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Vol. 2 - 1.1 
Shin, yang membiarkan rubah muda duduk dengan tenang di atas kepalanya, berjalan 
menuju kota. Setelah dia memberi tahu rubah "tarik kembali cakarmu ke cakarmu" 
berulang kali, rubah muda akhirnya duduk. Cakar yang mengenai wajahnya sampai saat itu 
menyebabkannya terhuyung. 

Sebagai hasil dari mengikuti permintaan gadis panti asuhan, Millie, sejumlah besar Skull 
Faces dikalahkan oleh Shin. Dan dia menyelamatkan rubah muda dari kuil Shinto, yang 
menjadi medan perang. Hutan, setelah pertempuran berakhir, menjadi penuh kebisingan 
dari makhluk hidup, tidak seperti ketika dia pertama kali datang ke kuil. 

Mungkin ketika Shin menuju ke kuil, kelompok Tengkorak Wajah sudah mendekat, dan 
hewan-hewan bersembunyi. Tapi kerumunan Wajah Tengkorak memang terlalu banyak 
untuk itu terjadi secara alami. 

Jumlah penampakan mayat hidup yang muncul dari makam atau area bawah tanah 
mungkin disebabkan oleh racun berputar yang berbahaya. Dia menghela nafas sambil maju 
ke depan, karena jika dia tidak melaporkan ini, itu akan buruk. 

Pertama-tama, bagaimana menyembunyikan Element Tail ... sambil berpikir tentang itu, dia 
memanggil rubah muda yang sedang beristirahat santai di atas kepalanya. 

"Hei, mari kita berdiskusi." 

"Kuu?" 

Kulit kayu dengan tanda tanya berasal dari rubah muda. Dari komunikasi beberapa saat 
yang lalu, sudah terungkap bahwa rubah muda mengerti apa yang dikatakan Shin. 

"Karena itu buruk jika identitas asli kamu terungkap, apakah kamu ingin membuat kontrak 
dengan saya?" 

Kontrak dalam kasus ini adalah kontrak mitra yang dibuat tamers. 

--Penjinakan. Berbeda dengan summoner yang mampu membuat kontrak dengan banyak 
monster yang dipanggil tanpa batasan, penjinak hanya mampu melakukan kontrak mitra 
hingga 5 per orang. Namun, untuk pekerjaan lain selain penjinak, hanya dimungkinkan 
untuk melakukan kontrak mitra satu kali. Meskipun, dia hanya bisa mengontrak sekali, dia 
pikir itu memuaskan sebagai hewan peliharaan dan sebagai personel pendukung kecil. 
Karena Shin memiliki banyak karakter pendukung, dia tidak membutuhkan mitra monster. 
Tapi Cashmere, penjinak dan pemanggil Rokuten, merekomendasikannya kepadanya, yang 
merupakan setengah alasan Shin melakukan kontrak. 

Namun. Shin tidak pernah berpikir bahwa itu akan berguna dalam situasi seperti itu. 
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"Meskipun tidak ada kompensasi bonus karena aku bukan penjinak ... Level dan rasmu 
tidak akan terpapar dengan orang lain, dan kita akan dapat berkomunikasi tanpa 
membutuhkan barang juga." 

Di Gerbang BARU, ketika ada terlalu banyak perbedaan level dan statistik, pemain level 
rendah tidak akan bisa melihat statistik pemain level tinggi. Dan mereka harus bisa melihat 
statistik pemain yang merupakan master, sebelum bisa melihat statistik mitra monster. 
Dengan kata lain, jika Shin, yang memiliki kekuatan luar biasa di dunia ini, membentuk 
kontrak dengan rubah muda, hampir tidak ada yang bisa melihat statistik rubah muda. 

Ngomong-ngomong, komunikasi (telepati) menjadi mungkin antara tuan dan mitra 
monster. Sementara itu tampak diam ketika diamati dari luar, mitra monster itu diberi 
instruksi melalui telepati selama pertempuran. Inilah bagaimana seorang penjinak 
bertarung dengan mitra monster mereka. 

"Kuu !? Ku  Ku ! " 

" Benarkah !? Aku akan melakukannya! "Seolah-olah mengatakan itu, rubah muda 
melepaskan cakarnya lagi. Shin entah bagaimana memahami rubah muda itu bahkan 
sebelum kontrak. 

"Saya mengerti! Saya mengerti jadi jangan bergerak sebentar! " 

Dia berkata sambil memegang rubah muda menghadapnya sambil membaca kata kunci 
bersama. 

"Aku, ingin berjalan bersamamu." "Ku ー ..." 

Rubah muda itu menjawab kata-kata Shin. Dalam hal ini, kontrak akan selesai jika monster 
itu berkata "Aku, bersumpah untuk berada di sisimu". Ketika kulit kayu berhenti, tato 
dalam bentuk elang terbentuk masing-masing di lengan kiri dan kaki depan mereka. Ini 
adalah tanda kontrak yang dibuat pemain, itu dimaksudkan untuk membedakan perbedaan 
antara monster biasa dan mitra monster. Mitra monster yang dibesarkan oleh pemain pada 
dasarnya lebih kuat dari monster biasa. 

"Kalau begitu, sekali lagi, aku berharap untuk bergaul denganmu." 

"Kuu !!" 

"Terima kasih !!" seolah-olah dikatakan, rubah muda mengangkat kaki kanannya dan 
menyalak. Itu adalah pemandangan yang menghangatkan hati yang akan membuat siapa 
pun tersenyum. 

"Nah, hal pertama yang harus dilakukan setelah kontrak." 

"Ku?" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ini untuk memutuskan namamu. Karena Element Tail adalah nama ras. Wajar memikirkan 
nama untukmu saat kau menjadi rekanku, kurasa? " 

" Kuu !? Ku ー Ku ー !! " 

" Dan ... tenanglah! Atau aku akan menggelengkan kepalaku !! " 

" Benarkah !? Apa itu !! "Seolah rubah mengatakan itu. Sambil menenangkan rubah muda 
yang bersemangat, Shin mengumumkan nama yang muncul di kepalanya. 

"Yuzuha, bagaimana?" 

"Kukukuu ... kuu !!" 

Kulit kecil dari rubah muda terdiam beberapa saat, memikirkan nama 'Yuzuha'. Dan 
kemudian dia menyentak dengan suara keras "kuu !!", seolah-olah dikatakan senang 
dengan namanya. 

Daripada nama laki-laki, itu adalah nama perempuan yang datang ke pikiran Shin. Karena 
ketika pencarian Kyuubi diterima, Element Tail paling sering muncul sebagai sosok wanita 
untuk para pemain. 

"Yah, sebenarnya, tidak ada jenis kelamin, tapi ..." 

Element Tail adalah monster yang tidak memiliki jenis kelamin, bisa menjadi pria atau 
wanita dan tidak terikat dengan salah satu dari itu. Meskipun itu biasa terlihat sebagai 
sosok wanita di depan pemain, dia ingat bahwa sosok pria jarang muncul di situs 
penelusuran. Tapi dia tidak pernah melihatnya. 

"Kuu?" 

"Tidak ada. Saya kira Anda akan menjadi 'Yuzuto' ketika dalam mode pria. " 

Seperti dalam novel, manga, dan anime, ada cerita seperti wanita cantik telanjang muncul 
keesokan paginya setelah memeluk seekor binatang di tempat tidur. Dia tidak tahu apakah 
Element Tail di dunia ini akan muncul sama seperti di dalam game, tapi dia lebih suka itu 
menjadi sosok wanita. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi Shin jika dia bangun hanya 
untuk menemukan bahwa dia sedang berpelukan dengan pria lain, saat dia menantikan 
tidur yang menyenangkan. 

(LUC saya rendah. Saya harap saat itu menjadi seseorang tidak akan pernah datang.) 

"Kuu?" 

"Tidak mungkin ada keberuntungan yang aneh ..." Shin bergumam, dan rubah muda, 
Yuzuha, memiringkan kepalanya. Entah kenapa, dia bertingkah aneh sambil merasakan 
sedikit kegelisahan, lalu dia berhenti memikirkannya. Bahkan jika itu disebut Element Tail, 
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tubuhnya masih seperti rubah muda. Memikirkan hal-hal sulit bukanlah karakteristiknya, 
karena ia tidak pandai dalam hal itu. 

Seperti biasa, dahi Shin sedikit terkena cakar yang telah mencabut cakarnya. Selain itu, 
reaksinya seperti "Apa yang terjadi?", Memanggil Shin. Untuk waktu yang lama, bagi 
Yuzuha, yang telah menanggung racun dan kutukan, hal sepele seperti komunikasi 
mungkin hanyalah pengalaman yang menyenangkan. 

◆◆◆◆ 

"Hmm?" 

Begitu dia meninggalkan hutan utara, suara elektronik yang akrab, "Pon!", Didengar oleh 
Shin. Itu adalah suara naik level, email masuk, pengumuman acara, dan sebagainya, yang 
sering dia dengar dalam permainan. 

Menilai dari Yuzuha, yang tidak bereaksi, sepertinya itu hanya didengar oleh Shin. 

"Pesan masuk. Dari Tiera. " 

Huruf semi-transparan『 Anda memiliki pesan 』di ujung pandangan Shin menjadi jelas. 

Karakteristik permainan yang tidak realistis, bagi Shin yang sudah menghabiskan beberapa 
hari di dunia ini, membawa ilusi bahwa dia masih berada di dalam permainan. 

"Ada perasaan ada yang salah karena sistem setengah matang ini." 

Meskipun dia tidak merasa aneh karena telah melihat layar game melalui VR (Virtual 
Reality), ketika itu terjadi dalam kenyataan, perasaan sesuatu yang salah tidak bisa 
dihilangkan. Apakah ini perasaan ketika game dan kenyataan dicampur? Shin mengerutkan 
kening, tapi itu pasti hal yang nyaman. Dia menghela nafas karena dia tidak punya pilihan 
selain membiasakan diri, dan membuka pesan. 

『Ke Shin 

Ketika saya mencobanya, saya bisa mengirim pesan kepada master. 

Meskipun saya tidak tahu apakah master memiliki kartu pesan atau tidak, ketika balasan 
datang, saya akan menghubungi Anda lagi. 

PS 

Apakah mungkin mengirim barang melalui kartu pesan? 』 

Tiera, yang adalah kenalan Schnee di dunia ini, tampaknya dapat mengirim kartu pesan 
tanpa masalah. Karena Shin tidak dapat mengirim kartu pesan ke Schnee sendiri, dia tidak 
memikirkan kemungkinan bahwa Tiera dapat berkomunikasi dengan Schnee sebelumnya. 
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"Yah karena dia sudah menghubunginya, itu hal yang baik." 

Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu baik-baik saja sambil melihat kartu pesan yang 
tidak digunakan untuk membalas sebagai lampiran. Kartu pesan menjadi tetesan cahaya 
dan tersedot ke kertas surat balasan. Tampaknya hanya mungkin untuk memasang benda-
benda ringan, tapi itu memuaskan dan nyaman. 

"... Apakah ini terjadi karena ini adalah dunia ini? Item yang dilampirkan tidak mungkin di 
dalam game. " 

Permainan dan kenyataan tidak sama, dan pemeriksaan barang-barang lainnya diperlukan, 
ia membuat catatan mental tentang ini. Ada hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi di 
dunia ini selain permainan. 

Mengingat jumlah item dalam Item Box-nya, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk 
inspeksi. Shin, sambil memikirkannya, mengalami sedikit sakit kepala. 

"Jika Schnee membalas sesuatu, segera hubungi saya." 

Dia menjawab pesan yang termasuk metode untuk lampiran item, kemudian dia terus 
berjalan. Dia sedang menuju ke gerbang timur kota. 

Dia memutuskan untuk melaporkan tentang pasukan Skull Faces yang bernilai hampir tiga 
digit ke guild, dan meninggalkan Yuzuha dari laporan, bahkan jika dia harus berbohong. 

"Yo Shin. Kali ini kamu membawa sesuatu yang aneh lagi. " 

Beid yang memanggil melalui gerbang timur. Tidak ada formalitas seperti ketika mereka 
bertemu pada kali pertama, mungkin karena mereka bertemu satu sama lain setiap hari. 

