang tidak ditulis. 

"Yah, lagipula itu kronologi. Saya kira itu ditulis di buku-buku lain. " 

Dia membuka buku sejarah lain sambil menyatukan dirinya. Namun, sebagian besar konten 
dalam buku-buku yang dibuka tidak menjelaskan secara rinci 'Senja Yang Mulia'. 

Meskipun dia membaca beberapa buku sejarah sesudahnya, kesimpulannya masih sama. 
Tampaknya hanya ada satu buku yang menulis tentang acara tersebut. 

"Dunia telah berubah setelah hari itu ..." 

Raja pergi, negara menghilang, dan ada tertulis bahwa dunia telah berubah, tetapi tidak 
ditulis dengan jelas tentang apa yang terjadi pada dunia sesudahnya. Rupanya, setelah 
'Senja Yang Mulia', ada kekacauan sementara di seluruh dunia, tetapi 'Senja Yang Mulia' 
tidak dijelaskan secara rinci. Tampaknya aneh bahwa ada begitu sedikit yang dicatat dalam 
buku tentang keluarnya para pemain, di mana mereka dianggap telah menghilang. 

Dia mengeluarkan salah satu buku dari gunung buku sambil berpikir bahwa tidak ada buku 
yang bisa memberikan info yang dia inginkan. 
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Tampaknya buku tentang ras, dan setiap fitur dan karakteristik dijelaskan secara singkat. 

Manusia ―― Mereka memiliki jumlah penduduk tertinggi, dan ada banyak negara juga. 
Ketika sebuah kerajaan didirikan, penguasa itu disebut Raja. 

Dragnil ―― Kekuatan dan vitalitas sangat tinggi, berumur panjang. Itu bisa berubah 
menjadi bentuk manusia. Ketika sebuah kerajaan didirikan, raja itu disebut Raja Dragnil. 

Binatang ―― Mereka memiliki jumlah populasi tertinggi di sebelah manusia, mereka tajam 
dan gesit, dan memiliki karakteristik yang berbeda di setiap suku. Ketika suku itu 
berkumpul dan membentuk aliansi, kepala suku itu disebut Raja Beast. 

Dewa ―― Ada sedikit bias tentang kemampuan mereka, juga tidak ada kemampuan yang 
tampak menonjol, tetapi secara keseluruhan, kemampuan mereka memiliki kecenderungan 
untuk menjadi tinggi. Ketika kekaisaran didirikan, raja itu disebut Raja Iblis. 

Dwarf ―― Mereka memiliki tangan yang terampil dan pandai membuat baju besi dan 
peralatan. Mereka tersebar di setiap negara dan membentuk serikat yang memiliki 
kecenderungan untuk berbagi teknik dan kerajinan mereka. Pengrajin terbaik disebut Raja 
Gua. 

Pixie ―― Mereka adalah ras hidup terpanjang, mereka unggul dalam penanganan sihir. 
Para peri terbagi antara mereka yang tinggal di dunia ini, dan mereka yang tinggal di desa 
peri di dunia lain, yang saling bertukar. Raja itu disebut Raja Peri. 

Elf es Rentang hidup mereka berada di urutan kedua setelah peri, bukan hanya sihir, tetapi 
juga kemampuan persepsi krisis mereka tinggi. Mereka tinggal di hutan. Peri muda sering 
muncul di luar desa. Desa itu disebut taman, dan kepala desa disebut Raja Hutan. 

Tidak ada konten yang berbeda dari pengetahuan Shin. Meskipun Shin sejenak merasakan 
ketidaksesuaian bagi pengrajin terbaik kurcaci itu, yang disebut Raja Gua, dia ingat bahwa 
ada pengaturan di mana kurcaci awalnya tinggal di gua-gua. 

Karena ada kemungkinan Elf atau Pixie tahu tentang 'Senja Yang Mulia', dia memastikan 
untuk menghafal bagian itu. 

"Nah, apa yang harus saya baca selanjutnya?" 

Dia memutuskan untuk menyelidiki selama waktu diizinkan, dan membuka buku 
berikutnya. 

◆◆◆◆ 

Sementara Shin sedang melakukan penyelidikan di perpustakaan, eksekutif, seperti Barlux 
dan Els, sedang mempersiapkan untuk pertemuan di ruang serikat petualang. 
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Tentu saja, agendanya adalah Wajah Tengkorak. Meskipun situasinya meminta untuk 
menunggu penilaian permata, anggota yang memiliki waktu luang dikumpulkan untuk saat 
ini. Ada kemungkinan bahwa informasi itu akurat, karena orang yang melaporkan 
dikatakan memegang surat pengantar. Karena Wajah Tengkorak sudah dikalahkan, rasa 
urgensi tidak tinggi, tetapi kepribadian Shin dalam laporan Barlux dan Els dibesarkan 
sampai batas tertentu. 

Meskipun pria bernama Shin itu tampaknya mudah dipercaya, tidak pernah ada kasus di 
mana orang berbahaya memegang surat pengantar, jadi laporan itu memberikan 
kredibilitas. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita mulai pertemuan khusus." 

Semua anggota di ruangan mengarahkan perhatian mereka pada Barlux dalam menanggapi 
suaranya. 

"Meskipun ada orang yang sudah mendengar ini, Jack • Skull Face yang muncul di hutan 
utara ditundukkan. Orang yang menundukkannya hanya mengumpulkan permata, yang 
saat ini sedang diselidiki. " 

" Kelas Jack tenang dan tidak ada pedang atau baju besi yang dikumpulkan? " 

Semua anggota tampak bingung karena kata-kata dari Barlux, yang melaporkan dengan 
jelas. Yang pertama berbicara adalah Ardi, yang baru saja dikirim sebagai penghubung dari 
kerajaan. Penyihir, Arad Royl, yang bertanggung jawab atas penilaian permata, 
mengangguk karena dia memiliki jenis keraguan yang sama. Kylie Ein, yang merupakan 
sub-master, dan Els, yang tahu tentang situasinya, tidak bereaksi. Kemudian Barlux 
melanjutkan. 

"Orang itu memberitahuku bahwa pedang dan baju besi itu bukan masalah besar." 

"Bukan masalah besar? ..." 

Ardi memiliki ekspresi seseorang yang tidak mengerti. Arad tertawa "hohoho" sambil 
menyisir jenggotnya. 

"Untuk menyatakan sesuatu seperti itu, tampaknya kekayaan pria ini cukup besar." 

Meskipun rambut dan janggut Arad berwarna putih karena usianya yang lanjut, karena 
otot-otot punggungnya yang berkembang dengan baik, yang terlihat jelas, dia tidak Aku 
tidak tampak setua dia. Cara dia tertawa cocok dengan pria tua yang baik hati itu. 

"Orang-orang yang memegang surat pengantar pada umumnya adalah orang-orang yang 
tidak berpikir. Mereka tidak peduli kehilangan nyawa mereka, terutama yang muda. " 

" Begitukah? " 
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" Tunggu! Tunggu! Meski aku tidak punya kewajiban untuk mengatakan ini, kita tidak 
segegabah itu. " 

" Itu tidak meyakinkan ketika guild master mengatakannya. " 

Ardi akan mempercayai klaim Arad sebagai akal sehat. Tapi Barlux ikut campur, dan 
dijatuhkan oleh Els. 

"Baiklah, mari kita kembali ke kasing permata. Saya belum tahu detailnya, tetapi ternyata 
tidak ada kesalahan, setidaknya tentang tingkat cerita 359. " 

" Tetap. Akan lebih baik jika bagian buktinya dikumpulkan. Masalahnya adalah apakah 
monster serupa muncul atau tidak. " 

Itu mungkin sedikit bercanda, dan ketegangan moderat menjadi longgar dari laporan jujur 
Arad. Karena tidak ada yang unggul Arad dalam penilaian permata di guild, diputuskan 
bahwa Tengkorak Wajah yang memiliki tingkat setidaknya kelas Raja telah muncul. 

"Staf yang ahli dalam pencarian sudah keluar untuk menyelidikinya. Informasi akan 
dikumpulkan besok. " 

Kylie melengkapi dengan nada tenang. Rambut hitam disatukan dengan jepit, pupil 
berwarna coklat muda dan mata panjang menyipit bisa dilihat dari bagian dalam 
kacamatanya. Sekretaris Barlux memiliki penampilan dan keterampilan yang baik, dan 
sebuah pedang dapat dilihat di pinggulnya. 

"Seperti biasa, Kylie melakukan pekerjaannya dengan cepat. Master guild harus mengikuti 
teladannya. " 

" Sub-master kita luar biasa, Royl. " 

" Bisakah Barlux-sama lebih fokus pada pekerjaanmu? " 

" Urgh " 

" Dia tidak punya belas kasihan. " 

Beberapa kata dari Kylie memecahkan lelucon dari Barlux. Barlux tidak terlalu buruk 
dalam pekerjaan kantoran khususnya, tetapi Kylie tampaknya masih tidak puas dengannya. 

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

"Hmm, apakah kamu terkejut bahwa ini berbeda dari yang kamu pikirkan?" 

"Tidak, mungkin kau berkata begitu, karena kupikir perasaan tegang seharusnya tetap 
sedikit." 
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Arad bertanya pada Ardi, yang terkejut dengan dialog tiga orang itu. Dia tampaknya 
memiliki kepribadian yang serius. Ardi berkata dengan rendah hati, namun dia 
menunjukkan ekspresi yang sedikit bingung. 

"Yah, ini kasus biasa. Selain itu, ini seperti pertemuan penghubung kecil, bukan konferensi. 
Jika ini keadaan darurat, setiap kepala distrik dan petualang peringkat S akan berkumpul di 
sini. " 

" Tetap saja, hanya satu Skull Face yang dilaporkan, kan? " 

Ardi mengerti bahwa itu bukan situasi darurat, karena hanya lima orang yang berkumpul, 
tapi dia pikir dia mungkin terlalu optimis. Arad, yang membaca pikiran Ardi, melengkapi 
Ardi sehingga dia mengungkapkan perasaan sejatinya. 