"Ini rekanku, Yuzuha. Saya ingin mengkonfirmasi sesuatu, ketika saya membawa mitra 
monster dengan saya, apakah ada batasan atau sesuatu? " 

Bahkan jika disertai oleh penjinak, Shin berharap bahwa akan sulit untuk membiarkan 
monster masuk ke kota. 

"Ada berbagai batasan dalam hal monster agresif atau monster yang memiliki tubuh besar, 
tetapi tidak ada masalah jika itu sekecil itu, kurasa. Untuk berjaga-jaga, saya akan meminta 
Anda untuk menulis dokumen yang diperlukan untuk persiapan di sini untuk saat ini. 
Setelah itu, teman Anda harus menunjukkan tanda kontrak Anda untuk menyelesaikan 
proses pendaftaran. " 

"Ini tak terduga toleran." 

Karena dia pikir itu akan ketat, dia sedikit kecewa. 
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"Tentu saja, sangat ketat ketika seorang pria terlihat bertindak kasar dan berbahaya. Selain 
itu, penjinak harus mengambil semua tanggung jawab jika mitra monsternya menyebabkan 
masalah. Dan berhati-hatilah, karena ada orang-orang seperti itu yang memulai 
perkelahian dengan sengaja, dan menuntut pembayaran dari penjinak. " 

" Ah, orang-orang seperti itu ada juga. " 

" Ya, sayangnya. Selain itu, mitra monster itu hanya bertujuan ketika kemampuan penjinak 
dibatasi pada waktu itu. Peraturannya sulit di sana. " 

" Aku berpikir apakah itu lunak atau tidak ... " 

Karena ada orang yang mencoba menangkap dan menjual monster langka, Shin mengerti 
kata-kata Beid tentang kehati-hatian. 

Untuk berjaga-jaga, serangan balik tampaknya diizinkan untuk sementara waktu jika dia 
akan menangkap mereka dengan kekerasan. Tetapi pemrosesan setelahnya tampaknya 
menyusahkan, "Lakukan dengan saksama di tempat yang tidak akan diketahui jika Anda 
melakukannya," kata Beid. Dia tidak tahu apakah itu baik-baik saja bagi penjaga untuk 
mengatakan itu, tapi dia mengerti tentang mitra monster dan memulai perkelahian, dan 
karena sebagian besar penjahat adalah anggota organisasi perdagangan monster, 
dikatakan bahwa mereka tidak butuh pengampunan. 

"Namanya Yuzuha, ras itu iblis rubah. Sisanya adalah ... " 

Dia menulis kata-kata yang diperlukan pada dokumen yang dibawa Beid. 

Demon fox adalah perlombaan yang dimiliki oleh jenis monster rubah, dan ada banyak 
pemain yang menjadikannya peliharaan mereka dalam permainan. 

Element Tail digolongkan sebagai boss kelas satu, dan dikategorikan sebagai ras 'Element 
Tail' sementara pada saat yang sama berasal dari suku rubah iblis. Orang bisa mengatakan 
bahwa itu adalah jenis yang lebih tinggi, seperti Manusia Tinggi atau Peri Tinggi. 

Jadi ras yang ditulis Shin dalam dokumen itu tidak sepenuhnya acak. Meskipun itu bukan 
seluruh kebenaran juga. 

"... Yosh, aku sudah selesai mengisi dokumen. Mohon konfirmasikan. " 

" ... Hmm. Tidak ada masalah. Kemudian, pendaftaran tanda kontrak selesai. Tolong sentuh 
dengan lengan dan kaki depan yang memiliki tanda kontrak ini. " 

Ketika Beid mengkonfirmasi tidak ada perbedaan, dia menyerahkan dokumen itu kepada 
penjaga lain dan mengulurkan bola ungu dengan ukuran bola bisbol. 
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Shin dan Yuzuha menyentuh bola dunia dengan lengan kiri dan kaki depan masing-masing. 
Setelah itu globe sedikit bersinar, dan tanda kontrak dengan desain elang muncul di dalam 
globe. 

"Proses pendaftaran telah berakhir dengan ini. Dan meskipun aku tidak ingin itu terjadi, 
seandainya partner monstermu mati atau diculik, ada prosedur pembatalan pendaftaran. 
Tolong ingatlah, untuk berjaga-jaga. " 

" Aku mengerti. Kuharap itu tidak akan terjadi. " 

Dia mengangguk pada pidato rinci Beid yang berubah jadi urusan bisnis, lalu Shin 
meninggalkan gerbang. 

Karena Yuzuha duduk di atas kepalanya, orang yang lewat melirik Shin ketika dia berjalan 
di jalan tanpa menghiraukannya. Karena Shin sudah meramalkan itu akan menjadi seperti 
itu. Anak-anak kecil dan sejenisnya, menunjuk "itu rubah-san" dan Shin, diperingatkan oleh 
orang tua mereka. Meskipun tidak perlu menempatkan rubah di kepalanya, Shin menilai 
bahwa itu mungkin sedikit berbahaya jika Yuzuha berjalan di tanah di mana ada banyak 
lalu lintas pejalan kaki. Tentu saja, orang yang berselisih dengan Yuzuha akan menjadi 
orang yang dalam bahaya. 

Dia menahan pandangan dari para penonton di sekitarnya, dan melewati di bawah papan 
guild petualang. Di sini, juga tanpa kecuali, Yuzuha, yang tinggal di kepala Shin, menarik 
perhatian. 

Ada penampilan dua resepsionis rindu yang mirip satu sama lain seperti dua kacang 
polong. Mereka adalah saudara kembar Celica dan Cilica. 

"Permisi. Saya ingin melaporkan sesuatu. " 

" Saya akan menerimanya. " 

Dua orang menjawab pada saat yang sama. Waktunya hampir identik. Keduanya melirik 
Yuzuha untuk sesaat, tapi itu adalah perasaan konfirmasi, bukan mata rasa ingin tahu. 

"Baiklah, errr, ke mana aku harus melapor?" 

"Aku akan ――" 

"Terima!" 

Orang yang menginterupsi jawaban kakak perempuan Celica, adalah adik perempuan 
Cilica. Kakak perempuan yang rajin dan adik perempuan yang nakal ―― Shin segera dinilai 
dari gaya rambut mereka, dan dia sepertinya tidak salah tentang hal itu. 

"... Cilica" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Apa?" 

"Shin-sama datang kepadaku terlebih dahulu, oleh karena itu aku akan menerimanya." 

"Eh, apa aku tidak baik?" 

"Itu tidak baik, aku akan melakukannya." 

"Entah bagaimana suasana hatimu berbeda dari biasanya." 

"Apa yang berbeda? " 

Ya, saya mengerti. Saya akan berperilaku sendiri. " 

Pada akhirnya, Celica tampaknya dinyatakan sebagai pemenang. Bagi Shin, tidak masalah 
yang mana yang dia laporkan, karena semuanya sama baginya. 

"... Uhm, laporannya?" 

"Ya, maaf untuk keributan. Tolong laporamu. " 

" Hari ini, di dekat pusat hutan utara, aku menjumpai sejumlah besar Wajah Tengkorak. 
Saya mengkonfirmasi bahwa saya mengalahkan semua yang berada dalam jangkauan saya, 
tetapi karena monster yang menyimpang mungkin tetap ada, saya melaporkannya untuk 
berjaga-jaga. " 

" Sejumlah besar ... apa maksudmu dengan itu? " 

"Aku tidak tahu jumlah pastinya karena aku tidak pernah menghitungnya, tapi kupikir itu 
mendekati 100 mayat." 

"Hah? ..." 

Hampir 100 mayat Skull Faces ―― Ada masalah penaklukan kelas Jack kemarin juga. , jadi 
komentar "Aku mengalahkan mereka" menyebabkan respon lemah dari Celica, tapi seperti 
yang diharapkan, tidak mungkin untuk menyembunyikan keterkejutannya karena jumlah 
yang besar itu. 

"Jangan bilang itu yang kupikirkan, apakah itu individu yang sama kuatnya seperti 
kemarin?" 

"Tidak, kali ini yang aku temui tidak melebihi pengetahuan umum tentang level dan 
peralatan. Kelasnya adalah campuran dari kelas Jack dan Pion, dan mereka bergerak 
mengelilingi bangunan tertentu. " 

" Bangunan? " 
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" Ya. Kuil Shinto ... itu adalah fasilitas untuk menyembah Dewa. " 

Karena dia tidak yakin apakah dia akan mengerti kata-kata kuil Shinto, dia dengan kasar 
menjelaskannya. 

"Kuil Shinto ... Aku telah mendengar bahwa ada hal seperti itu di negara Hinomoto, tapi aku 
tidak tahu bahwa ada satu di hutan utara." 

Tampaknya itu adalah hasil dari penghalang yang mencegah makhluk hidup mendekat. . 
Selain itu, penghalang itu tidak menyebar luas, jadi sulit untuk diperhatikan. 

"Aku cemas ketika aku mendengar suara sesuatu yang retak saat aku mendekat, dan pada 
saat yang sama Wajah Tengkorak muncul. Mungkin penghalang atau sesuatu didirikan, 
saya pikir. " 

" Jadi, apakah Anda menemukan sesuatu? " 

" Meskipun ada beberapa hal di dalam gedung, sesuatu seperti formasi sihir digambar di 
lantai. Itu semua fitur yang bisa saya pikirkan. " 

Soal Yuzuha disembunyikan, di samping itu, ia mengutip di mana tempat yang 
mengkhawatirkan itu bagi orang lain. 

"Terima kasih atas laporanmu. Termasuk masalah kelas Jack di hari lain, saya akan 
menyelidiki yang ini juga. Selain itu, jika Anda memperhatikan hal lain, silakan hubungi 
saya lagi. Aku mungkin tidak bisa memahaminya jika Shin-sama tidak ada. " 

" Aku mengerti. Saya akan datang lagi jika saya ingat sesuatu yang lain. " 

Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke papan buletin tempat permintaan itu 
ditempelkan. Ketika dia menerima permintaan Hillock Herb sebelumnya, dia hanya melihat 
permintaan peringkat G. Kali ini Shin memeriksa sejumlah besar permintaan yang tidak 
bisa dia terima pada peringkatnya saat ini. Dan kemudian secara kebetulan, dia 
menemukan bahwa papan buletin lain ada, disembunyikan di samping papan buletin 
utama. 

Ukuran dan panjangnya sekitar 30 kuburan. Itu memiliki perasaan buatan tangan dari 
disisipkan berdasarkan permintaan. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan papan buletin 
yang berdekatan. 

Shin, yang sedikit menyukai itu, melihat permintaan yang disisipkan secara tidak teratur. 
Kemudian, dia menemukan sebuah kata yang menarik perhatiannya dalam permintaan 
yang dicampur dengan yang lain. Dia mengambilnya di tangannya dan memindainya 
dengan benar. 

―― Meminta penerus keterampilan. 
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―― Orang yang menerima permintaan ini, silakan hubungi panti asuhan gereja di distrik 
timur. 

―― Hadiah bisa dinegosiasikan. 

Isi permintaan terlihat, dan Shin memperhatikan bahwa permintaan itu tidak dicakup oleh 
peringkat. 

Ada permintaan yang tidak dicakup oleh pangkat, seperti permintaan terkait dengan 
penjahat atau permintaan dari anak-anak miskin yang dimasukkan ke papan buletin, 
menurut penjelasan Cilica tentang permintaan tersebut. 

Jika seseorang bertanya mengapa mengatur hal-hal seperti itu, jawabannya adalah setiap 
orang memiliki kebebasan untuk melakukan permintaan. 

"Aku punya perasaan bahwa ini adalah permintaan keadaan khusus. Rumor itu belum 
tentu kesalahan, kan? " 

Kata Shin sambil memikirkan hal itu. Dia mengingat beberapa informasi yang dia 
kumpulkan saat menggunakan keterampilan mendengar. Meskipun itu hanya rumor, 
konten itu membuatnya sedikit khawatir. 

Itu adalah koneksi antara guild; khususnya hubungan antara yang disebut sebagai guild 
bawah tanah dan guild petualang. Tepatnya, guild normal, seperti guild petualang atau 
guild pedagang, diterima oleh masyarakat, dan guild bawah tanah melakukan kejahatan 
seperti pembunuhan dan penculikan. 

Menurut rumor, guild bawah tanah melakukan pembersihan untuk para bangsawan dan 
sejenisnya, seperti memaksa tuntutan yang tidak masuk akal dan permintaan kekerasan, 
dan guild normal dikatakan mengabaikan kejahatan dari guild bawah tanah ini. Meskipun 
kebenarannya tidak pasti, bukan masalah yang menggelikan jika ada 'sesuatu'. 

"Bahkan jika itu adalah panti asuhan. Jika saya tidak salah, itu adalah rumah yatim piatu 
tempat Millie berada. " 

Dia ingat apa yang dikatakan Wilhelm sebelum berpisah kemarin. Ketika Shin berpikir 
bahwa mungkin ada hubungan dengan gadis yang membawa kesempatan baginya untuk 
bertemu Yuzuha, itu akan meninggalkan aftertaste yang buruk jika dia meninggalkannya 
seperti sebelumnya. 

"... Aku harus pergi dan memeriksanya." 

Karena awalnya Shin berniat menanyakan Millie tentang Yuzuha, pada saat yang sama, dia 
akan mendengarkan isi permintaan itu. Shin memutuskan untuk pergi ke panti asuhan. 

◆◆◆◆ 
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Setelah dia bertanya kepada Celica bagaimana menuju ke gereja dari sana, dia berjalan 
selama beberapa menit. Kemudian, Shin ada di depan gereja. 

Shin membayangkan itu adalah tempat ibadah dikombinasikan dengan kaca patri ketika 
dia mendengar tentang gereja, dan itu persis seperti yang dia bayangkan. Ada pintu besar 
yang terbuka, jamaah yang duduk di bangku di dalam, dan sinar cahaya yang bersinar dari 
kaca patri bisa terlihat. Matahari tampak naik dari sisi lain dari kaca patri. Cahaya, yang 
menyinari kapel redup seperti lingkaran cahaya, memang misterius. 

Ada dua saudara perempuan di dalam jika para penyembah disingkirkan. Tidak ada sosok 
seperti pendeta atau pendeta yang terlihat. 

(Ada beberapa perbedaan dalam desain interior, tetapi ini tentu saja merupakan 
keterampilan arsitektur 『Gereja』.) 

Dia memikirkan hal-hal seperti itu sambil melihat sekeliling kapel. Keterampilan arsitektur 
adalah keterampilan yang diperlukan untuk membangun bangunan, seperti namanya. 

Karena dia dibesarkan oleh Kain, yang keduanya adalah pesulap dan arsitek Rokuten, 
tingkat keterampilan arsitektur Shin dinaikkan menjadi VI. Berkat itu, Shin mengerti 
sedikit tentang poin buruk dan bagus di gedung. 

Dia mengerti bahwa interiornya sudah tua, tapi itu dirawat dengan hati-hati. Dengan itu 
saja, ia sedikit banyak tahu kepribadian orang yang mengelola gereja. 

"Boleh saya bantu?" 

"Hmm? Ah maaf. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini. " 

Shin mengamati gereja di dekat pintu masuk. Salah satu saudari melihat dia dan segera 
mendekatinya. Itu adalah wanita muda dengan mata gelap dan rambut chignon, coklat 
muda. 

Meskipun dia datang ke gereja, dia tidak berdoa dan hanya berdiri di dekat pintu masuk, 
yang cukup mencurigakan. Namun, tidak ada nada waspada dari saudari itu terhadap Shin. 

Karena dia tidak punya urusan dengan gereja, dia memutuskan untuk bertanya tentang 
panti asuhan. 

"Aku punya urusan dengan panti asuhan." 

"Apakah kamu yang melihat permintaan itu?" 

Saudari itu menyuarakan kejutan yang berlebihan. Pasti ada sangat sedikit orang yang 
menerima permintaan yang dia taruh di papan buletin. Entah itu atau dia tidak 
mengharapkan siapa pun untuk menerima permintaan baginya menjadi yang terkejut. 
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"Baiklah, haruskah aku mendengarkan ceritanya dulu? Dan kemudian, adakah binatang 
buas bernama Millie di panti asuhan ini? Rubah muda ini ... Yuzuha, aku ingin 
mengkonfirmasinya dengan Millie. " 

Shin berkata dan menunjuk ke arah Yuzuha di atas kepalanya. Meskipun saudari itu 
menatap dengan heran pada Yuzuha, yang baru saja dia perhatikan, tetapi dia menoleh ke 
Shin tak lama setelah itu sambil memberinya tatapan waspada. 

"Anak itu, apa?" 

"Ketika aku bertemu dengannya kemarin, aku tertarik dengan apa yang dia katakan 
padaku. Selain itu, saya ingin dia mengkonfirmasi beberapa hal tentang Yuzuha dan tentang 
permintaan pada saat yang sama. " 

Dari sikap saudari itu, apakah ada keadaan khusus dengan Millie? Sementara Shin 
memikirkan hal itu, dia menurunkan suaranya sehingga orang lain tidak mendengarnya. 

"...Baik. Silakan lewat sini. Sister Rashia, tolong ambil alih di sini. " 

Setelah sedikit mempertimbangkannya, saudari yang berhati-hati dengan Shin, 
meninggalkan tempat itu dan mendorongnya untuk mengikutinya setelah dia 
mempercayakan tempat itu kepada saudari lain. 

Ketika saudari itu keluar melalui pintu, dia berkeliling ke bagian belakang gereja. Ada 
sebuah bangunan tua di sana. Bangunan, yang mengingatkannya pada sebuah apartemen, 
memiliki bekas perbaikan di beberapa tempat, tetapi Shin tidak memperhatikan kesan 
lusuh. Tampaknya ini adalah panti asuhan. 

"Tolong tunggu di sini sementara aku mendapatkan Millie." 

Dia memasuki tempat yang seharusnya menjadi kantor penerimaan tamu. Ketika Shin 
duduk di sofa dan melihat sekeliling, saudari itu membawa Millie tak lama kemudian. 

"... Ini Shin-nii" 

Millie yang bersembunyi di belakang saudari itu, berlari ke Shin dan duduk di sebelahnya 
ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Shin yang duduk di sofa. 

"... Sepertinya kamu benar-benar bukan orang jahat." 

Saudari itu tersenyum dan duduk di sofa di depan Shin. 

"Aku malu kalau tiba-tiba aku dilihat oleh mata yang baik itu ..." 

"Fufu, maafkan aku. Sudah lama sejak Millie menjadi dekat dengan seseorang. " 

" Wilhelm mengatakan hal yang sama juga. Oh, aku Shin. Seorang petualang. " 
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" Kali ini tampaknya kamu telah menerima permintaan Millie, terima kasih banyak. Saya 
Thoria Serias. Saya bertanggung jawab atas manajemen para sister di gereja dan panti 
asuhan. " 

Sister ini tampaknya adalah penanggung jawab. Shin, yang tidak tahu tentang urusan 
personel gereja sementara itu, diyakinkan. 

"Ada hal kecil yang ingin aku konfirmasi hari ini. Hei Millie, ketika kamu mengatakan 'fox-
san' kemarin, apakah ini orang ini? " 

" Ya, benar. Terima kasih." 

"Sama-sama. Yuzuha, ucapkan terima kasih juga. Itu semua berkat Millie bahwa kamu 
dibantu. " 

" Kuu! " 

Sambil menepuk kepala Millie, Shin tidak lupa membuat Yuzuha mengucapkan terima 
kasih. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Yuzuha jika bukan karena 
kata-kata Millie. 

Yuzuha turun ke lantai dan menundukkan kepalanya, dan setelah puas dengan konfirmasi 
Millie, Shin berbalik menghadap ke arah saudari itu. 

Millie Dan Yuzuha 

Saudari itu, yang menyaksikan pertukaran antara Millie dan Yuzuha, meluruskan postur 
tubuhnya sambil tersenyum. 

"Ada satu hal lagi yang perlu aku konfirmasi. Ini tentang permintaan di guild. Bisakah saya 
mendengar lebih banyak detail tentang itu? " 

" Ya. Karena Shin-san terlihat seperti orang yang bisa aku percayai. " 

Thoria mengangguk dengan wajah serius. Bagaimanapun, sepertinya ada alasan, karena itu 
adalah permintaan di luar pangkat. 

"Setelah membaca permintaan itu berarti Shin-san adalah penerus keterampilan, kan?" 

"Yah, bisa dibilang aku memang begitu." 

Meskipun itu berbeda dari kebenaran, Shin mengangguk karena dia tidak ingin 
pembicaraan menjadi membingungkan. 

"Alasan aku mencari pengganti skill adalah, meskipun aku pikir itu kurang ajar, aku ingin 
kamu mengajarkan skill itu jika memungkinkan." 
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Shin mendengar dari Tiera bahwa hanya dengan memiliki skill dapat membuatmu 
mendapatkan perlakuan istimewa, meskipun dikatakan bahwa sejumlah besar upaya dan 
uang diperlukan untuk suksesi. Shin belum melihatnya, tetapi tampaknya ada versi 
keterampilan yang terdegradasi yang disebut seni. 

Ketika saudari itu berbicara tentang keterampilan itu, beberapa keterampilan yang 
diperlukan muncul di benak Shin. 

"Lagipula, apakah itu sistem 【Sembuh】 dan 【Cure】?" 

"Tidak, ini berbeda. Itu memang keterampilan yang diperlukan, tetapi situasinya berbeda 
kali ini. " 

" Keadaan? " 

Karena itu keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan pemulihan, bisakah Anda 
mengajari saya itu? Shin berpikir saudari itu akan mengatakan itu, tetapi tampaknya 
berbeda karena suatu alasan. 

"Lalu, keterampilan apa yang dicari Thoria-san?" 

"... Tion, itu." 

"Maaf, aku tidak mendengarnya dengan benar." 

"... 【Pemurnian】, benar." 

" Ahh, itu adalah 【Pemurnian】. " 

Thoria berkata ketika dia siap untuk menyerah, karena dia tahu dia meminta hal yang 
mustahil. 

"Aku tahu ini tidak masuk akal ..." 

"Karena itu merepotkan, kan?" 

"Ya merepotkan ... apa?" 

Beberapa detik setelah komentar Shin, untuk pertama kalinya, Thoria memperhatikan 
bahwa respon Shin aneh. 

"Errr ... apa yang baru saja kamu katakan?" 

"Tidak, itu merepotkan. Aku berkata. " 

Thoria sedang berusaha memeras kata-kata itu, berbeda dengan Shin yang mengatakan apa 
yang muncul di benaknya. 
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"Erm, untuk memperoleh keterampilan, apakah kamu tahu?" 

"Ya, aku tahu itu." 

"... Permintaannya, bisakah kamu menerimanya? ..." 

"Tergantung." 

Shin berubah menjadi ekspresi serius dari kata-kata itu. 

Meskipun Shin berbicara dengan nada tanpa berpikir, dia dengan tenang menganalisis 
informasi di kepalanya. Dia pikir dia mengerti sesuatu tentang Millie, tetapi dia bahkan 
tidak memiliki sedikit pun informasi tentangnya. Sebaliknya, dia harus tahu tentang 
masalah di gereja. Selain itu, dia tidak berharap bahwa skillnya adalah 【Purification】, 

tapi dia dengan berani mengatakan bahwa dia memiliki informasi tentang 【Purification】. 

Meskipun dia memiliki pengetahuan yang buruk tentang dunia ini, dia tidak sebodoh itu 
untuk mengajarkan keterampilan kepada saudari itu selama pertemuan pertama mereka. 

"Aku ingin waktu untuk memikirkan hadiahnya." 

"Tidak, masalah keuangannya baik-baik saja. Sebaliknya, ada beberapa syarat. " 

Syaratnya, Thoria menegang oleh kata itu. Seolah dia tahu apa yang akan dikatakan Shin 
selanjutnya. 

"Kondisi?" 