"Sepertinya begitu. Sejujurnya, tidak ada yang tahu berapa banyak monster seperti itu di 
luar sana, dan ada alasan untuk melakukan penilaian. " 

" Apakah itu perlindungan penghalang? " 

" Ya. Apakah Anda tahu tentang itu? " 

" Itu penghalang terhadap monster. Dikatakan bahwa monster dari luar penghalang tidak 
akan diizinkan mendekati. " 

" Itu benar, Raja pertama mendirikan penghalang. Karena itu, bahkan jika monster yang 
kuat lahir, mereka tidak bisa masuk ke dalam penghalang. Itu juga memiliki efek 
membungkam sihir gelap yang kuat. Selain itu, kita sendiri juga waspada. " 

Teknik sejak kerajaan didirikan masih melindungi kerajaan Bayreuth. Itulah alasan 
mengapa jumlah monster kuat yang muncul sejauh ini, tidak bertambah. 

Namun, baik kerajaan maupun guild tidak menganggap penghalang itu absolut, tidak peduli 
sebaik apa pertahanannya. Menanggapi laporan Skull Face, kelompok ksatria dipersiapkan, 
sehingga mereka bisa keluar dengan kondisi menyeluruh di kerajaan. Juga, laporan 
penaklukan tidak dikonfirmasi saat ini, jadi para petualang masih menunggu pesanan dan 
bekerja keras untuk mengumpulkan informasi. 

"Skull Faces menjadi aktif di malam hari. Ardi, sebagai persiapan untuk kasus terburuk, aku 
ingin kau menghubungi pemimpin ksatria dan meningkatkan urutan kewaspadaan dengan 
satu peringkat. " 

" Ya 

ampun . " Barlux berbicara selama jeda percakapan antara Ardi dan Arad. Keadaan bingung 
beberapa saat yang lalu tampak sulit dipercaya. Menilai dari sikap Arad, Kylie, dan Els, itu 
mungkin hal yang biasa. 
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"Itu semua dari saya. Adakah yang punya pendapat lain? Jika tidak, saya anggap kita sudah 
selesai. " 

Arad, Els dan Kylie berpikir ini sudah selesai sehubungan dengan laporan utama Skull Face 
dari Barlux. Namun, Ardi mengangkat tangannya dan Barlux mengangguk untuk 
membiarkannya menyampaikan pendapatnya. 

"Wajah Tengkorak kali ini memiliki senjata yang berbeda dari informasi yang kami peroleh. 
Saya ingin Anda memberi saya informasi terperinci tentang orang yang menaklukkan 
Wajah Tengkorak, sehingga penyelidikan tentang senjata dapat menjadi jelas setelah ini. " 

" Hmm, meskipun tidak ada niat untuk menutupi informasi tentang senjata, saya bisa ' t 
tidak mengungkapkan apa pun tentang orang yang menaklukkannya, karena itu adalah 
keinginannya. Namun, jika tidak apa-apa, mari kita bertanggung jawab untuk itu. Aku ingin 
tahu mengapa kamu membuat keributan tentang ini, bolehkah aku mendengar alasannya? " 

"Iya. Meskipun ceritanya sedikit berubah, apakah semua orang tahu tentang pedang yang 
terbang ke istana kerajaan? " 

Tentu saja semua anggota mengangguk kembali. Jika tidak ada gangguan oleh Skull Face, 
itu akan menjadi topik hangat sekarang. 

"Wajah Tengkorak ditundukkan pada hari ketika pedang terbang ke istana kerajaan, lebih 
jauh lagi, Wajah Tengkorak yang muncul kali ini melengkapi pedang besar yang berbeda 
dari yang normal. Hanya ada satu orang yang bisa menghubungkan ini bersama, saya pikir. 
" 

Semua orang kecuali Ardi membayangkan satu orang dari ucapannya. 

"Bolehkah aku mendengar pedang macam apa itu?" 

"Ada syarat yang harus kamu patuhi, atau aku tidak bisa mengungkapkan informasinya." 

Semua anggota menyetujui kondisi Ardi. Tidak ada orang yang tidak tahu pentingnya 
informasi di tempat ini. 

"Pedang pedang itu panjangnya sekitar 2 mels dan materialnya adalah baja iblis yang 
dicampur dengan campuran mithril. Selain itu, pedang itu memiliki sihir atribut cahaya 
permanen yang diberikan padanya. Jika itu diletakkan berdampingan dengan pedang 
berharga negara kita, maka pedang berharga tampaknya dibuat dengan buruk. " 

"!? " 

Semua orang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka atas kata-katanya. 
Berbicara tentang pedang berharga dari kerajaan Bayreuth, bahkan pada peringkat 
terendah, itu adalah senjata yang diklasifikasikan sebagai kelas 《Legenda》. Itu adalah 
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senjata kelas nasional yang hampir tidak bisa dipalsukan oleh siapa pun, jadi tidak ada 
pedang yang sama saat ini. Apalagi seseorang mengira bahwa Skull Face memegangnya. 

Karena dia berada di tengah perkelahian, Shin tidak memperhatikan karena dia tidak 
menggunakan keterampilan penilaian. Dia berpikir pedang besar dari Skull Face adalah 
kelas terendah, tetapi memiliki kemampuan pemulihan diri yang lebih tinggi dari 《Langka

》 dan 《Unik》. 

"Jika diasumsikan bahwa Skull Face memiliki pedang besar, maka orang yang dimaksud 
tidak dapat digoyahkan, karena musuh memiliki senjata pada tingkat pedang yang 
berharga selain tingkat tinggi ditaklukkan. Tapi tidak perlu khawatir, karena tidak mungkin 
menurut saya. Selain itu, saya sedikit bermasalah dengan itu ... " 

Meskipun kekhawatiran tentang kekuatan orang yang ada di sana dapat dimengerti, 
Barlux, yang meragukan ucapan Ardi yang tak terlukiskan dan bimbang, pada paruh kedua, 
bertanya. 

"Bermasalah dengan itu?" 

Konten yang dibacakan Ardi memang benar, meskipun dia hanya menebak, dan tidak ada 
yang datang untuk memiliki bukti konklusif, karena tidak ada orang yang tahu tentang 
pedang besar secara detail. Dikatakan bahwa mayat hidup tidak mungkin memiliki senjata 
dengan atribut cahaya di dunia ini. 

"Mengenai hal ini, berita dapat mencapai Barlux-dono segera, karena kemungkinan akan 
diumumkan dengan megah. Sampai saat itu, tolong jangan beri tahu siapa pun untuk saat 
ini. " 

" Hmm, mengerti. Haruskah orang lain meninggalkan tempat ini? " 

" Karena izin diberikan, tidak masalah, karena saya mengikuti kondisi yang sama beberapa 
waktu lalu. Karena ada kemungkinan semua orang akan tahu juga. " 

Meskipun semua orang kecuali Barlux memiliki pertanyaan tentang tempat pengumuman, 
mereka mengangguk untuk saat ini, dan kemudian pidato didesak untuk dimulai. 

"Sebenarnya ..." 

Setelah itu, semua orang yang hadir bingung tentang konten yang keluar dari mulut Ardi. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 1 - 4.2 
Selama beberapa jam, ia telah menyelidiki berbagai hal di perpustakaan. Entah bagaimana 
perpustakaan ditutup ketika matahari agak tinggi di malam hari. Ketika Shin 
mengkonfirmasi dengan layar menu, waktu menunjukkan 4:50. Meskipun dia tidak tahu 
apakah waktunya tepat, Shin berpikir bahwa setiap balai kota dan kantor pos memiliki cara 
mereka sendiri untuk melacak waktu. Sebaliknya, dia kagum mengetahui bahwa mereka 
memiliki waktu penutupan yang sama. 

Dia berpikir untuk kembali ke distrik selatan untuk sementara waktu, tetapi perutnya 
menggerutu saat melihat-lihat kios. Saat itu masih pagi, tetapi dia membeli yakitori  untuk 
makan malam yang dia lihat dipanggang dengan baik di warung yang dia temukan secara 
kebetulan. Dapat dikatakan bahwa yakitori yang sama tidak dijual di Jepang, karena mereka 
adalah 30 tusuk sate panjang yang terjebak dalam daging ayam yang enak. (T / N:  sepotong 
daging sapi, makanan laut, atau ayam dengan tusuk sate seukuran gigitan) 

"Yakitori ini rasanya enak bahkan di dunia yang berbeda ... tetapi apakah saya membeli 
terlalu banyak?" 

Dia mengeluarkan tusuk sate yang baru dimasak dari sebuah tas sambil tersenyum masam. 
Dia membeli empat yakitori. Itu adalah jumlah yang bisa dikatakan terlalu banyak untuk 
dimakan sebelum makan malam. 

Dia duduk di tepi air mancur di tengah alun-alun untuk bersantai setelah berjalan dan 
makan. Dia menjejali mulutnya dengan daging sambil memandangi orang yang lewat tanpa 
alasan tertentu. 

Bagaimanapun, masih ada banyak penampilan petualang karena informasi mengenai Skull 
Face diterbitkan. 

Meskipun informasi mengenai penyelesaian penaklukan juga dipublikasikan, para 
petualang tampaknya masih berjaga-jaga. 

"... Tsu ... tsu" 

Sambil melihat keramaian kota dan mengunyah yakitori, setelah dia menyelidikinya, dia 
mengatur informasi yang diperolehnya di kepalanya. Ada tiga hal penting yang ia pahami 
untuk saat ini. 

Pertama, buku yang telah menulis tentang 'Senja Yang Mulia' jarang ditemukan. 

Selain itu, ada juga kemungkinan buku itu dilarang atau disimpan di tempat dengan 
batasan baca. Untuk saat ini, Shin tidak bisa memasuki tempat itu, jadi ditahan. Di masa 
depan, dia tidak bisa membantu tetapi merasa siap untuk mengunjungi desa-desa spesies 
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yang berumur panjang seperti Peri atau Dragnil. Either way, dia masih belum punya niat 
untuk secara diam-diam mencarinya. 