"Ya, pertama-tama, tentang kekuatan Millie. Selanjutnya, saya ingin informasi yang Anda 
peroleh di gereja, syarat untuk kondisinya adalah satu tahun. Akhirnya, saya ingin rahasia 
bahwa saya menerima permintaan ini. Bahkan dari para petinggi di gereja. Tolong katakan 
itu adalah pelayanan sukarela oleh saya. " 

Gereja adalah tempat di mana berbagai orang tanpa memandang usia atau jenis kelamin 
berkumpul. Mungkin ada beberapa informasi yang keluar di hadapan Tuhan, pikir Shin. 
Dan karena Thoria tampak seperti orang yang baik, percakapan seperti ini sepertinya tidak 
dikenalnya. 

Terlepas dari itu, preferensi Shin adalah tentang kekuatan Millie. Mungkin sesuatu seperti 
pandangan ke depan atau persepsi krisis di masa depan. Sifat Shin sebagai gamer secara 
spontan memikirkannya. Pikiran itu, jika di dunianya yang dulu, akan ditertawakan. 

"Syarat-syarat ini adalah imbalan yang aku harapkan." 

Di sisi lain, Thoria, yang ditanyai, tampak ragu-ragu untuk apa yang harus dia lakukan. 
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Dari sudut pandang Thoria, itu disertai dengan risiko besar untuk mengungkapkan 
kekuatan Millie kepada seseorang yang tidak dikenalnya dan yang muncul tiba-tiba. Tidak 
ada bukti konklusif bahwa Shin juga tidak akan mengungkap cerita ini. 

Selain itu, ia bahkan harus menentang atasan gereja dalam beberapa kasus. Tidak bisa 
membantu tetapi untuk mengatakan bahwa kondisinya tanpa henti dengan imbalan 
keterampilan 【Pemurnian】. Lebih buruk lagi, tidak ada bukti bahwa Shin benar-benar 

tahu metode akuisisi 【Pemurnian】. Dan jika kekuatan Millie diketahui seseorang yang 

kuat dan serakah, Millie sendiri akan berada dalam bahaya. Itu bukan kesepakatan bahwa 
dia bisa menyetujui tanpa berpikir. 

Keheningan memenuhi ruang tamu. 

Shin sedang menunggu jawaban dan Thoria diam. 

"... Tidak apa-apa." 

Adalah kata-kata Millie yang memecah keheningan antara dua orang. 

Tidak apa-apa. Millie berkata sambil menatap Thoria. Matanya bukan mata anak kecil, 
mereka memancarkan sinar misterius. 

"Millie?" 

"Jika itu adalah Shin-nii, tidak apa-apa." 

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

Meskipun Thoria tetap diam mempertimbangkannya, setelah mengambil keputusan 
setelah melihat penampilan Millie, dia membuka mulutnya perlahan dan mengangguk. 

"Saya mengerti. Saya menerima ketentuannya. Namun, meskipun Anda mungkin 
mengatakan informasi, kami adalah amatir. Saya tidak tahu apakah kami dapat membantu 
dengan menyelidiki atau melakukan sesuatu untuk Anda. " 

" Anda tidak harus bertindak aneh. Anda dapat memberi tahu saya jika seseorang datang ke 
gereja dan mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sifat sebenarnya dari kekuatan 
Millie lebih penting bagiku. " 

Shin menjelaskan bahwa dia tidak perlu meniru penjual informasi. Akan berbahaya jika 
dilakukan dengan tidak terampil. Dia mendesak bahwa kekuatan Millie sejauh ini 
merupakan masalah utama. 

"... Millie telah memiliki gelar『 Hoshiyomi 』sejak lahir. Dari kisah Millie, pemandangan 

tiba-tiba berbeda dari pandangan normalnya. Sebenarnya, tidak ada yang dikatakan Millie 
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salah selama orang tidak melakukan sesuatu. Kupikir alasan mengapa dia meminta Shin-
san adalah karena dia melihat sesuatu dengan kekuatan itu. " 

" 『Hoshiyomi』? Untuk Millie memiliki kekuatan seperti itu ... " 

" Ya ... Apakah Anda tahu sesuatu tentang itu? Adapun judul ini, bahkan saya tidak tahu 
banyak tentang itu. Dan pemegang gelar lebih sedikit dari penerus keterampilan, karena 
mereka hampir tidak pernah mengungkapkan kemampuan mereka. Aku hanya tahu dari 
cerita Millie. " 

Hmm, Shin merenung. 

『Hoshiyomi』 awalnya adalah judul yang dapat diperoleh dari pencarian dengan 

petunjuk sederhana. Judul yang langka, tapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 

Ketika Shin ada di sana, kekuatan Millie, yang diceritakan Thoria kepadanya, tidak 
terwujud. Mungkin ada kondisi tertentu, tapi itu tidak terlintas dalam pikiran Shin sama 
sekali. Meskipun tidak ada kekuatan di THE NEW GATE yang Shin tidak tahu. 

Mungkin itu bisa menjadi petunjuk bagaimana kembali ke dunia asalnya. 

(Tidak hanya kartu pesan, ada perubahan bahkan dalam judul, juga? Meskipun tidak sia-sia 
untuk mencoba memahaminya, judulnya sulit untuk dikonfirmasi karena tidak dapat 
diaktifkan secara sukarela. Efek 『Hoshiyomi』 untuk pandangan ke depan di masa depan 

juga tidak pasti.) 

Judul khususnya dibagi antara jenis aktivasi acak dan jenis aktivasi reguler. 『Hoshiyomi』 

kadang-kadang diaktifkan ketika sebuah pencarian dibuat, jadi itu berada di tengah antara 
kedua jenis. 

Kemudian-- 

"Penculikan, penculikan, pengurungan. Itu terlalu menakutkan jika kekuatan Millie 
ditemukan. Orang-orang yang memikirkan hal-hal berbahaya seperti itu kemungkinan 
besar akan muncul. Bagaimana dengan sisi ini? " 

Hanya kata-kata mencemaskan yang muncul di benaknya. Nada yang lebih ringan mungkin 
berasal dari pengalaman masa lalunya. 

Ngomong-ngomong, kali ini dia berbicara dekat dengan telinga Millie. 

"Aku akan mengatakan pada orang yang bersangkutan untuk tidak membicarakannya 
dengan sembarangan, jadi itu tidak akan menyebar dengan mudah. Orang itu adalah 
seseorang yang pergi dari sini dan menjadi seorang petualang, dia akan bekerja sama 
dengan saya. " 
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" Apakah itu Wilhelm? " 

" Ya, ada yang lain, tapi dia yang terbaik untuk perlindungan. Orang-orang yang ingin 
meletakkan tangan pada anak-anak di sini hampir semuanya hilang karena ketakutan 
mereka akan kemampuannya. " 

Bahwa anak-anak kecil kemungkinan menjadi sasaran perbuatan jahat tampaknya tidak 
berubah di mana pun. 

Meskipun Wilhelm ditakuti oleh para petualang, tampaknya Wilhelm bukan orang jahat, 
pikir Shin. Dia melindungi panti asuhan dengan mendapatkan ketenaran, apakah itu baik 
atau buruk. 

Meskipun kelemahannya adalah ada kemungkinan bahwa seseorang memiliki dendam 
terhadap Wilhelm dan karena itu akan menargetkan panti asuhan, entah bagaimana 
petualang lain akan melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena tidak banyak hal yang bisa 
dia lakukan sendiri. 

"Lalu, karena aku menerima hadiah, aku ingin secara resmi menerima permintaan itu. 
Apakah setuju dengan Thoria-san untuk mendapatkan 【Purification】? " 

"Tidak, ini bukan untukku, aku ingin memintanya untuk Rashia. Anda melihat saudari lain 
di gereja, kan? Gadis itu, tolong ajari itu padanya. " 

" Begitukah? Aku tentu mengira itu Thoria-san dalam kasus ini. " 

" Gadis itu adalah cucu dari seseorang yang melayani sebagai pendeta di sini. Karena jika 
rencananya berjalan dengan lancar, gereja akan diserahkan kepadanya dengan warisan. " 

Tampaknya, ada beberapa keadaan selain dari 【Pemurnian】. Shin tersenyum masam 

sambil membelai Yuzuha, karena itu kemungkinan akan berubah menjadi perkembangan 
yang rumit. 
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Vol. 2 - 1.2 
Diskusi singkat dengan orang yang bersangkutan diusulkan oleh Thoria dan Shin diterima, 
dia harus menunggu di panti asuhan sampai gereja ditutup. Itu bisa dimengerti karena dia 
tidak mampu mengabaikan pekerjaannya. Selain itu, ia juga ingin menemani anak-anak. 

"Rubah !?" 

"Ini rubah-san!" 

"Aku ingin memegangnya!" 

"Aku juga!" 

"Kuu ~ ..." 

Anak-anak panti asuhan tertarik pada Yuzuha. 

Meskipun itu buruk untuk dijadikan mainan, dia meminta Yuzuha untuk menahannya kali 
ini. Shin berniat untuk bergabung jika dia melihat peluang. 

Berbeda dengan Yuzuha, anak-anak tidak mendekati Shin sama sekali. Hanya Millie yang 
dekat Shin. 

"Meskipun bisa dimengerti, apa perasaan kekalahan ini ..." 

"... Jangan menyerah?" 

Penghiburan menyebabkan matanya menyengat. 

"... Yah, untuk melekat pada seorang pria yang tiba-tiba datang dan berbicara tidak masuk 
akal, ya?" 

Adapun anak-anak, kewaspadaan mereka kuat. Mereka tidak akan percaya padanya, tidak 
peduli berapa banyak dia diperkenalkan oleh Thoria. Apalagi untuk anak yatim yang 
kehilangan orang tua atau saudara kandungnya. 

"Millie tidak mau bergabung?" 

"Aku kalah." 

"Kalah apa?" 

"Ya ..." 
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Meskipun jawaban yang agak tak terduga muncul kembali, intinya adalah dia dikalahkan 
oleh lawan yang lebih kuat. 

Millie tetap cemas apakah akan masuk atau tidak ke kelompok yang mengelilingi Yuzuha. 

Ketika dia memikirkan hal itu, Yuzuha tidak bisa bertahan lagi. Itu menyelinap di antara 
anak-anak, bergegas ke Shin dan naik ke atas kepalanya. Bulunya entah bagaimana 
berbulu, seolah sedang berhati-hati. 

"Yuu-chan, ayo." 

"... Kuu." 

Ketika Millie memanggil, setelah berhenti sebentar, Yuzuha menyalak dan menempatkan 
dirinya di pelukan Millie. 

Kekuatiran Yuzuha tampaknya telah memudar dibandingkan ketika bertemu dengan 
mereka pertama kali. Dan nama panggilannya sepertinya adalah Yuu-chan. 

"Dengan ini, hanya aku yang memegangnya." 

" Siasat licik apa !?" 

"Tanpa usaha, kemenangan." 

"Kamu mengatakan sesuatu seperti itu !?" 

Dia tampaknya telah meramalkan bahwa Yuzuha tidak akan mampu menanggungnya dan 
akan melarikan diri. 

"Millie, kau gadis yang menakutkan !!" 

Shin membalas. Di tengah-tengah pertukaran semacam itu, dari kejauhan, anak-anak mulai 
memandang Shin. 

Sekarang seorang gadis yang relatif serius, yang tampaknya adalah yang tertua, berdiri di 
hadapan Shin ketika dia berpikir 'Ada apa dengan itu?' Tampaknya ada keberanian pada 
gadis ini. Dia mungkin seorang anak dalam posisi kakak perempuan karena dia berkata, 
"Hei, nak!" Dan dia bukan salah satu dari anak-anak yang telah berkumpul di sekitar 
Yuzuha. 

Gadis itu telah memotong rambut abu-abu secara merata hingga ke pundaknya. Jika anak-
anak yang berkumpul di sekitar Yuzuha berada di sekitar siswa sekolah dasar kelas bawah, 
gadis ini terlihat seperti siswa sekolah menengah pertama kelas atas. Mata hijaunya tegang, 
dengan tatapan -sub-sesuatu. 