Kedua, geografi dunia ini. 

Awalnya, empat benua ada di dunia THE NEW GATE, tiga benua pertama adalah untuk 
pemain tingkat pemula, menengah dan lanjutan. Dan benua ke-4 menjadi area bagi para 
pemain yang telah kehilangan minat di bidang yang sama. 

Tentu saja, Shin hampir menaklukkan keempat area yang ditampilkan di peta, tetapi 
sekarang fungsi peta tidak lagi dikenali. Alasannya sederhana, itu karena bentuk benua itu 
sendiri telah berubah karena fenomena alam yang terjadi setelah 'Senja Yang Mulia'. 
Melalui pergerakan dan pergolakan darat, 4 benua berubah menjadi 5, dan banyak negara 
pulau kecil tersebar. Ini mungkin salah satu sebab tidak ada dokumen tentang 'Senja Yang 
Mulia'. 

Ngomong-ngomong, benua tempat Shin saat ini berada, disebut Benua Eltnia. 

Ketiga, kota besar yang dulunya merupakan markas petualang. 

Setiap benua memiliki dua atau tiga kota besar yang menjadi markas markas para pemain. 
Setiap kota menampilkan pertahanan yang ditingkatkan dan perdagangan kota itu ramai, ia 
juga ramai meskipun ada prasangka dalam ras dan pekerjaan tertentu. Salah satu alasan 
mengapa orang berkumpul di sana hanya karena kota-kota besar memiliki kuil yang dapat 
digunakan untuk reinkarnasi. 

Kota-kota besar itu sekarang disebut 'Tempat Suci', dan juga dilihat sebagai target untuk 
direbut kembali. Meskipun kota-kota besar yang ada sebagian besar sama tanpa 
terpengaruh oleh bencana alam, setelah 'Senja Yang Mulia', setiap kota berubah menjadi 
kota iblis yang didominasi oleh monster tingkat tinggi. Komite investigasi dikirim pada 
kesempatan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi level monster terendah melebihi 500, dan 
dikatakan bahwa siapa pun yang memasuki 'Tempat Suci' tidak akan pernah kembali. 

Untuk beberapa alasan, monster tingkat tinggi dari 'Tempat Suci' tidak pernah datang ke 
luar kota, dan kekuatan magis yang meluap menyebabkan tanah dan tanaman di sekitarnya 
bermutasi. Selain itu, kondisi saat ini juga telah menyebabkan wabah massal monster 
tingkat rendah secara tiba-tiba. 

"Lalu, masalahnya?" 

Dia merenungkan sambil meletakkan tangannya di dagunya. Jika topografi itu sendiri telah 
berubah, maka ingatannya dari selama permainan tidak dapat diandalkan. Lokasi taman Elf 
dan desa peri Pixie atau tempat lain dengan spesies berumur panjang, berbeda dari 
ingatannya juga. Pengumpulan informasi kemungkinan sulit. 

"Hmmph ...?" 
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Tepat ketika dia berpikir untuk menanyakan Tiera dan Els, Shin mendongak karena dia 
merasakan tatapan seseorang. Shin memalingkan wajahnya ke arah tatapan dan melihat 
seorang gadis bertelinga kucing, mungkin pada usia sekolah dasar hingga siswa sekolah 
dasar, yang menatap Shin dari jarak 2 mels. 

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

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

"... Air liur" 

"Oi ..." 

Koreksi. Gadis kecil bertelinga kucing itu dengan penuh perhatian menatap tusuk yang 
dipegang Shin. Entah bagaimana, keinginan kuatnya bisa terlihat. 

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

"Uum ..." 

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

"Errr ..." 

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

"... Apakah kamu ingin memakannya?" 

Pandangan intens gadis kecil itu terganggu oleh Shin. Selain keinginannya yang terungkap 
sepenuhnya, matanya yang polos membuat Shin merasa tidak enak. 

Karena dia berpikir bahwa dia membeli terlalu banyak, dia mengeluarkan tusuk sate yang 
baru dimasak dari tas sambil memegang tusuk sate yang setengah dimakan di mulutnya, 
dan memberikannya kepada gadis itu. 

Shin bermaksud mengatakan "Apakah kamu ingin memakannya?", Tetapi hanya 
mengeluarkan kata-kata yang tidak dapat dimengerti "Fu fu ah it" sebagai hasil dari 
memiliki tusuk sate di mulutnya. 

Meskipun tidak pasti, apakah dia bisa menguraikan pengucapan Shin? Atau apakah itu 
hanya karena tindakan menghadirkan tusuk sate padanya. Gadis kecil itu dengan ringan 
berlari ke arah Shin dan dengan efek suara "Shu  batsu" yang cepat, dia mengambil tusuk 
sate dari Shin dengan paksa. Dia duduk di sebelahnya ketika dia mulai memasukkan yakitori 
ke dalam mulutnya. Saat ketika mata mereka bertemu, telinga kucingnya berbunyi "Syu  
pin!", Bahkan Shin sedikit terkejut. 
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"Mugumugu ... Hamuhamu" (T / N: mengunyah dengan mulut tertutup sfx dan menggigit 
mengunyah sfx) 

Mereka makan daging diam-diam untuk sementara waktu. Ketika Shin memandangi gadis 
yang bekerja keras untuk mengisi mulut kecilnya, dia dapat mengkonfirmasi 
penampilannya. Entah bagaimana itu membuat Shin merasa hangat. 

Kata-kata gelandangan dan pengemis muda muncul di benak Shin sebagai tambahan dari 
itu. Tapi, dia langsung menolak kata-kata semacam itu ketika dia melihat penampilan gadis 
itu. 

Pakaiannya telah diperbaiki di sana-sini, tetapi ia mengenakan pakaian itu dengan benar, 
dan tidak ada kekurusan juga. Juga, tidak ada tanda membidik dompet seseorang. Mungkin 
ada seseorang yang membesarkannya dengan setidaknya rumah untuk kembali, Shin 
menilai. 

"Wah, terima kasih untuk makanannya yang lezat." 

"Mm, sama-sama." 

Setelah dia selesai makan yang terakhir dengan rapi, gadis itu membungkuk pada Shin. 

"Onii-chan, orang yang baik." 

"Oh, terima kasih." 

Shin menatap gadis kecil itu dengan tawa kecil. Dari telinga kucing, dia mengerti bahwa 
gadis itu mungkin binatang buas yang termasuk keluarga kucing. Hanya ujung rambut 
kuningnya yang diwarnai cokelat muda, dan dia bertanya-tanya apakah dia tipe Macan. 
Karena 30% dari populasi kerajaan Bayreuth adalah Beast ketika ia belajar dari obrolan 
dengan Tsugumi, itu tidak terlalu langka. 

"Aku, Millie. Onii-chan? " 

" Nama? Aku Shin, hanya Shin. " 

" Bersama dengan Millie " 

" Bersama? " 

" Millie juga, hanya Millie. " 

" Ooh, memang bersama. " 

'Shin' bukan nama keluarga karena nama yang dia gunakan persis nama pemainnya. 
Terutama, karena tidak ditunjukkan dan dia tidak melihat ada masalah menjaga namanya 
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seperti saat pendaftaran di guild. Tampaknya pemikiran tentang Millie yang pemalu telah 
menghilang, dan dia tampaknya terlihat menyenangkan. 

"Nah, aku sudah selesai makan daging dan aku harus segera pergi, tapi apa yang akan 
dilakukan Millie? Haruskah aku mengirimmu pulang? " 

" Tidak apa-apa. Angkat aku, datang. " 

" Hah? Tidak mungkin! Angkat kamu ...? " 

Ke arah mana Millie menunjuk, Shin tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya 
tentang sosok yang berjalan ke arah mereka. 

Ketika sosok itu memperhatikan bahwa Millie bersama Shin, ia mempercepat langkahnya 
untuk mendekati mereka. 

"Oh! Kami bertemu lagi, Shin. " 

"Sudah lama sejak makan siang, Wilhelm." 

Seorang pria berambut hitam yang memiliki kehadiran binatang buas menyapa Shin. Jadi, 
ketika Millie mengatakan mengambil, itu tidak lain adalah Wilhelm Avis. 

"Wil-nii!" 

Millie berlari dan menempel pada Wilhelm. Shin heran melihat perkembangan yang tak 
terduga. 

"Tidak mungkin,... anak Wilhelm?" 

"Bukan itu! Saya merawatnya di panti asuhan! " 

" Panti asuhan? " 

" Ah, itu mengingatkan saya, belum lama sejak Anda datang ke negara ini. " 

Sambil menepuk kepala Millie, Wilhelm menjelaskan dengan singkat. Menurutnya, sebuah 
gereja di distrik barat berfungsi ganda sebagai panti asuhan dan tampaknya merawat anak-
anak yang kehilangan orang tua mereka dalam beberapa keadaan. Millie adalah salah 
satunya. 

"Orang ini dengan terampil menyelinap keluar dari panti asuhan beberapa waktu lalu. Aku 
mencari dia seperti orang bodoh. " 

" Apakah kamu pergi tanpa izin? Aku benar-benar tidak bisa mengagumi itu. " 

" Uu, maaf, aku. " 
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Millie, yang sadar dia telah melakukan hal yang buruk, meminta maaf dengan patuh. 
Telinga kucing juga berbunyi "Shu ~ n * ..." seperti yang diduga dalam fantasi. 

"Meski begitu, tidak biasa bagi orang ini untuk tidak takut seperti ini." 

"Takut?" 

"Aku tidak mengerti setelah apa yang kulihat hari ini, tetapi orang ini takut pada orang 
asing. Dia tidak mendekati orang asing pada pertemuan pertama mereka. " 

" Begitukah? " 

Hanya tergoda oleh daging, pikir Shin, tetapi Millie menggelengkan kepalanya. Apakah dia 
bisa membaca pikiran Shin? Sepertinya dia menabrak sasaran. Dan untuk beberapa alasan, 
rasanya seperti dia berkata "Kamu tidak boleh mengatakannya". 

"Yah, aku tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Ayo Millie, ayo pulang. " 

" Tunggu! " 

Sahut Millie sambil berlari menuju Shin. 

"Ada apa?" 

"Telinga, pinjamkan." 

"Seperti ini?" 

Shin berjongkok dan mendekatkan telinganya ke mulut Millie. Millie, yang berlari ke arah 
Shin dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada Wilhelm, membisikkan kata-
kata ke telinga Shin. 

"Bye-bye." 

Shin melihat Millie pergi ketika dia dipimpin oleh Wilhelm dan menghilang ke kerumunan. 

Dia berjalan menuju Bear Point Pavilion sambil memikirkan kata-kata yang diceritakan 
oleh Millie. 

Setelah dia kembali ke Bear Point Pavilion, Shin beristirahat di kamarnya karena dia punya 
waktu luang sebelum makan malam. 

Dia duduk di tempat tidur dan mengingat kata-kata yang dibisikkan Millie, di kepalanya. 

"Bantu rubah-san yang ada di hutan utara ... huh?" 
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Selama permainan, dia bisa menentukan apa yang diharapkan dari informasi area, tapi 
sayangnya, dia tidak bisa membuat kesimpulan sekarang, karena topografi telah sangat 
berubah. 

Dia memiringkan kepalanya ragu apakah akan ada rubah atau tidak. Setidaknya, monster 
tipe rubah tidak pernah menyerang Shin. Monster yang mirip dengan beruang, ular, dan 
anjing sering ditemukan dan kadang-kadang jenis penerbangan muncul. 

Hewan liar lainnya sangat langka karena ada banyak monster, dan itu adalah ular dan tikus 
yang paling dia lihat. Monster adalah binatang buas yang bermutasi di bawah pengaruh 
kekuatan magis, jadi tentu saja ada hewan biasa. Namun, dia tidak ingat melihat rubah 
sebelumnya. 

"Ini tidak baik, aku tidak tahu apa-apa tentang itu." 

Jawabannya tidak muncul tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Tapi dia 
bilang "tolong". Itu mungkin sesuatu yang dekat. Terutama area hutan utara di sekitar 
kerajaan Bayreuth, di mana risikonya cukup tinggi. 

Dia mungkin menilai Shin sebagai seorang petualang karena dia adalah kenalan Wilhelm, 
meskipun tampak aneh bahwa dia meminta Shin selama pertemuan pertama mereka. 

Itu bukan sesuatu yang harus dia lakukan hanya karena diminta. Namun, jika dia tidak 
melakukan apa-apa, itu akan meninggalkan perasaan pahit. Shin memutuskan untuk 
merencanakan besok juga untuk permintaan Millie. Kebetulan, dia berniat untuk bertemu 
Tiera, dan menyelesaikan pesannya ke Schnee. 

"Jadi aku sudah memutuskan ... makanlah." 

Yakitori sudah dicerna. Shin turun untuk makan malam. 

◆◆◆◆ 

Fajar hari berikutnya. 

Shin berangkat dari Bear Point Pavilion dan melewati jalan utama di mana ada kios ramai 
menuju gerbang selatan. Ketika dia keluar dari gerbang, ada orang yang mengantri untuk 
memasuki negara, berbeda dengan Shin yang pergi. 

Shin bergerak di sepanjang benteng, sambil mengabaikan orang-orang. Tsuki no Hokora 
terletak di antara gerbang selatan dan gerbang timur, bahkan lebih dekat ke gerbang 
selatan. Tempat pohon terbuka terlihat setelah berjalan sebentar. 

Seperti sebelumnya, ada pohon-pohon besar yang membungkus Tsuki no Hokora dengan 
ketebalan sekitar 1 mel, memberi kesan bahwa ia terpisah dari lingkungannya. Itu karena 
Tsuki no Hokora awalnya dibangun di pinggiran benua Arclid, yang merupakan salah satu 
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dari 4 benua. Tanah tempat Shin tinggal, yang merupakan benua Eltnia, mungkin awalnya 
merupakan bagian dari benua Arclid. 

Benua Arclid adalah daerah yang bahkan lebih unggul daripada benua Houzent, daerah 
pemain tingkat lanjut. Selain itu, pada awalnya ada banyak pencarian dan monster yang 
memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada di area umum dari tiga benua lainnya. 
Selain itu, ada juga pencarian yang bisa diterima pemain pemula dan menengah, tetapi 
pemain yang mendambakan pencarian yang tidak biasa, ingin bertarung dengan monster 
aneh, sering berkunjung ke sana. Dalam arti tertentu, para pemain kebanyakan berkumpul 
terlepas dari level dan pekerjaan mereka. 

Dapat dikatakan bahwa para pengunjung yang datang ke Tsuki no Hokora, karena sedang 
dibangun di daerah pinggiran kota, sebagian besar adalah pemain tingkat lanjut. Jarang ada 
pemain yang mencari perlindungan setelah melarikan diri dari monster. Ngomong-
ngomong, level rata-rata monster di daerah tempat Tsuki no Hokora dibangun adalah 
sekitar 600. Sementara itu, level terendah sedikit melebihi 200, dan tak perlu dikatakan, 
yang tertinggi adalah 1000. Itu di masa lalu, tetapi toko itu ditetapkan dengan santai di 
dekat habitat bos monster. Bahkan para pemain mengisi kembali barang-barang mereka di 
Tsuki no Hokora sebelum menantang bos. 

"Jika aku memikirkannya ... Aku ingin tahu apa yang terjadi pada monster yang ada di 
benua Arclid. Mereka tentu saja harus bangun ketika benua saling menempel. Apakah 
mereka binasa bersama dengan bencana alam? " 

Tentu saja, jika monster masih ada, kerajaan Bayreuth akan dihancurkan. Lagi pula, ada 
monster dengan kebiasaan yang mirip dengan semut juga. Level monster melebihi 600 dan 
muncul di area acak sama sekali. Itu menjengkelkan bagi pemain tingkat lanjut, pemain 
tingkat menengah melarikan diri atau mengitarinya, dan pemain tingkat pemula tidak 
punya pilihan selain mengakui kematian dan kembali. Tempat di mana sebagian besar 
orang berkumpul, seperti negara dan sebagainya, tidak mungkin menjadi sasaran, tetapi 
karena tingkat pertemuan meningkat, jumlah anggota partai meningkat. 

Namun, dia masih tidak tahu, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya. Karena 
kerusakan tidak ditangani, apakah ada langkah-langkah yang diambil? Bagaimanapun, 
mungkin ada alasan apakah monster yang binasa muncul atau tidak. Dia yakin bahwa 
seseorang tidak akan dapat membangun negara dan jalan jika tidak demikian, dan dia 
berhenti memikirkannya sejenak. Bahkan, mungkin saja ada perbedaan daratan di luar 
lingkungan Tsuki no Hokora. 

Dia menyimpan pertanyaan-pertanyaannya untuk dirinya sendiri dan berdiri di depan 
Tsuki no Hokora. Ketika dia mengunjungi beberapa hari yang lalu, dia merasa lega bahwa 
toko itu masih ada dan tidak menyadarinya, tetapi sebuah penghitungan kayu sekitar 20 
kuburan melintang secara vertikal dan selebar 10 kuburan digantung di pintu yang 
merupakan pintu masuk toko. Itu memiliki huruf 『pemilik toko berjuang keras di dalam』 

di atasnya. Ini menyatakan bahwa Tsuki no Hokora sedang melakukan bisnis secara 
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normal. Dan ada surat-surat 『Pemilik toko telah meninggalkan rumah』 di belakang. Ini 

menyatakan waktu penutupan untuk toko dari pengumpulan material atau tidak sedang 
login dan sebagainya. 

Dia membuka pintu sambil mengagumi bahwa penghitungan kayunya masih digunakan 
dan memasuki toko. Ketika Shin melangkah maju di toko selangkah demi selangkah, bunyi 
bel "Chiri ~ n" dibuat. Itu akan berdering ketika seseorang memasuki toko. Tampaknya, 
para ksatria tidak muncul hari ini. 

"Selamat datang! Oh, Shin. " 

" Yo, aku datang untuk meninggalkan pesan yang sudah aku lupakan. " 

Ketika dia melihat bahwa itu Shin yang masuk, ekspresi Tiera berubah dari senyum 
menjadi wajah bahagia. Rambut keperakan yang telah kembali ke rambut aslinya bersinar 
karena cahaya dari jendela. 

"Itu mengingatkanku, aku benar-benar lupa tentang itu." 

Ketika dia mendengar ucapan Shin, dia melakukan ekspresi "Ah!" Seolah dia mengingat 
sesuatu yang telah dia lupakan. Tetap saja, tidak ada bantuan untuk melupakannya ketika 
dia memikirkan kejadian sebelumnya. 

"Lalu, aku ingin kamu menyampaikan kepadanya bahwa aku ingin bertemu dan berbicara 
jika dia mengingat ini." 

Shin berkata dan meletakkan sebuah benda, yang dia keluarkan dari Kotak Barangnya, di 
atas meja. 

Itu adalah pedang ninja biru gelap, ada bunga yang terukir di sarungnya dan pegangannya, 
yang belum pernah dilihat Tiera sebelumnya. Itu terukir dengan sangat detail, yang 
mengubah senjata pedang ninja menjadi sebuah karya seni. 

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

"... Tiera?" 

"... Oh!" 

Shin memanggil Tiera yang sedang menatap pedang ninja. Tiera tiba-tiba kembali karena 
suaranya. 

"Apa masalahnya?" 

"Hei Shin, Ini ... apakah ini kebetulan senjata kelas 《Kuno?" 
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Tiera memandang pedang ninja dengan wajah 'mustahil'. Seolah-olah dia melihat hal yang 
mempesona, dia menyipitkan matanya. 