"...Halo." 
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"Halo. Anda mungkin sudah mendengarnya dari Thoria, tapi saya Shin. Saya seorang 
petualang. Senang bertemu denganmu. " 

" Kua, benar. Senang bertemu denganmu juga. " 

Untuk memastikan, dia memperkenalkan dirinya lagi. Apakah itu akibat dia tidak takut? 
Dia memperkenalkan dirinya tanpa merasa tertekan. 

"Ngomong-ngomong, rubah ini adalah Yuzuha. Maafkan pasangan saya karena terlalu 
banyak kumis dan ekor yang ditarik. " 

" Apakah Anda orang yang datang untuk membantu kami? " 

" Hmm? Apa maksudmu? " 

Shin akan mengerti jika dia berkata," orang yang datang untuk membantu para Suster ", 
tetapi bagaimana dengan ucapan" kita "? 

"Karena Suster memberi tahu kami bahwa tempat di sini mungkin akan hilang." 

"Gereja akan hilang?" 

"Tidak, hanya panti asuhan." 

"Hanya panti asuhan?" 

Shin, yang mengira gereja dan panti asuhan adalah satu set, terkejut dengan kata-kata Kua. 

Apa yang akan terjadi pada semua anak yang tinggal di sini jika panti asuhan hilang? Dari 
sudut pandang Kua, itu bukan firasat yang bagus, 

"Bolehkah aku mendengar cerita untuk saat ini? Aku tidak begitu tahu detailnya. " 

" ... Aku mengerti. " 

Apakah tekad Shin ditransmisikan? Kua mulai berbicara dengan tenang. 

Dan, dia mengerti beberapa hal dari cerita Kua. 

Pertama, manajemen gereja ini tidak dipercayakan kepada seseorang kecuali mereka 
adalah seorang imam dengan tingkat kemampuan tertentu, dan Thoria tidak memenuhi 
kualifikasi. Pastor, dalam hal ini, merujuk pada suatu pekerjaan. Ayah dan saudara 
perempuannya mirip dengan pekerjaan imam, mereka hanya berbeda namanya. 

Kedua, ketika seseorang tidak dapat memenuhi kualifikasi seperti itu, pastor lain akan 
mengambil alih manajemen di sini. Rupanya, pria yang menjadi kandidat berikutnya akan 
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menghancurkan panti asuhan. Benar-benar ragu apakah pria itu adalah pendeta sejati atau 
bukan. 

Ketiga, kerabat mantan manajer. Dalam hal pemegang kualifikasi yang identik, kerabat 
akan ditempatkan pada prioritas yang lebih tinggi untuk urutan suksesi. Dan inilah alasan 
Thoria mendorongnya ke Suster lain, Rashia. Jika Rashia berhasil gereja ini, masalah saat 
ini akan diselesaikan. 

Shin, yang tidak berpikir bahwa anak itu cukup tahu tentang keadaannya, sedikit terkejut 
ketika dia mendengar ceritanya. 

"Meski begitu, mengapa Imam itu tidak akan menjaga panti asuhan, meskipun itu adalah 
gereja yang sama?" 

Dilihat dari tindakan Thoria dan Rashia, gereja adalah organisasi independen yang 
membantu orang lain. 

Namun, tindakan calon Imam berikutnya aneh dalam situasi ini. 

"Kami membenci orang itu." 

"Orang macam apa dia?" 

Anak-anak di belakangnya mengangguk mendengar kata-kata Kua. 

Dia bertanya orang seperti apa dia, namun Shin entah bagaimana dapat memprediksi 
jawaban Kua. 

"Babi itu dibutakan oleh uang." 

"... Ah, ya. Hanya itu saja sudah cukup. " 

Ketika seorang anak mengatakan ucapan kasar, orang bisa membayangkan orang seperti 
apa pria itu. 

Meskipun dia mengerti bahwa terburu-buru menilai hanya dari satu sudut pandang, itu 
tidak masuk akal dalam kondisi perselingkuhan ini. 

Dengan segala cara, selalu ada anggota yang korup di suatu tempat di suatu organisasi. Shin 
melihat jauh. 

"Dengan kata lain, akuisisi 【Purification】 diperlukan agar Rashia dapat mengambil alih 

gereja?" 

Seperti kata Els dari guild, 【Purification】 adalah skill, yang sangat spesial untuk seorang 

pastor. 
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"Karena Shin-nii akan membantu, itu akan baik-baik saja." 

"Itu tidak bisa ditegaskan hanya dengan ini." 

Dia memperingatkan Millie yang penuh percaya diri pada dirinya sendiri. 

Kali ini ia bermaksud mengajar dengan metode asli tanpa menggunakan buku rahasia. 
Dalam hal ini, jika orang tersebut tidak berusaha, itu tidak akan berpengaruh banyak, 
bahkan dengan bantuan Shin. 

Dia tidak ingin menggunakan 【Pembuatan Buku Rahasia】, karena dia tidak tahu apa arti 

pentingnya 【Pembuatan Buku Rahasia】 di dunia ini. Selain itu, dia ingin Rashia terbiasa 

dengan adegan perkelahian. 

Dari cerita Kua, dia tidak berpikir bahwa masalah gereja akan diselesaikan hanya dengan 
memperoleh keterampilan 【Purification】. Dalam 9 dari 10 kasus, kesulitannya adalah 

bahwa itu akan menjadi adegan pertempuran. Meskipun itu kemungkinan berakhir ketika 
Wilhelm mulai mengamuk. 

"Tapi, jika Millie-chan mengatakan begitu, saya bertanya-tanya apakah itu benar-benar 
baik-baik?" 

Kua bergumam dan Shin bertanya tentang hal itu. 

"Apakah yang dikatakan Millie selalu benar tentang uang?" 

"Ya, meskipun dia jarang memberitahuku sesuatu tentang ketika toko itu murah atau di 
mana permen itu disingkirkan." 

"Tidak, tunggu, itu adalah sesuatu yang berbeda." 

Shin khawatir tentang Millie karena dianggap aneh karena intuisinya yang baik, tetapi 
jawaban tak terduga tentang makanan kembali. 

"Aneh?" 

Millie menatap Shin. 

"Tidak, ini tidak aneh. Tetapi itu adalah hal yang baik ...? " 

Karena dia pikir dia harus menutupi yang harus dia sembunyikan, dia mempertanyakan 
apakah itu mungkin baik. 

Dia merasa bahwa dia memiliki mentalitas orang dewasa, yang menurut Shin mungkin 
disebabkan oleh 『Hoshiyomi』, karena dia telah melihat berbagai hal dengan kekuatan 

itu. 
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"Yah, itu baik jika kamu tidak berlebihan." 

Dia berkata sambil menepuk kepala Millie. 

Awalnya Millie menunjukkan wajah bertanya-tanya, tetapi dia terlihat nyaman setelah 
ditepuk. 

"Ditepuk, menyukainya." 

Setelah itu, ada anak-anak dari ras binatang yang memandang Millie dengan iri, yang 
tampak sangat nyaman. 

◆◆◆◆ Mereka bermain bersama selama beberapa jam sementara Millie memecahkan 
kebekuan dengan anak-anak lain. Pada saat Thoria kembali ke panti asuhan, semua anak 
yang lebih kecil dan yang lebih tua sudah berada di dalam mimpi mereka, meninggalkan 
anak-anak lain di belakang. 

"Ketika aku melihat anak-anak tidur ..." 

Kata-kata yang hendak diucapkannya berhenti. Tampaknya kekuatan Thoria datang dari 
melihat anak-anak yang tidur dengan damai. Seperti yang diduga, dia akan ragu untuk 
memiliki Shin, yang baru saja dia temui hari ini, merawat anak-anak. 

"... anak-anak ini juga tampaknya benar-benar lengah." 

"Itu benar, dan itu menyenangkan untuk dilihat." 

Ada sosok gadis bernama Rashia di gereja di belakang Thoria. Dia memiliki rambut abu-
abu dan chignon yang sama dengan Thoria. Dari mata cokelatnya, Shin bisa merasakan 
ketegangan yang sama seperti Kua belum lama ini. 

"Apakah itu Rashia-san?" 

"Ya-ya! Kali ini aku berharap untuk bergaul dengan zu ... iyai " 

Tampaknya dia menggigit lidahnya. 

"Uhm, kamu baik-baik saja?" 

"Meskipun dia memiliki sisi yang sedikit ceroboh padanya, aku dapat meyakinkanmu dia 
akan melakukan yang terbaik." 

Ini diikuti oleh Thoria yang menunjukkan sedikit senyum pahit. 

"Uu, aku minta maaf. Itu adalah pemandangan yang tidak sedap dipandang. " 
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" Yah, mari kita tenang. Saya Shin. Seorang Adventurer. Saya akan menginstruksikan Anda 
cara mempelajari keterampilan 【Pemurnian】. Namun, apakah itu bisa dikuasai terserah 

Rashia-san. Jangan lupakan itu. " 

" Ya !! " 

Dia mengembalikan jawaban dengan jelas kali ini. Mata itu menunjukkan kesungguhan itu 
sendiri. 

"Lalu, mari kita beralih ke detail yang lebih halus. Pertama-tama, saya ingin bertanya 
kepada kalian berdua; Apakah Anda tahu tempat monster undead dengan level tinggi 
muncul dalam jumlah besar? Jika tidak, aku akan memeriksa dengan guild. " 

Ada kondisi penting untuk akuisisi 【Pemurnian】. Secara umum, berapa lama untuk 

mendapatkannya akan tergantung pada tempat. 

"Aku pikir yang terkenal adalah 'Dataran Wraith'." 

"Dataran Wraith?" 

Shin tampak bingung pada nama tempat yang keluar dari mulut Thoria, karena dia belum 
pernah mendengarnya sebelumnya. 

"Iya. Setelah Anda meninggalkan negara itu, dataran terletak di utara. Awalnya, sepertinya 
ada penjara bawah tanah di sana, tetapi sebagian darinya naik di atas tanah karena bekas 
bencana alam. " 

" Sebuah penjara bawah tanah ada di atas tanah? Apakah ada hal seperti itu? " 

" Aku dengar ada kasus lain yang serupa, tetapi detailnya adalah ... " 

" Yah, karena kali ini tugasnya membutuhkan monster undead, menurutku itu sempurna. " 

Dalam hal ini, dia merasa itu terlalu tepat waktu, tetapi memutuskan untuk tidak khawatir 
tentang itu. Dia diselamatkan kesulitan mencari tempat seperti itu satu per satu. Dia 
sepertinya tidak punya banyak waktu sesuai dengan cerita yang dia dengar. Akan lebih 
baik untuk memulai lebih awal, pikir Shin. 

"Jadi, berapa lama kamu perlu melakukan perjalanan untuk sampai di sana?" 

"Kamu bisa mengharapkan ――" 

"5 atau 6 hari dengan kereta." 

"... Ara, Will, apa kau baru saja kembali?" 
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Orang yang menginterupsi kata-kata Thoria adalah Wilhelm, yang muncul di pintu masuk. 
Dia membawa Venom di tangannya, dan diam-diam mengangkat semangat juangnya. 

"Yo, aku ikut campur." 

"Apakah kamu petualang yang menanggapi permintaan itu?" 

Meskipun Wilhelm tampak tenang di permukaan, Shin tahu bahwa Wilhelm secara terbuka 
dipersiapkan untuk pertempuran. 

"Itu benar, karena aku telah menerima hadiah, aku tidak keberatan mengajar 【

Purification】. 

"... Apa yang kamu dengar?" 

Wilhelm melihat melalui jawaban Shin bahwa hadiah itu bukan semacam uang atau barang. 
Matanya berkata, "Aku tidak akan memaafkan dusta." 

Shin terdiam sejenak dan menjawab. 

"... Gelar Millie, dan kekuatan macam apa yang dia miliki. Setelah itu, pembicaraan untuk 
memastikan informasi tidak bocor dengan para petualang alumni panti asuhan. 

"Apakah saya tetap bisa menaruh kepercayaan 

sebesar ini padanya?" Kata-kata itu ditujukan kepada Thoria. 

"Tidak masalah. Saya tidak melihatnya sebagai orang jahat. Selain itu, Millie juga 
meyakinkannya. Bahwa itu baik-baik saja. " 

Wilhelm, yang tahu kekuatan Millie, seperti" Tidak mungkin! "Ketika dia memandang 
Millie. 