"Kamu tahu? Orang ini tentu saja merupakan senjata kelas 《Kuno》. Ini adalah senjata 

pribadi Schnee, bernama Moon Blue Moon 』." 

"Senjata pribadi Tuan?" 

"Itu benar, jika aku tidak salah, Schnee mungkin tidak menggunakan senjata pribadinya 
sekarang, kan?" 

"Yah, untuk memulai, Aku tidak tahu apa itu senjata pribadi ... " 

" Kamu tidak tahu? " 

Shin, yang mengira itu pasti diketahui, terkejut bahwa kata-kata senjata pribadi tidak 
diketahui. 

"Senjata pribadi sudah diatur ... eh, itu adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh 
orang yang berwenang. Dalam kasus Moon Blue Moon 』, hanya Schnee atau teman yang 

dia izinkan dapat menggunakannya, tidak termasuk saya yang merupakan pembuatnya. 
Karena jika aku meninggalkannya, maka bahkan jika Tiera yang mencoba, kamu tidak bisa 
menyentuh orang ini tanpa izin. " 

Itu adalah fungsi dalam game yang diberikan pada item, dan dapat diterima sebagai hadiah 
pada saat sebuah acara sehingga tidak bisa disambar. Itu diberikan pada senjata yang dia 
buat sebagai simbol guild. 

Ada beberapa orang yang mampu memberikan fungsi senjata pribadi, karena hanya pandai 
besi dan alkemis kelas satu yang bisa memproduksinya. 

"Batasan pengguna ... kalau dipikir-pikir, aku telah mendengar bahwa beberapa senjata 
yang digali dari reruntuhan tidak dapat digunakan oleh siapa pun. Mungkin karena itu? " 

" Itu mungkin senjata pribadi seseorang. Jika itu kasusnya, bahkan jika senjata itu 
ditemukan, tidak ada cara untuk menggunakan atau bahkan merisetnya. Hanya senjata 
yang lebih tinggi dari kelas 《Legenda》 yang dapat diberikan fungsi senjata pribadi, jadi 

itu pasti kekuatan yang tinggi. Bahkan seorang pria dengan level 1 menjadi mampu 
mengalahkan Tetra Grizzly dengan mudah, tetapi hanya jika dia bisa menggunakan senjata. 
" 

" ... Kemampuan yang sangat keterlaluan. " 

Tiera tidak bisa membantu tetapi kagum dengan kinerja yang jauh melampaui harapan. 
Seseorang akan meragukan jika mereka hanya mendengar penjelasannya, tetapi ketika 
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pedang ninja, yang menyembunyikan kekuatan tidak masuk akal, diletakkan di depan mata 
seseorang, mereka tidak punya pilihan selain untuk mempercayainya. 

Shin dengan santai menempatkan pedang ninja 『Blue Moon』 di atas meja. Namun, bagi 

Tiera itu tampak seperti 『Blue Moon』 memiliki penampilan yang menyimpang di 

sekitarnya. Tiera mengerti betapa kuatnya itu, bahkan jika dia tidak memiliki banyak 
pengalaman pertempuran. 

"Itu tentu saja pedang dengan kekuatan luar biasa. Tetapi saya tidak ingin 
menggunakannya. " 

" Oh, untuk alasan apa Anda tidak menggunakannya? " 

" Karena sepertinya akan menelan saya, saya bertanya-tanya. " 

Tiera secara intuitif mengerti, dan diyakinkan pada saat yang sama. Ini tentu saja memberi 
pengguna kekuatan yang luar biasa. Tetapi jika tidak ada kemampuan untuk 
berkorespondensi dengannya, itu akan merusak pengguna. 

"Menelan ... ya? Itu mungkin karena bahan-bahannya. " 

Ketika kata-kata Tiera terdengar, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Shin adalah 
hukuman yang dihasilkan ketika melengkapi senjata yang tidak sesuai dengan level 
seseorang. Nilai statistik yang diperlukan ditetapkan untuk setiap senjata. Selain itu, status 
akan diturunkan ketika melengkapi senjata di negara di mana seseorang tidak mencapai 
nilai statistik yang diperlukan. Salah satu bagian dari kelas 《Legenda》, 《Mitologi》, dan 

《Kuno》 tidak mungkin dia lengkapi sama sekali. (Catatan Editor: Alasan untuk bagian 

"satu bagian" mungkin karena Shin LUC hanya 36) 

Namun, dia berpikir bahwa frasa 'menelan' berbeda, jadi dia memutuskan untuk 
menjelaskan dari bahan apa senjata itu dibuat. 

"Benarkah? Apa yang Anda gunakan? " 

" Paduan utama disebut Chimeradite. Dan ada gading Naga Hitam-Kematian, sisik Binatang 
Perang Laut, dan tetesan Ekor Elemen, yang semuanya menyatu bersama. Empat bahan 
yang saya sebutkan tadi adalah yang utama, meskipun ada berbagai bahan penting lainnya. 
Ini dugaan, tapi itu mungkin disebabkan oleh gading Naga Hitam-Kematian atau oleh sisik 
Binatang Perang Laut. Kedua monster itu adalah kelas tertinggi. " 

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

" Tiera? " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Meskipun Tiera mendengar penjelasan dari Shin, bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa 
memahaminya, ketika dia meletakkan tangannya di dahinya dan kerutan terlihat di daerah 
di antara alisnya. 

"... Tidak, aku tidak terkejut lagi. Ya, misalnya, bahkan jika apa yang saya dengar tadi adalah 
makhluk legenda ... Saya baik-baik saja. Ya, tidak apa-apa. " 

" Tidak, kamu sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. " 

Shin secara naluriah menjawab kepada Tiera yang menggelengkan kepalanya karena suara 
akal sehat dalam dirinya yang hancur. 

Seperti biasa, Shin masih belum terbiasa dengan norma-norma dunia ini, meskipun kali ini 
akal sehat bahkan lebih jauh dari tempatnya. Yang tidak mengejutkan, karena monster 
yang dibicarakan oleh Shin saat ini hanyalah nama-nama yang memiliki kekuatan besar 
dan hanya diingat dalam legenda. Orang akan berpikir itu adalah lelucon ketika diberitahu 
bahwa bahan itu dibuat dari monster yang memiliki kekuatan untuk memicu bencana alam. 

"Haa, akal sehatku tampaknya hancur satu per satu setiap kali aku berbicara denganmu." 

"Eh, karena aku?" 

"Tentu saja. Kamu dengan santai mengeluarkan》 senjata kelas》 Kuno, bahkan 

ketidakmungkinan ada batasnya, kamu tahu? " 

" Bahkan jika kamu berkata begitu, apakah Schnee ingat aku akan bergantung pada ini atau 
tidak. " 

Kata Shin sambil melihat 『Blue Moon』. Peralatan pribadi Schnee dipercayakan kepada 

Shin sebelum dia menantang Origin. Ini dilakukan tidak hanya oleh Schnee, tetapi juga oleh 
semua karakter pendukung. Itu dianggap sesuatu seperti jimat keberuntungan sebelum 
Shin bertarung melawan bos terakhir. Jadi sekarang, peralatan karakter pendukung lainnya 
juga menunggu giliran mereka di dalam Kotak Barang Shin. 

Kecuali Shin bertemu langsung dengan Schnee, ada juga kemungkinan bahwa pesan itu 
tidak dibaca olehnya. Karena nama 'Shin' mungkin nama yang umum, dia berpikir untuk 
meninggalkan barang. 

"Meskipun hal-hal seperti itu diserahkan, orang-orang yang dapat bertemu tuan jarang 
terjadi. Tapi dengan orang sepertimu, tuan mungkin ... " 

Mirip dengan Shin, Tiera memandang『 Blue Moon 』sambil mengangguk ketika dia 

diyakinkan. 

Sejauh ini, pakaian mahal, permata, dan berbagai barang langka dikirim. Namun demikian, 
sosok tuannya yang tidak menunjukkan minat muncul di pikiran Tiera. Karena dia bisa 
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dengan mudah membayangkan, tuannya tidak tertarik bahkan pada item yang setara 
dengan kelas》 Legenda and dan tidak akan melihat berbagai item mahal. 

Meskipun Schnee mengabaikan item kelas 《Legenda》, Tiera sedikit menyimpang dari 

evaluasinya tentang minat tuannya untuk 『Blue Moon』. 

"Gunakan ini jika dia bilang dia ingat. Itu harus menghubungi saya di mana pun saya 
berada. " 

Dia berkata dan meletakkan kartu pesan dan kertas tulis dengan desain sederhana di 
sebelah『 Blue Moon 』. 

"Aku bisa menghubungi kamu dengan menggunakan ini?" 

"Ya, meskipun itu hanya satu arah. Tuliskan nama penerima di kertas tulis dan pesan yang 
ingin Anda kirim ke sini. Setelah itu, kamu hanya perlu mengatakan 'kirim'. " 

Shin menjelaskan penggunaannya sambil menunjuk kertas tulis dan kartu pesan. Itu adalah 
item yang sering digunakan pada hari ulang tahun dan Natal dalam permainan. Ada orang 
yang membuat kartu rumit yang menimbulkan efek khusus mewah saat dibuka. 

Item itu hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu, karena biasanya itu lebih cepat 
untuk mengirim email dalam permainan, tapi itu pasti item yang nyaman, karena pada 
awalnya, fungsi seperti email dan daftar teman tidak dapat digunakan di dunia ini. 

"Barang-barang yang nyaman seperti ini juga ada ..." 

"Aku tidak menggunakannya terlalu banyak dan ada banyak yang tersisa." 

Barang itu jarang digunakan, bahkan jika dia mendapat banyak kartu pesan dan banyak 
kertas tulis sebagai hadiah pencarian dan acara. Meskipun mereka tidak benar-benar 
berguna dalam 'permainan', barang-barang itu secara tak terduga berguna dalam 
'kenyataan'. 

"Jika benda ini menjadi populer, saya pikir itu akan luar biasa." 

"Kurasa begitu." 

Itu bisa mencapai penerima di mana pun mereka berada, jika dilihat dari sudut pandang 
Tiera, itu setara dengan revolusi teknologi. 