"... Apakah kamu melihatnya ...?" 

"Ya." 

"... Aku mengerti." 

Kata Millie membuatnya diam sejenak, dan menanggapi dengan beberapa kata. Dia 
tampaknya setuju untuk saat ini. 

"Ah, apakah kamu menyelesaikan perselisihan?" 

"Ya, karena Millie berkata begitu, aku akan mempercayaimu untuk saat ini." 

Shin tidak bisa melakukan apa-apa selain mengangkat bahu ke reaksi itu. 
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"Saya tidak pernah berpikir untuk menyebarkan apa yang saya dengar, menyalahgunakan 
kekuasaan Millie atau sesuatu seperti itu." 

"Memang. Jika seseorang berani melakukan hal-hal seperti itu, aku akan membunuh orang 
itu. " 

Wilhelm mengatakan lelucon ketika melambaikan Venom, tetapi matanya benar-benar 
serius. Ada petunjuk bahwa tombak bisa dikirim kapan saja. 

"Mu ~, bertengkar, tidak bisa!" 

"Ups." 

"Uu" 

Millie, yang merasakan atmosfer tegang, dengan manis memotongnya. Wilhelm, yang 
tampaknya tidak berminat untuk menekan lebih jauh, melepaskan semangat juangnya. 

"Maaf, aku tidak pernah menjadi orang yang sabar." 

"Will tidak memiliki kebiasaan sabar." 

"Ketidaksabaran Will-nii." 

Thoria dan Rashia mengikuti dengan santai. Sepertinya itu lebih banyak untuk dikritik 
daripada ditindaklanjuti. 

"Mereka memberitahumu ..." 

"Kamu bajingan ..." 

Shin punya firasat bahwa jika orang biasa merasakan semangat juangnya, mereka akan 
benar-benar ketakutan, namun Thoria dan Rashia masih tetap tenang meskipun menjadi 
rakyat jelata. 

"Yah, tidak apa-apa. Dari berbagai hal yang saya dengar, dalam hal ini, mereka akan 
menerima informasi tentang 【Pemurnian】, ya? " 

" Untuk berjaga-jaga, jaga kerahasiaannya dari orang lain. " 

" Jangan khawatir. Informasi itu tentang rahasia gereja, akan berbahaya jika seseorang 
membicarakannya. " 

Yang lain mengangguk pada ucapan Wilhelm. Tampaknya. Shin berpikir gereja memiliki 
pengaruh besar. 
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"Apakah kamu memasang sihir pencegahan menguping hanya untuk memastikan? ... Kalau 
begitu, subjek utama. Metode akuisisi untuk 【Purification】 adalah untuk mengalahkan 

setidaknya 200 monster undead yang levelnya lebih tinggi dari 150, sementara memiliki 
item yang disebut 【Prayer of Saint Sphere】. Karena itu hanya menghitung pukulan 

penentu yang mengalahkan musuh, aku akan melemahkan monster terlebih dahulu 
sehingga Rashia bisa mengalahkan mereka. " 

" ... Oi, benarkah , serius? " 

" Aku serius. Yang benar adalah, mendapatkan 【Doa Saint Sphere】 benar-benar sulit, tapi 

kali ini tidak apa-apa, karena aku memilikinya. " 

Shin membicarakannya seolah itu bukan apa-apa. 

Meskipun dia tidak menyadarinya, monster yang levelnya melebihi 150 adalah keberadaan 
yang sangat berbahaya bagi orang biasa di dunia ini. Rashia, yang mendengar bahwa dia 
diharuskan mengalahkan setidaknya 200 monster, tercengang seperti jiwanya membeku. 

"Oi, Rashia!" 

"Hahi !!" 

"Oioi, kamu baik-baik saja? ..." 

Wilhelm menepuk pundaknya dan Rashia kembali ke kewarasannya. Selain itu, Rashia 
tidak punya pilihan lain selain bertahan. 

"Oi Shin. Aku juga akan pergi bersamamu kali ini. " 

" Ya, itu tidak masalah, tapi dia mungkin akan lebih tenang jika dia memiliki seseorang yang 
dia kenal. " 

Jika mereka hanya 2 orang, dia menduga itu akan menjadi parah. . Shin yang menganggap 
kondisi mental Rashia. 

Meskipun dia melihat reaksi Rashia, bahkan jika itu adalah seorang petualang di dunia ini, 
akan sulit untuk membersihkan persidangan yang dibicarakan oleh Shin. Shin mengira dia 
sendiri bijaksana, tetapi dia secara tidak sadar mendasarkannya pada standar dari era 
game. 

"Kalau begitu, Rashia, cobalah yang terbaik." 

"Ya, aku akan melakukan yang terbaik!" 

Sementara Shin berpikir, entah bagaimana Rashia tampaknya telah pulih juga. Karena dia 
memikul tanggung jawab untuk gereja, dia harus melupakan ini. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Setelah Rashia menetapkan tekadnya, diskusi tentang hal-hal kecil berakhir. 

Meskipun lebih baik bergerak cepat, waktu persiapan untuk setiap orang dipertimbangkan. 
Tempat pertemuan diputuskan berada di depan gerbang timur. 

◆◆◆◆ 

Setelah Shin meninggalkan gereja, yang lain mulai bersiap untuk besok. Rashia dan Thoria 
menjelaskan kepada anak-anak sambil mempersiapkan perjalanan. 

Wilhelm pergi keluar untuk membeli makanan dan barang yang diperlukan untuk 
perjalanan panjang. 

Dia memanggil petualang tepercaya yang merupakan alumni panti asuhan, sementara pada 
saat yang sama, berjalan di sepanjang jalan utama untuk membeli barang-barang yang 
diperlukan. Itu karena Priest yang mencoba menghancurkan panti asuhan tidak mungkin 
bergerak jika seseorang ada di sana. 

Bahkan jika itu adalah para petualang dari panti asuhan, orang-orang yang tahu tentang 
kekuatan Millie terbatas. Dia harus menyampaikan semua anggota untuk waspada, karena 
ada kemungkinan lama absen. Sambil sibuk, Wilhelm terus memikirkan pria tertentu. 

Tak perlu dikatakan, itu adalah Shin. 

Dia bertemu dengannya untuk pertama kalinya di restoran favoritnya dan berbagi meja 
secara kebetulan. Meskipun Shin baru saja menjadi seorang petualang, Wilhelm terkejut 
bahwa Shin berbicara kepadanya tanpa rasa takut, meskipun dia memiliki Venom. Dengan 
demikian ia dapat mengingatnya segera ketika mereka bertemu lagi di panti asuhan. 

Dia mendengar bahwa Thoria berbicara tentang kekuatan Millie dengan Shin di gereja, dan 
berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Shin dipercaya terlalu banyak, 
tetapi dia menyetujui untuk sementara waktu karena Millie menegaskan bahwa itu baik-
baik saja. Selain itu, Millie berkata "Aku melihatnya". Entah bagaimana, meskipun dia tidak 
bisa mengatakannya sendiri, setidaknya dia yakin bahwa Shin bukan orang yang 
berbahaya. Kalau tidak, dia tidak berpikir bahwa Millie akan mendukung Shin. 

Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak tahu karakter Shin yang sebenarnya. 

Jika dia memikirkannya dengan seksama, dia memperhatikan bahwa ada banyak hal atau 
bintik-bintik aneh. Terutama komentar "Apakah Anda menilai itu?", Dan ketika dia 
bertanya tentang tingkat keahlian penilai juga. 

Sekarang dia memikirkannya, ekspresi Shin pada waktu itu seperti mengatakan, "Kalau 
begitu tidak mungkin". 
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Dan kemudian persyaratan akuisisi 【Pemurnian】. Shin mengatakan "kalahkan 

setidaknya 200 monster mayat hidup yang levelnya lebih tinggi dari 150". Dan kemudian 
setelah itu, dia melanjutkan dengan "Aku akan melemahkan monster sehingga Rashia bisa 
menyelesaikan pukulan terakhir." Menilai dari cara Shin berbicara, sepertinya Wilhelm 
tidak termasuk dalam kemampuan tempur. 

Jika apa yang dia katakan bukan dusta, maka itu berarti dia memiliki kemampuan untuk 
mengalahkan lawan Lv. 150 atau lebih sendiri. Selain itu, dia bisa membawa Rashia, yang 
akan menjadi beban dalam situasi itu. 

(Apakah dia benar-benar hanya menjadi seorang petualang?) 

Ketika mereka berbagi meja, dia terdengar seperti memiliki pengalaman pertempuran 
sebelum dia menjadi seorang petualang, dan tidak aneh jika informasi untuk keahliannya 
diedarkan. Tetapi tidak ada informasi seperti itu yang ditemukan, bahkan ketika Wilhelm 
menanyakan penyalur informasi dari koneksi panti asuhan. 

Untuk dapat mengalahkan monster level 150 atau lebih, pangkat petualang akan 
setidaknya B atau lebih tinggi. Bukan hal yang aneh jika dalam kasus peringkat A. Orang 

macam apa dia, yang dia tidak dikenal sampai sekarang? 

(Mungkin, pria itu ...) 

Dia tidak sengaja berhenti berjalan. 

Kata-kata muncul di benak Wilhelm. Kata-kata tertentu yang hanya sedikit diketahui orang. 

Kata-kata yang menunjukkan adanya kekuatan yang tidak dapat dibayangkan dalam 
masyarakat umum. 

Seseorang yang telah menyimpan banyak keterampilan dan pengetahuan, dan 
menyimpang dari konsep level dalam masyarakat ini, seorang 'Terpilih' sebagai istilah 
generiknya. Selanjutnya, Wilhelm memiliki hubungan yang mendalam dengan Sang 
Terpilih sendiri. 

"Yang Terpilih ... ya?" 

Gumaman spontan Wilhelm tidak terdengar oleh siapa pun, karena menghilang dalam 
keributan kota. 

Subuh hari berikutnya. 

Shin dengan cepat menghabiskan sarapannya, dan memberi tahu Tsugumi bahwa dia ingin 
keluar dari kamar karena dia akan keluar untuk waktu yang lama. Sisa dari biaya 
penginapan, yang telah dia bayar sebelumnya, diterima. Karena semua bagasi dimasukkan 
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ke dalam Kotak Barang, dia tidak perlu berkemas dan bisa pergi tanpa menghabiskan 
terlalu banyak waktu. Itu karena Tsugumi tidak ingin melepaskan Yuzuha sehingga dia 
tidak bisa segera pergi. Shin merasa bahwa itu adalah gerakan pemburu yang telah 
menemukan mangsa mereka. Lagi pula, apakah itu karena nama keluarga 'Beruang'? Shin 
menebaknya begitu. 

Seperti biasa, Yuzuha naik di kepalanya sementara dia berjalan menyusuri jalan di mana 
lalu lintas pejalan kaki jarang. Dia tiba di gerbang timur di tempat yang ditunjuk pada 
waktu yang lebih awal dari biasanya, mungkin karena tidak ramai seperti di siang hari. 
Meskipun Shin pikir dia sedikit lebih awal, sudah ada anggota yang menunggu di sana. 

"Yo." 

"Selamat pagi, kamu masih pagi." 

Shin menjawab, sambil merasa sedikit terkejut bahwa Wilhelm yang datang lebih awal dan 
sedang menunggu. 

Cara untuk mengetahui waktu di kota ini adalah dengan mendengar suara bel yang pada 
dasarnya berdering secara berkala. Sulit untuk mencocokkan pertemuan dengan 
sempurna, jadi salah satu dari mereka harus menunggu. Para pedagang itu pengecualian 
karena mereka memiliki jam mereka sendiri, tetapi petualang secara tak terduga miskin 
dalam hal pengaturan waktu. Tsugumi dan Douma mengatakan bahwa bergegas pada saat 
terakhir bukanlah hal yang aneh. 

Masih ada 20 menit sebelum waktu yang ditentukan. Shin mengerti itu berkat sistem 
permainan. Entah bagaimana, dia menyesal karena terlalu cepat keluar. 

"Apakah kamu selalu sepagi ini?" 