Sayangnya, Shin tidak tertarik memulai revolusi teknologi. Pertama, barang-barang 
sekarang adalah hal-hal yang awalnya ada di THE NEW GATE. Seseorang mungkin 
menemukannya cepat atau lambat, pikir Shin. 
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"... Hei, aku pikir daripada meminta aku untuk menyampaikan pesan, tidakkah kamu bisa 
menghubungi master secara langsung dengan ini?" 

Tiera berkata seperti seseorang yang tiba-tiba memikirkannya sambil memegang kartu 
pesan dengan satu tangan. 

"Yah, sebenarnya, aku hanya bisa mengirim ini ke seseorang yang aku temui secara 
langsung, tapi aku tidak bisa mengirimnya ke Schnee, yang seharusnya aku temui, untuk 
beberapa alasan." 

Shin juga berpikir itu ide yang bagus untuk mengirimnya langsung. Namun, untuk 
beberapa alasan, pesan itu tidak terkirim dan dia tidak dapat menghubungi Schnee. Untuk 
memulainya, itu adalah misteri mengapa kartu pesan dapat digunakan tetapi email tidak. 

Apakah ada kerusakan pada kartu? Dia berlari keluar untuk menunjukkannya kepada Tiera 
dalam praktek, dan mengirim pesan. Tiera terkejut dengan kertas tulis yang tiba-tiba 
muncul di depannya, tetapi setidaknya dia tampaknya mengerti bahwa benda itu tidak 
cacat. 

(Sepertinya daftar telah diatur ulang.) 

Ini akan menjadi alasan mengapa dia tidak bisa mengirimnya, tebak Shin. 

Ada satu kalimat, "Mari kita kirim perasaanmu kepada orang-orang yang pernah kamu 
temui dalam petualangan", di kolom penjelasan kartu pesan. Sebagai contoh, dia tidak akan 
dapat mengirim pesan kepada seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya di 
dunia ini, bahkan jika dia bertemu mereka di era game, pikir Shin. 

"Ne ne ~, bisakah aku mendapatkan yang tambahan jika kamu punya lagi?" 

"Meskipun aku tidak keberatan secara khusus, aku pikir kamu tidak boleh 
menggunakannya dengan seseorang yang tidak tahu tentang ini." 

"Daripada menggunakan itu, saya ingin meneliti itu. Meskipun aku bisa terlihat seperti ini, 
aku ingin tahu mekanismenya ketika aku melihat item sihir yang tidak biasa ini, karena aku 
bertujuan untuk menjadi penyihir. " 

Bahkan, sejak dia menggunakan kartu pesan, Tiera memiliki mata berbinar seperti anak 
kecil yang telah menemukan mainan yang menyenangkan. 

"Yah, kalau itu masalahnya, bagus kalau begitu. Jadi saya akan memberi Anda lima lagi. 
Jangan gunakan semuanya, karena itu termasuk jawaban Schnee, oke? Dan karena aku 
memberimu ini, tolong jadikan ini layanan yang sesuai untuk biaya pesan. " 
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Shin merasa itu bukan ide yang baik untuk mendistribusikan barang hanya karena 
kelebihannya, ia mengusulkan agar setidaknya percobaan berjalan untuk Layanan pesan 
gratis diperlukan. 

"Saya mengerti. Jadilah lega, karena saya tidak punya niat untuk menggunakannya tanpa 
berpikir. Ini akan berubah menjadi keributan jika digunakan buruk pada seseorang. Dan 
saya tidak bermaksud bagi Anda untuk memberikan ini kepada saya secara gratis. Untuk 
saat ini, harga pesan tidak dikenai biaya. Anda dapat mengharapkan kompensasi untuk 
sisanya, juga. " 

Hasilnya sepertinya memberinya beberapa hak istimewa, selain harga menjadi gratis. 
Ketika dia menegaskan kembali bahwa itu berharga, Shin membuat catatan mental untuk 
menghindari menggunakannya di tempat umum. 

Adapun Tiera, dia bertanya-tanya apa yang harus diuji, dan sepertinya bahagia. Adalah Shin 
yang berpikir bahwa dia harus bertujuan untuk menjadi seorang alkemis jika dia suka 
meneliti, tetapi tidak mengatakannya secara eksplisit, karena seorang penyihir tidak harus 
tidak terlibat dalam penelitian. Sebenarnya, ada banyak pemain dengan pekerjaan: mage, 
sub job: alchemist. 

"Lalu, itu saja dariku. Salam hangat untuk Schnee. " 

" Serahkan padaku. Aku akan membuat tuan melihatnya terlebih dahulu, ketika tuan 
kembali. " 

Shin bertukar ucapan selamat dan meninggalkan Tsuki no Hokora. 

Saya bisa menggunakan kartu pesan untuk mengirimnya segera! Tiera menyadari, tak lama 
setelah Shin pergi. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 1 - 4.3 
Setelah meninggalkan Tsuki no Hokora, Shin langsung menuju hutan utara. Karena 
bertemu dengan staf guild yang datang untuk menyelidiki Skull Face akan merepotkan, dia 
maju sambil memastikan bahwa tidak ada seorang pun di daerah sekitarnya. 

Dia tidak memiliki arah, jadi dia sangat bergantung pada instingnya. Tapi dia mengarahkan 
pada kedalaman hutan terlebih dahulu, karena kedalaman hutan entah bagaimana terasa 
mencurigakan. Namun, karena dia berpikir bahwa pertemuan dengan para penyelidik tidak 
dapat dihindari ketika dia pergi ke tempat di mana Wajah Tengkorak muncul, dia maju ke 
arah yang berlawanan dari tempat Wajah Tengkorak itu berada. Itu adalah arah dia tidak 
berjalan ketika dia datang ke sini sebelumnya. 

Posisi di mana Skull Face ada di tenggara hutan utara. Karena Shin bertujuan untuk maju 
ke kedalaman hutan, dia mengambil rute barat dekat bagian tengah hutan utara. 
Pepohonan tumbuh lebih tebal dan menutup siang hari saat dia melangkah lebih jauh ke 
dalam hutan. Kegelapan itu seperti malam, dan tidak bisa dibandingkan dengan hutan 
timur. Ketinggian pepohonan saja melampaui pepohonan di hutan timur, dan dengan 
atmosfer yang gelap dan tebal ia merasa seperti menolak seseorang untuk naik ke 
kedalamannya. 

Bahkan, semakin dalam ia maju ke hutan, semakin Shin berpikir untuk tidak mendekat di 
benaknya. Itu bukan persepsi atau pandangan jauh ke depan. Lebih tepatnya, ada sesuatu 
yang mempengaruhi kesadarannya di tempat ini. 

(Ini, apakah ini penghalang?) 

Meskipun dia tidak yakin, semakin Shin bergerak maju, semakin kuat dia merasakan niat 
untuk menghalanginya. Itu semacam penghalang perlindungan yang didirikan. 

Tapi penghalang atau sesuatu tidak ada artinya bagi Shin saat dia bergerak cepat. Meskipun 
dia akan terus maju seperti tidak ada apa-apa, untuk memulainya, jika itu adalah manusia 
normal, tidak mungkin bagi mereka untuk mendekati penghalang, karena perasaan 
penghindaran meningkat ketika mereka semakin dekat. Namun, penghalang itu tidak 
efektif terhadap Shin, terutama setelah dia melakukan upaya untuk memperkuat sistem 
gangguan pikiran. Sebaliknya, itu memberi tahu dia 'Ada sesuatu di depan!'. 

Shin berjalan dengan sungguh-sungguh menuju arah di mana indera semakin kuat saat 
mengamati sekelilingnya. Tidak ada monster yang muncul karena efek penghalang. 

Dia terus berjalan sebentar, dan saat dia melewati sisi pohon besar, kegelapan menghilang 
di depan matanya dan cahaya lembut menyinari Shin dengan lembut. 

Ada ruang terbuka dengan diameter sekitar 30 mels seolah-olah itu dipotong ke tanah 
dalam lingkaran. Dan torii merah cinnabar yang cerah * dan kuil Shinto yang nyaman 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

dibangun di sana. (T / N: gerbang konstruksi ringan Jepang yang biasanya dibangun di 
dekat kuil Shinto) 

"Tempat ini adalah pusat penghalang?" 

Karena gangguan mental yang telah diterima ketika dia pertama kali memasuki hutan tiba-
tiba berakhir ketika dia menginjakkan kaki di kuil, dia menduga bahwa kemungkinan dia 
keluar dari efek penghalang. Tetap saja, dia tidak berpikir bahwa akan ada kuil Shinto. 

"Hmm ～? ... Kuil Shinto ini, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." 

Dia merasa seperti dia ingat bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, 
dan memiringkan kepalanya. Arsitektur gaya Jepang tidak jarang pada saat permainan, 
tetapi tidak ada banyak penggemar yang membangun kuil Shinto. Dia berpikir bahwa dia 
bisa mengingatnya secara instan, tetapi tidak bisa, apa pun yang terjadi. 

"Untuk saat ini, haruskah aku masuk dulu?" 

Karena tidak masuk akal untuk menyetujui sendiri, dia melewati torii sekaligus dan 
memasuki kuil Shinto. 

Ada jalan dari torii, langsung ke kuil utama. Satu-satunya bangunan adalah torii dan kuil 
utama, tidak ada satu pun bagian penting dari kuil Shinto seperti anjing penjaga singa, 
sebuah baskom pemurnian dan kotak offertory hadir. 

"Apakah udara berubah?" 

Namun, saat dia melewati torii, udara yang mengelilingi Shin berubah sepenuhnya untuk 
menunjukkan bahwa ini adalah tempat suci, meskipun bangunan itu hanya sebuah kuil 
utama. 

Pipi Shin disapu angin yang menyegarkan yang bisa membuatnya lupa bahwa dia berada di 
tengah hutan. Shin memperhatikan aroma berbagai makhluk yang tercampur jauh lebih 
kuat di tengah hutan. Itu membuat orang menyadari bahwa ini adalah tempat yang 
istimewa. 