"Tidak, aku hanya ingin mengkonfirmasi satu hal sebelum berangkat. Ikuti saya sebentar. " 

Shin bingung melihat tatapan Wilhelm yang sangat serius. Dia mengikuti Wilhelm sambil 
berpikir, "Ada apa?". Yuzuha masih santai di atas kepala Shin. Tampaknya tidak merasakan 
bahaya khususnya. 

"Kalau dipikir-pikir, di mana Rashia?" 

"Dia diminta untuk tugas sepele. Dia akan terlambat. " 

Sepertinya dia tidak ingin ditanya oleh Shin tentang Rashia. 

Mereka mulai berjalan selama beberapa menit. Wilhelm berhenti di depan sebuah toko. 

Itu tampak seperti restoran yang dilihat dari papan nama. Papan nama itu memiliki gelas 
dan sendok yang digambar di atasnya. 
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Setelah mengetuk pintu tiga kali dengan interval tetap, Wilhelm membuka pintu. Bagian 
dalam toko redup, tetapi kecerahannya tetap pada tingkat di mana tidak nyaman untuk 
berjalan. Tiga meja, lima kursi konter, dan sebotol sake dipajang secara tertib di dalam toko 
ketika mereka memasuki pandangannya. Dan kemudian, seorang bartender memoles gelas. 

Tampaknya toko ini seperti bar. 

"Maaf. Aku akan meminjam tempat ini. " 

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

Bartender itu mengangguk pada kata-kata Wilhelm, membuka pintu belakang dan 
meninggalkan toko. Dia seharusnya memperhatikan Yuzuha, tetapi tidak mengatakan apa-
apa. Shin berpikir apakah hewan akan ditolak karena kebersihan, tetapi sepertinya tidak 
perlu khawatir di dunia ini. Dia mungkin berpikir bahwa Shin adalah penjinak dalam kasus 
ini. 

"Seseorang yang kamu kenal?" 

"Itu salah satu koneksi panti asuhan. Apakah Anda tidak mendengar tentang orang-orang 
semacam itu dari Thoria? " 

" Oh. Bartender dari beberapa waktu yang lalu adalah seorang petualang? " 

" Sesuatu seperti itu. " 

Keduanya mengobrol sambil berdiri, sebelum duduk di kursi di depan konter. 

Kemudian, Wilhelm tiba-tiba mulai berbicara. 

"Aku ingin mengkonfirmasi satu hal. Apa kau yang Terpilih? " 

" ... Apa, apa itu? " 

Shin bertanya balik karena dia belum pernah mendengar kata-kata itu dalam ingatannya, 
sambil memiringkan kepalanya. Alasan jeda sedikit karena dia mencoba mencari 
ingatannya untuk judul dengan nama. Namun, tidak ada gelar yang disebut 'Yang Terpilih' 
sejauh yang diketahui Shin. 

"Kamu tidak tahu?" 

"Tidak, sama sekali tidak." 

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

Wilhelm mengamati keadaan Shin setelah dia menjawab, dan mulai berbicara dengan 
tenang setelah waktu yang singkat. 
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"Orang yang dipilih memiliki keterampilan dan gelar sejak lahir, dan mereka memiliki 
pengetahuan yang tidak seharusnya diketahui. Orang itu sendiri memiliki kekuatan yang 
tidak masuk akal untuk level mereka. " 

" Sejak lahir? Kamu tidak mengatakan! Apakah bayi itu berbicara atau menembakkan sihir? 
" 

Dari pidato Wilhelm, Shin membayangkan fenomena misterius seorang bayi yang dapat 
berbicara karena restart dari reinkarnasi, yang kadang-kadang dia baca dalam novel web. 

"Aku belum pernah mendengar cerita seperti itu. Sebaliknya, ada banyak cerita, seperti 
anak laki-laki dengan usia satu digit yang membunuh Tetra Grizzly dengan tangannya yang 
telanjang, atau tiba-tiba bisa menggunakan keterampilan rahasia. " 

"Seseorang yang kuat sejak lahir, ya? Bagaimana saya harus mengatakannya, seperti yang 
biasanya dicap sebagai monster. " 

Meskipun kemampuannya dipengaruhi sejak lahir, aneh untuk memperoleh keterampilan 
dan pengetahuan sejak awal. Meskipun itu tergantung pada sudut pandang, penghuni dunia 
ini pasti telah mengatakan hal seperti itu kepada orang yang dipilih. 

"Dengan semua pengetahuan itu, apakah Sang Terpilih memiliki ingatan dari kehidupan 
mereka sebelumnya?" 

"Tidak, sebagian besar pengetahuan item dan monster, tetapi kisah seorang rekan yang 
mengingat kehidupan masa lalu mereka tidak pernah terdengar sebelumnya." 

"Begitu." 

Saat mendengar Wilhelm berbicara, satu kemungkinan muncul di benak Shin. 

(Beberapa keterampilan dapat digunakan sejak awal, memiliki gelar, dan kemampuannya 
tinggi ... mungkinkah, sistem reinkarnasi masih berfungsi?) 

Awalnya reinkarnasi dilakukan di kuil di dalam GERBANG BARU, jadi permulaan untuk 
bayi di dunia kenyataan ini tidaklah aneh. Dia tidak dapat menyangkal bahwa ada 
kemungkinan bahwa dia akan dilahirkan secara normal di beberapa keluarga jika itu bisa 
terjadi. 

Itu tergantung pada frekuensi reinkarnasi, tetapi ada banyak manfaat reinkarnasi, seperti 
gelar dan warisan keterampilan, statistik bonus, dan sebagainya. Shin berpikir bahwa 
kemungkinan ini adalah yang tertinggi jika dia mengabaikan beberapa kontradiksi. 

Namun, tempat di mana kuil itu menjadi zona bahaya karena monster, jadi sulit untuk 
masuk sekarang, dan konfirmasi tampaknya sulit. 

"Apakah kamu tahu tentang itu?" 
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"Ya atau lebih tepatnya tidak." 

Shin bingung untuk jawaban itu. 

Dia sendiri telah bereinkarnasi juga, tetapi itu adalah kisah dalam permainan, dan 
seseorang tidak terlahir kembali sebagai bayi seperti di dunia ini. Tetapi kemampuan Shin 
mungkin hanya bisa dijelaskan sebagai yang dipilih untuk manusia di dunia ini. Selain itu, 
tidak mungkin untuk membuat alasan bahwa kemampuannya tinggi karena dia adalah 
beberapa spesies umur panjang, karena Shin tetap menjadi manusia di guild. 

Dia tidak tahu apakah Wilhelm akan percaya padanya jika dia berbicara dengan jujur, dan 
bahkan jika Wilhelm memercayainya, Shin akan berada dalam masalah. Karena Manusia 
Tinggi seharusnya punah. 

"Ini membosankan ... yah terserahlah, aku tidak punya alasan untuk membuatmu 
meludahkan semuanya. Aku juga tidak ingin mengatakannya. " 

" Aku lega ketika kau berkata begitu. " 

"Karena kamu sepertinya tidak menyadarinya. Tetapi untuk naik ke level 150 saja adalah 
apa yang dilakukan seorang petualang tingkat lanjut. Sepertinya tidak ada artinya ketika itu 
berasal dari Anda, pangkat G. " 

" Sekarang Anda menyebutkannya, itu benar. Tidak, tanpa berpikir !! " 

Ups, Shin tersenyum masam sambil menggaruk kepalanya. Di dunia ini, di mana level 
menjadi standar evaluasi, penilaian Shin tentang pentingnya statistik mungkin tidak 
konvensional. Meskipun dia secara kasar mengerti untuk berjaga-jaga, itu sudah 
ditemukan. 

Shin memiliki reaksi yang sedikit mencolok, dan pikirannya tidak tenang. Meskipun dia 
berniat untuk berhati-hati ketika dia melihat reaksi Rashia untuk 【Pemurnian】, dia telah 

melakukannya lagi. Namun, itu belum lama sejak Shin datang ke dunia ini, jadi dia tidak 
sepenuhnya memahami cara kerja dunia ini. Dalam arti tertentu, itu adalah dunia yang 
parah dibandingkan dengan saat pertandingan. Itu tidak mungkin, bahkan jika dia sudah 
menghabiskan beberapa hari, untuk beradaptasi dengan rasa nilai-nilai dan akal sehat. 

"Nama yang diberikan A Chosen One juga tidak dikenal oleh banyak orang, karena masalah 
akan menyusul ketika kemampuan mereka terungkap. Lebih baik aman daripada menyesal. 
" 

" ... Itu ... mungkin sudah terlambat. " 

" Oi, apa kau melakukan sesuatu? " 
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"Aku kira aku mungkin telah bertanding dengan guild master dan menang, melaporkan 
bahwa aku mengalahkan Skull Face yang memiliki level kelas King, dan bahkan 
mengalahkan Skull Face Faces sebanyak tiga digit, di mana Pawn dan Jack kelas 
digabungkan ... sendirian. " 

" ... Oi, itu terlalu konyol untuk merespon juga. Apa ini, topik yang sangat kuat ini? " 

" Kurasa tidak bisa dihindari. Bahkan saya tidak berharap semua hal ini terjadi. Atau lebih 
tepatnya, bukan karena aku secara sukarela mengundang diriku ke dalam masalah. " 

Tentu saja Shin yang mendekati monster Skull Face yang unik, tetapi surat pengantar Tsuki 
no Hokora adalah penyebab pertarungan dengan Barlux, dan bahkan jumlah Tengkorak 
Wajah yang hampir tiga digit muncul ketika dia baru saja menyelamatkan Yuzuha. Shin 
bersikeras bahwa itu bukan salahnya. Terutama Skull Face, di mana dia tidak bisa memilih 
untuk membiarkannya. 

"Astaga, walaupun ada sesuatu yang membuatku merasa ini bukan lelucon. Hati-hati, 
serius. Yang Terpilih cenderung dihormati karena kemampuan mereka. Tapi dari apa yang 
kamu katakan tadi, sepertinya kamu diperlakukan sebagai anak tabu. " 

" Itu wajar, kurasa. " 

"Ada juga orang ini yang mengoceh bahwa dia adalah keturunan oracle ... sebenarnya, 
kekuatan kemampuan itu mungkin terbatas ketika tumbuh dewasa, karena ada perbedaan 
yang adil dari lingkungan. Ya, Anda mungkin berkata, kebanyakan yang terpilih dilindungi 
oleh gereja atau negara sehingga tidak ada masalah serius sampai di sana. " 

" Begitukah? Biarpun aku merasa khawatir tentang hal itu, tetapi berapa banyak yang 
terpilih berada di negara yang berbeda? " 

Jika yang terpilih adalah eksistensi yang mengalami reinkarnasi seperti yang dipikirkan 
Shin, orang itu mungkin dapat menghancurkan suatu negara dalam beberapa kasus. Itu 
nomor yang dia khawatirkan. 

"Itu tergantung negaranya. Jika Anda menerima informasi yang dipublikasikan, ada 4 yang 
dipilih di negara ini, termasuk guild master. Secara umum, ada 1 orang di negara tetangga. 
Di masing-masing negara kekuatan hubungan, ada perbedaan besar pada individu, seperti 
untuk kekuatan yang dipilih, beberapa orang hanya mengkhususkan diri dalam 
pertempuran, dan mereka dikatakan sebagai yang unggul. Bahkan jika Bayreuth berada di 
puncak dalam kemampuan untuk berperang, negara-negara tetangga akan membentuk 
aliansi dan menentang Bayreuth jika mereka melakukan tirani. Tidak peduli seberapa kuat 
yang dipilih, mereka tidak bisa menghancurkan pasukan sendirian. Bahkan jika setelah itu 
mereka menggunakan senjata rahasia mereka. Jadi sekarang, keseimbangan 
dipertahankan. Ya, ada juga perjanjian yang tidak diucapkan bahwa semua negara akan 
menyembunyikan negara yang mereka pilih juga. " 
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"Negara-negara tidak akan menunjukkan kartu truf mereka, ya? Meski begitu, sulit bagi 
yang terpilih untuk memusnahkan pasukan. Ngomong-ngomong, berapa banyak kekuatan 
yang dimiliki orang terkuat? " 

" Sejauh yang aku tahu, yang terkuat adalah putri kedua, baik putri kedua, jika dalam jarak 
dekat, putri pertama jika dalam sihir. Untuk putri pertama, sihirnya bisa mencakup ribuan 
musuh, tetapi entah bagaimana dia 'keluar' jika didekati. Putri kedua tergantung pada 
kekuatan fisik dan strategi untuk mengalahkan musuh. Bahkan jika ada beberapa 
pertempuran yang dipilih secara khusus, ada perbedaan besar dalam kekuatan individu 
dari kemampuan mereka, kombinasi putri Bayreuth sangat bagus. " 

Shin menghitung kemampuan yang dipilih sambil mendengarkan kata-kata Wilhelm. 
Karena prajurit biasa tidak mendapat manfaat dari sistem reinkarnasi, statistik mereka 
tidak akan mencapai 300, bahkan jika mereka level maksimal. Tentu saja batasnya tidak 
tergantung pada kemampuan peralatan, tetapi tetap saja, hanya beberapa statistik yang 
akan mencapai 300. 