Di dalam kuil Shinto, tampaknya dikelola dengan baik karena tidak terlalu kasar. Kuil 
utama memiliki lantai yang lebih tinggi, dan beberapa dekorasi. Jika dilihat oleh orang-
orang yang hanya tahu kuil Shinto umum, mereka akan merasa tidak nyaman. 

Sesaat sebelum Shin tiba di kuil utama, suara "pishiri" mencapai telinganya. 

"Apa itu?" 

Itu adalah suara seperti pecahan kaca. Ada kemungkinan penghalang itu retak, pikirnya. 
Dan itu bukan firasat yang bagus. 
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Apakah mungkin karena aku? Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada perubahan khususnya 
di sekitarnya. Suasana jernih tidak berubah dan udara suci juga tidak melemah. Awalnya, 
Shin tidak melakukan apa-apa. 

Pintu kuil utama agak terbuka. 

Itu agak memberitahunya untuk membukanya dengan cepat. Meskipun tidak ada celah 
baginya untuk melihat ke dalam, itu benar-benar sulit untuk mengabaikan 
keingintahuannya begitu dia tertarik. 

"... Haruskah aku mencoba membukanya?" 

Sambil berpikir bahwa tidak ada banyak yang harus dikatakan, Shin membuka pintu kuil 
utama dan terkena pandangan penuh dari ruang suram yang menerima cahaya dari luar. 

Surat-surat yang ditulis di lantai adalah hal pertama yang dilihatnya. Huruf-huruf seperti 
huruf Sanskerta berbaris membentuk lingkaran. Sebuah lingkaran besar melingkari 
beberapa yang lebih kecil, dan penampilannya seperti formasi sihir. 

Dan di tengahnya. Satu sosok terbaring di tengah lingkaran berbagai ukuran. 

"...Rubah?" 

Itu adalah rubah muda, yang memiliki mantel bulu perak, yang berbaring di lantai 
kelelahan, sementara tubuhnya terkena cahaya. 

"Bukankah itu riang dilihat seperti ini?" 

Ketika dia memastikan tidak ada jebakan, Shin bergegas ke rubah muda. Tidak ada cedera 
yang terlihat, tetapi pengukur HP rubah muda berada di zona merah. Selain itu, itu 
menderita keadaan abnormal 【Racun • Ⅹ】 dan 【Kutukan • Ⅹ】. Hanya masalah waktu 

sampai kehabisan vitalitas jika dibiarkan tanpa pengawasan di negara bagian ini. 

"Rubah yang disebutkan Millie, apakah ini rubah?" 

Itu pasti bukan rubah biasa karena berada di tempat seperti ini. Dia akan memikirkannya 
nanti karena bukan waktunya untuk itu. Shin membuka Kotak Barang dari layar menu, 
memilih obat mujarab 'Elixir' dari daftar item yang berjajar dalam baris dan membawanya 
langsung sebagai item, bukan kartu item. Lalu ia menjentikkan topi terbuka dengan ibu 
jarinya. Botol penuh cairan emas sepenuhnya dapat memulihkan HP, MP, kehilangan 
bagian tubuh dan menghilangkan kelainan kecuali satu bagian darinya. Ketika dia mencoba 
memasukkannya ke mulut rubah muda, suara tabrakan mencapai telinga Shin. Suara 
nyaring itu seperti sejumlah besar gelas pecah sekaligus terjadi berulang kali berturut-
turut. 

"Ada apa sekarang !?" 
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Shin segera mengaktifkan 【Masuk Persepsi】 dan merasakan keadaan sekitarnya. 【

Masuk Persepsi】 tidak sama dengan jenis deteksi monster saja, 【Cari】. 【Tandatangani 

Persepsi】 mampu menentukan posisi monster dan pemain dalam rentang tertentu. 

Kerugian dari 【Pencarian】 adalah rentang persepsi yang sempit, tetapi lebih efektif 

untuk menyelidiki suatu daerah dari bayang-bayang bangunan atau hambatan. 

Shin membenarkan bahwa sekitar 50 monster atau lebih mendekati kuil utama. Rupanya 
suara beberapa saat yang lalu tampak seperti penghalang rusak. Dia bisa melihat bahwa 
spidol merah mengelilingi kuil utama dan bahwa pengepungan secara bertahap menyusut, 
seperti semut yang berkumpul di sekitar gula, ketika dia melihat peta. 

(Apakah mereka membidik rubah ini?) 

Shin berpikir sambil melihat rubah yang menangis "Kuu ..." dengan lemah. Dia membuat 
rubah minum ramuan itu sehingga kondisi abnormalnya sembuh, dan vitalitasnya pulih 
dengan lancar dari zona merah menjadi kuning dan kemudian hijau. Meskipun vitalitasnya 
telah pulih, rubah masih tampak dalam keadaan lemah, dan banyak waktu telah berlalu 
sejak Shin mengembalikannya ke keadaan normal. 

"Pertama, aktifkan 【Barrier • Ⅹ】 !!" 

Shin mengerahkan penghalang level tertinggi sebelum musuh mendekat. Sebuah 
penghalang terbentuk di sekitar kuil utama dan memblokir pawai tanda merah, dan musuh 
berkerumun di luar penghalang. 

Sejujurnya, Shin belum sepenuhnya memahami situasinya, tetapi dia bahkan tidak 
mempertimbangkan pilihan untuk meninggalkan rubah muda di sini. Itu mengangkat 
kepalanya sambil gemetar saat menyaksikan Shin. Rubah muda itu diturunkan di lantai 
tempat formasi sihir seperti pola digambar, dan setelah kepalanya ditepuk, Shin berdiri. 

"Kuu ..." 

"Tunggu sebentar di sini. Aku akan menendang para penyusup itu. " 

Dia berkata dan membalikkan punggungnya ke rubah muda dan membuka pintu kuil 
utama untuk keluar. Setelah Shin keluar dari kuil utama, dia melihat sosok Wajah 
Tengkorak yang berkerumun di luar penghalang. Mereka mengenakan pedang dan baju 
besi yang berkarat, dan para prajurit kerangka memiliki cahaya redup di mata hampa, 
berkumpul di sekitar penghalang seperti pejalan tidur. 

Karena Wajah Tengkorak tidak bisa menembus penghalang, Shin dengan tenang 
memandang seluruh pemandangan. 

"Jika kualitas mereka buruk, maka kuantitas mereka tidak ada habisnya?" 
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Shin bergumam sambil melihat kerumunan Skull Wajah yang melampaui bidang 
penglihatannya. Seorang individu dengan peralatan dan level unik seperti kelas Jack yang 
dia lawan terakhir kali tidak ditemukan di kerumunan Skull Face yang mengelilingi Shin, 
itu terdiri dari kelas Pion dan kelas Jack yang mirip dengan pengetahuan Shin. 

Shin, yang mengerti bahwa Skull Face telah mengelilinginya dari aktivasi skill 【Sign 

Perception】, beralih ke skill 【Search】, yang bisa mencakup area yang lebih luas. Dengan 

jangkauan deteksi yang diperbesar dengan hanya memfokuskan pada monster sebagai 
target, dia bisa menentukan semua Wajah Tengkorak. 

Jumlah itulah yang menjadi masalah saat ini. Berkat 【Pencarian】, dia mengerti bahwa 

jumlah musuh hampir 3 digit. Ada kemungkinan bahwa kerajaan Bayreuth mungkin 
menerima kerusakan jaminan lagi, juga, jika dia membiarkan mereka tergelincir sedikit. 

Itu terlintas di benak Shin setelah dia melihat genangan darah yang menyebar di tanah dan 
hampir tidak ada manusia yang tersisa di dekatnya. Meskipun dia tidak punya niat untuk 
mengadili untuk keadilan sekarang, itu tentang disposisi mencoba untuk tidak memberikan 
kerusakan yang tidak perlu. 

"Kalian itu jahat. Tidak seorang pun dari Anda akan lolos dari ini. " 

Sementara maju satu langkah ke arah mereka, Shin mengeluarkan senjata baru dari Item 
Box. Itu adalah tombak yang muncul di tangannya. Gagangnya bersinar perak, bilahnya 
hijau terang seolah-olah batu giok telah melekat pada ujungnya. Karena sihir telah 
diberikan, seluruh tombak dibungkus dengan cahaya putih. 

Dia memutar tombak dengan tangan kanannya sekali dan mengarahkan ujungnya ke depan 
ke kerumunan musuh, 【Limit】 dilepaskan ke Ⅱ dalam satu napas. Dia mengkonfirmasi 

bahwa kekuatannya dilepaskan ke titik di mana dia bisa sepenuhnya mengendalikannya, 
lebih jauh lagi, efisiensi kemampuan tempurnya juga meningkat. Shin menendang tanah ke 
depan dan bergegas ke kerumunan Skull Wajah. 

"Ini pukulan pertama !!" 

Secara bersamaan, ia memohon keterampilan seni bela diri sistem tombak, 【Furrow 

Pierce】 sambil gagah. Ujung tombak menembus, oleh kekuatan fisik Shin, melalui 

beberapa Wajah Tengkorak dalam massa. Lampu hijau zamrud dihasilkan oleh doa 
keterampilan, sementara pada saat yang sama membentuk spiral bersama dengan pedang, 
baju besi, dan Wajah Tengkorak berputar bersama. Wajah Tengkorak hancur berkeping-
keping kecil dengan kekuatan menyaingi bola meriam yang telah ditembakkan di jalur 
horizontal, dan alur terbentuk dari tulang dan pecahan besi dalam garis lurus. 

Shin mampu melarikan diri dari pengepungan Wajah Tengkorak tanpa mengubah 
momentum tugasnya. 
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"Selanjutnya. 【Tambang Bintang】! " 

Lusinan bola cahaya muncul di sekitar Shin saat dia memanggil skill, itu diatur untuk 
mengelilingi kelompok Skull Face. 

Keterampilan sihir sistem teknik ringan, 【Tambang Bintang】. Skill dengan atribut cahaya 

yang bisa mengatur bola cahaya seperti tambang di langit. 

Bola cahaya yang dihasilkan terletak lebih jauh di luar Skull Face yang mengelilingi kuil 
utama, itu untuk memotong jalan mundur sehingga Skull Face tidak bisa melarikan diri ke 
hutan. 

Setelah dia memastikan bahwa pemasangan bola cahaya telah selesai, Shin meluncurkan 
kembali serangannya ke Wajah Tengkorak yang masih berkumpul di sekitar penghalang. 

Kali ini adalah keterampilan seni bela diri sistem tombak, 【Spark Blossom】 digunakan. 

Tak perlu dikatakan, Wajah Tengkorak hancur ketika menerima serangan langsung dari 
tombak yang meninggalkan jejak cahaya zamrud di garis horizontal. Selanjutnya, potongan 
baju besi dan pedang yang hancur dikirim ke Skull Face yang berada di luar jangkauan 
tombak. Mereka yang tertiup oleh satu pukulan dari kekuatan luar biasa adalah kelas Pion 
dan kelas Jack, mereka tertusuk tanpa peduli. Situasi Skull Faces benar-benar seperti 
berdengung di sarang lebah. 

Meskipun kelas Skull Faces of Jack mengangkat pedang mereka dan mencoba menyerang 
Shin, mereka dikembalikan oleh tombak Shin dan pecahan tulang dan setrika menjadi 
peluru dadakan yang menusuk sekutu mereka. 

"Yang lainnya!!" 

Shin memegang tombak dengan bebas dengan kecepatan yang tak terbayangkan di satu 
tangan. Hampir sepuluh Wajah Tengkorak di dekatnya dikalahkan dalam satu pukulan 
ketika dia menggunakan skill. Selain itu, fragmen-fragmennya, seperti serangan senapan, 
semakin jauh mengurangi jumlahnya. 

Tempat itu benar-benar dimonopoli oleh Shin, bahkan Skull Face pun tidak bisa bertahan. 

◆◆◆◆ 

Sejak Shin memulai pertempuran, kelompok Tengkorak Wajah benar-benar musnah dalam 
waktu kurang dari sepuluh menit. Sisa-sisa Wajah Tengkorak tersebar di daerah di sekitar 
penghalang dan tanah tidak bisa dilihat. Karena dia tidak punya niat untuk membersihkan 
sisa-sisa, dia mengabaikannya dan berpura-pura tidak melihat mereka ketika dia kembali 
ke kuil utama. 

Ketika dia membuka pintu kuil utama dan masuk ke dalam, rubah muda melompat ke 
arahnya ketika sedang menunggu Shin. 
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"Ku ー !!" 

"Astaga! I-itu hal yang berbahaya untuk dilakukan, kamu. " 

Dia hampir kehilangan keseimbangan saat memegang rubah muda di lengan, dia 
menggosok kepalanya sambil turun dari tangga dan berdiri di tanah. Kondisi fisiknya juga 
sepenuhnya pulih. Penampilan kelelahan yang telah membaik sejak beberapa waktu yang 
lalu tidak terasa di rubah muda karena terus-menerus menjilat wajah Shin. 

"Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang?" 

Dia melihat ke sekeliling yang berada dalam kondisi menyedihkan sambil memegangi 
rubah muda. Selain itu, suasana sakral yang dia rasakan sampai beberapa saat yang lalu 
tidak terasa. Kekuatan yang melindungi kuil Shinto bersama dengan penghalang yang 
pecah mungkin telah lenyap. 

"Ku ー?" 

"Kalau dipikir-pikir, aku belum tahu banyak tentangmu." 

Meskipun ia membantu rubah muda dengan dorongan permintaan Millie, tanpa diduga, 
rubah muda ini memiliki banyak misteri. Ketika Shin pertama kali menemukan rubah 
muda, dia sedang terganggu oleh vitalitasnya yang rendah, dan dia baru menyadari bahwa 
dia bahkan belum mengkonfirmasi namanya sampai sekarang. Dia hanya tahu bahwa 
rubah muda ini adalah sejenis monster, karena hanya pemain dan monster yang memiliki 
alat pengukur HP dalam permainan. 

"Aku benar-benar lupa memeriksa namanya. Lagipula, apakah itu Little Fox? " 

Sambil mengutip nama monster yang populer sebagai hewan peliharaan, dia membaca 
informasi tentang rubah muda dengan 【Analyze】. Saat dipegang oleh Shin, rubah muda 

itu tampak bingung, tidak mengerti arti kata-kata. 

"Uhm, nama, nam ... e?" 

Tatapan Shin berhenti pada posisi nama monster itu. Nama yang tertulis di sana sudah jauh 
di atas imajinasi Shin. 

"E, Element Tail ... serius ...?" 

"Ku ー!" 

Seolah-olah itu benar-benar setuju! Reaksi rubah muda menunjukkan bahwa tampaknya 
menyampaikan itu adalah Element Tail. Tidak heran kalau Shin menjadi kaku. Element Tail 
adalah monster bernama Nine Tailed Fox, atau Kyuubi di antara para pemain, dan pada 
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awalnya bagian dari kelas monster tertinggi yang membanggakan Lv. 1000 di Gerbang 
BARU. 

Itu selalu berada di puncak dalam peringkat monster terkuat THE GATE NEW GATE yang 
dipilih oleh pemain, dan Shin yang tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa nama 
monster seperti itu muncul, tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. 

"Apa yang harus saya lakukan? ... Apa yang harus saya lakukan, serius?" 

Tingkat Element Tail adalah 211 pada saat ini ketika dia memeriksanya secara rinci. Itu 
adalah level yang sudah cukup berbahaya menurut penghuni dunia ini. Mungkin tidak 
memiliki orang tua, seperti yang terlihat sendirian. Jika dikatakan secara kebetulan, itu 
adalah kehidupan Shin yang dalam bahaya. Element Tail adalah lawan yang bisa dikatakan 
absurd untuk ditantang sendirian bahkan jika seseorang adalah pemain statistik maksimal. 
Shin mungkin mengalahkannya setelah melepaskan semua 【Limit】, tapi setidaknya 

hutan utara akan terbakar habis. 

"Apa yang dilakukan Ekor Elemen di tempat seperti ini? Sama seperti Arclid ... itu dia !! Itu 
Element Tail, kan !! " 

Perasaan bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya ketika dia melihat kuil 
Shinto. Dia ingat penyebabnya dan tanpa sengaja mengangkat suaranya. 

Pencarian terkait dengan Elemen Tail dari kuil Shinto yang hanya terdiri dari kuil utama 
dan torii, tapi itu adalah tempat yang dikunjungi seseorang alias pencarian Kyuubi. 
Sebenarnya ada bangunan terpisah secara terpisah dari kuil Shinto, tetapi mungkin runtuh 
dari bencana alam. Kuil Shinto itu sendiri mungkin dilindungi oleh penghalang yang Shin 
rasakan. Itu tidak aneh bahkan jika Element Tail ada di sini jika dia memikirkannya seperti 
itu. 

Bagaimanapun, setengah dari pengunjung yang datang ke Tsuki no Hokora adalah pemain 
yang menantang pencarian Kyuubi. Dalam arti tertentu dapat dikatakan bahwa Shin 
menerima kerjasama dengan penjualan toko selama pertandingan. 

Shin mengerti bahwa ada Element Tail di tempat ini, tapi ada pertanyaan yang tersisa, 
tentang apa yang akan dilakukan mulai sekarang. Hanya ada bentuk dewasa dari Element 
Tail yang muncul di kuil Shinto dalam pencarian Kyuubi awalnya, dan tidak ada monster 
seperti rubah muda. 

"Kamu, apa yang ingin kamu lakukan mulai sekarang?" 

Meskipun tidak mungkin untuk berbicara, Shin bertanya karena entah bagaimana dia 
merasa seperti itu memahaminya. Karena penghalang dibangun, itu aman, tetapi pikiran 
meninggalkan rubah muda sendirian bahkan untuk Element Tail di tempat ini tidak 
tertahankan. 
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"Ku ー ..." 

Meskipun Element Tail yang telah diturunkan ke tanah menatap kuil utama, setelah waktu 
yang singkat, itu mengguncang tubuhnya dan berbalik. Kemudian, rubah melompat dengan 
terampil dan memanjat tubuh Shin, dan menempatkan dirinya dengan nyaman di atas 
kepala Shin. 

"Mengapa di atas kepalaku?" 

"Ku ～!" 

"Tidak, aku tidak mengerti." 

Elemen Tail di kepala menamparnya "pechipechi". (T / N: light slap sfx) Apakah rubah ini 
bertekad untuk meninggalkan tempat ini ?, Shin merasa, entah bagaimana mengatakan itu. 

"... Apakah kamu ingin pergi bersama?" 

"Ku ー!" 

"Begitukah? ... Berbahaya! Cakar! Cakar Anda menyakitkan! " 

Shin entah bagaimana merasa seperti mengatakan:" Aku akan pergi! ", Tetapi perilaku 
kekerasan rubah muda yang bahagia hampir menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. 

Karena cakarnya tidak sepenuhnya ditarik, sulit bagi Shin untuk berjalan dengan rubah 
muda menggaruk wajahnya. 

"Tenang!" 

"Ku ー?" 

"Untuk apa kamu memiringkan kepalamu? Kamu benar-benar mengerti arti kata-kataku! " 

Meskipun masih muda, itu milik ras monster Element Tail kelas satu, tidak mungkin itu 
tidak pintar. Mungkin itu adalah salah satu cara rubah muda untuk mengalihkan 
perhatiannya dari kesepian. 

(Kamu harus menjadi Element Tail yang lengkap sebelum aku kembali ke dunia asli) 

Sambil memikirkan hal itu, Shin maju menuju kerajaan, sambil mencegah goresan dari 
cakarnya yang cakar dengan kedua tangannya. 
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