Ketika dia memikirkannya, karena manusia adalah ras lain yang memiliki ketahanan sihir 
tinggi, INT dari putri pertama yang mampu menghadapi 1000 lawan akan melebihi 500, 
dan bahkan MP-nya akan cukup besar. Sungguh luar biasa di dunia ini untuk dapat 
menggunakan beberapa serangan sihir sekaligus. Dan kemudian putri kedua yang 
berpasangan dengannya, mungkin memiliki HP tinggi, dan nilai STR, VIT, AGI mendekati 
500. Dia tidak bisa menahan senyum kecut saat dia membagi tipe prajurit dan tipe penyihir 
dengan sangat baik. 

"Ini agak mudah dimengerti. Dalam arti tertentu, duo putri tidak tertandingi sebagai satu 
set, ya? " 

Putri pertama mengalahkan musuh dengan sihir, putri kedua mengalahkan musuh yang 
mendekati mereka. Dia memiliki perasaan bahwa keberhasilan dalam pertempuran akan 
meningkat jika keduanya datang, karena akan menarik untuk bertanding dengan seribu. 

"Tepat sekali. Tidak peduli berapa banyak kombinasi yang dibuat, itu adalah kedua orang 
itu. Jika orang-orang yang dipilih serupa muncul dan bersaing, kemenangan atau kekalahan 
akan ditentukan oleh perbedaan antara prajurit biasa. Karena semua negara juga memiliki 
kondisi yang sama, itu adalah alasan mengapa mereka tidak dapat dengan mudah 
mengungkapkan tangan mereka. " 

" Begitu. " 

Dengan kata lain, yang terpilih dengan kemampuan mungkin tidak memiliki banyak 
perbedaan dalam statistik. Meskipun tidak ada bukti konklusif, definisi Shin tentang yang 
dipilih adalah bahwa mereka memiliki statistik orang yang bereinkarnasi, yaitu sekitar 
500. 
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Permintaan yang dapat dibenarkan akan datang ke Schnee, pikir Shin. Semua statistiknya 
melebihi 800. Dia tidak tahu senjata apa yang dia gunakan sekarang, tetapi dengan 
kompensasi tambahan, STRnya akan mendekati 900. 

Jika Shin menggunakan sihir area luas yang telah dia pelajari sebelumnya, dia bisa 
memusnahkan bukan hanya 1000 tetapi 10.000 musuh dalam satu perjalanan kuda. Sangat 
mudah untuk membayangkan negara-negara tetangga dianeksasi dalam sekejap, jika dia 
melayani negara tersebut. 

(Kalau dipikir-pikir, baik Els maupun Celica-san tidak bertanya padaku tentang yang 
terpilih.) 

Karena mereka adalah staf guild, dia berpikir bahwa mereka akan mengetahuinya. Namun, 
pergi dari pidato Wilhelm, ada kemungkinan hanya staf berpangkat tinggi dan petualang 
yang diberitahu tentang hal itu. Yah, mereka cenderung lupa karena kesan mengusir 
kutukan Tiera dan penaklukan Skull Face terlalu kuat. 

"Terima kasih untuk nasehatnya. Meskipun sudah terlambat, saya akan berhati-hati. " 

" Silakan melakukannya. " 

" Meski begitu, baik sekali bahwa Wilhelm tiba-tiba merawat saya. Benarkah kamu 
ditakuti? " 

Shin berbicara tentang apa yang dia rasakan. Shin merasakan jeda yang tidak biasa antara 
kesan yang dia dengar dan kesan yang dia dapatkan ketika dia benar-benar bertemu 
Wilhelm. 

"Itu karena orang-orang di sekitar hanya berpikir sesuka mereka, kurasa. Bahkan aku tidak 
memahaminya. " 

" Tapi kamu melindungi panti asuhan, kan? " 

" Orang lain tidak antusias. Bahkan ketika Bapa akan menendang ember, lelaki babi 
serakah itu masih ikut campur di dalam gereja. Karena itu, bocah-bocah itu menangis. Dan 
teriakan seorang bocah nakal sangat keras di telingaku, " 

kata Wilhelm, sambil meringis. Namun, itu mungkin karena rasa keganjilan yang dia 
peroleh sejak lama sehingga dia merasa jengkel dalam situasi di mana seorang anak 
menangis. Atau sebaliknya, tebak Shin. 

"Jadi, apakah kamu membungkam pria yang mencoba mencampuri?" 

"Hanya itu. Baru-baru ini, saya pikir anak nakal itu datang dengan ide-ide aneh. Seorang 
anak harus menjadi seorang anak, mereka harus berlari, tidur, dan makan tanpa khawatir. " 

(Sial, orang ini orang baik.) 
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Pikir Shin, ketika Wilhelm berbicara terus terang. 

Dengan kata lain, seorang anak harus bertindak seperti anak yang tidak bersalah dan 
Wilhelm tidak akan memaafkan orang yang membiarkan mereka menangis. Gelar 'kakak' 
sangat cocok untuknya. 

"Baik, ramah! Kamu tidak jujur, kan? " 

Itu sangat lucu sehingga Shin tanpa sengaja menyeringai. 

"Aaah?" 

"Maaf, bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku sedikit khawatir, apakah itu baik jika aku 
mengintervensi warisan gereja ketika lelaki babi itu bisa menggunakan 【Purification】? " 

Dia mengencangkan wajahnya untuk menunjukkan kekhawatirannya. Meskipun lawan 
tidak disukai, dia seharusnya tidak diremehkan jika dia mendapatkan 【Purification】 

sendirian. Seekor babi yang mampu bertarung bukan hanya babi biasa. 

"Ini sangat menyebalkan, tapi babi itu memang memiliki 【Purification】. Tapi kekuatan 

bertarung bajingan itu seperti, jujur saja, seekor anak ayam kecil. Metode yang Anda 
sebutkan kemarin tidak mungkin baginya. Itu tidak mungkin dengan levelnya. " 

" Apakah kamu tahu level spesifiknya? " 

" Aku dengar itu 40. " 

" Itu memang tidak mungkin. Lalu, itu dari 【Secret Books Creation】 ya? " 

Seperti yang diduga, sepertinya dia mendapatkan skill itu dari suatu item. Kalau tidak, 
mustahil bagi level rendah untuk mempelajari 【Pemurnian】. Seseorang yang 

bereinkarnasi -- Yang terpilih di dunia ini -- Meskipun mungkin, dari cara bicara Wilhelm, 
itu berbeda dari pemikiran Shin. 

"Gereja memiliki rahasia, dengan satu atau lain cara. Bahkan jika ada hal-hal seperti itu, itu 
tidak patut. Lebih tepatnya, itu jelas tidak menyenangkan. Pendeta berpangkat tinggi di 
markas besar 'tampaknya menjadi penerus keterampilan dari percakapan yang kudengar. " 

" Tapi meskipun begitu, mengapa lelaki gemuk itu dilepaskan, apakah tidak ada mata untuk 
orang-orang? Apakah ini kekuatan uang? ... Ini adalah yang terakhir tidak peduli seberapa 
banyak saya memikirkannya. " 

Tentu saja, untuk posisi pemimpin, tidak mungkin orang dapat menutup mata. Selain itu, 
setelah memikirkan berbagai hal, uang memang salah satu kekuatan yang bisa dipahami. 

"Awalnya, kupikir kau salah satu bawahan bajingan itu." 
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"Begitukah, kalau dipikir-pikir, bukankah itu aneh?" 

Petualang dengan skill 【Purification】 muncul dengan timing ini. Mustahil untuk tidak 

meragukan Shin tanpa Millie. Terlebih lagi, dia tahu situasinya. 

Jika tidak ada Millie, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. 

"Millie juga, atas persetujuannya sendiri, terlihat berbicara dengan orang lain tentang 
sesuatu. Aku sedang memikirkan hubungan seperti apa yang mereka miliki. " 

" Benarkah? Orang seperti apa yang diajak bicara oleh Millie? " 

" Apakah kamu tertarik? " 

" Millie juga mendekatiku. " 

" Itu benar ... Aku tidak bisa mengatakannya secara detail, tapi itu adalah jaring hitam, peri 
dengan rambut pirang, dan elf dengan rambut perak. " 

" Benar. " 

Sementara Shin dengan ringan membalas dengan tanggapan yang setuju, dia tiba-tiba 
punya ide salah satu deskripsi. 

(Black dragnil, pixie rambut pirang, elf rambut perak ... itu adalah fitur yang saya dengar di 
suatu tempat. Tidak, kombinasi ini sendiri tidak terlalu langka. Namun, satu dari tiga orang 
tampaknya akrab.) 

Meskipun itu tidak cukup detail untuk seseorang, "Apakah itu orang itu?" Pertanyaan 
muncul di kepalanya. 

"Hei, untuk peri rambut perak terakhir, apakah itu Schnee Raizar?" 

"Hah? Mengapa menurut Anda begitu? " 

" Intuisi ... saya tidak bisa mengatakan, tetapi saya hanya punya firasat. " 

" Intuisi, ya? " 

Shin menatap lurus ke mata Wilhelm. 

"Bolehkah aku mendengar apa yang dikatakan Millie kepada peri pada saat itu?" 

"... 'Segera, kembali'. Aku tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. " 

" Aku mengerti. " 
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" Apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? " 

" Tidak, aku tidak tahu. " 

"Kamu tidak tahu, meskipun wajahmu terlihat yakin?" 

"Aku tidak bisa mengatakannya juga." 

Tetap saja, Shin yang tidak bisa mengatakannya sendiri, terkejut pada Wilhelm yang tiba-
tiba memberitahunya tentang isi pembicaraan. . Kebetulan, Millie sudah mengharapkan 
Shin datang ke sini. 

"Baik. Hmm? " 

" Kamu harus memberitahuku lain kali tidak peduli apa. " 

" Maaf, tolong tunggu sebentar. " 

Sebuah pesan tiba-tiba mulai berkedip di ujung pandangannya. Itu seperti pesan dari Tiera. 

Dia menyuruh Wilhelm untuk menunggu, dan membuka pesan. 

『Ke Shin 

Jawaban dari Guru tiba. 

Untuk beberapa alasan, saya ditanya banyak pertanyaan, jadi saya hanya menjawab apa 
yang saya tahu. 

Dia akan kembali ke rumah dengan tergesa-gesa, segera setelah pekerjaannya berakhir. 

Jika Anda meninggalkan Bayreuth, beri tahu saya. 

PS 

Ada banyak pertanyaan dan saya sedikit takut, apa yang Anda lakukan pada Guru? 』 

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

Jumlah pertanyaan menjadi terlalu menakutkan, pikirnya sambil mengirim pesan 
persetujuan. Entah itu akibat khawatir setelah 500 tahun tidak ada berita, Shin 
memutuskan untuk bertemu dulu untuk memastikan agar tidak ada masalah ketika mereka 
bepergian bersama. 

Di tempat dia akan menutup layar menu sambil tersenyum pahit, dia memperhatikan 
bahwa kolom Things Hal Penting Things berkedip. Dia membuka untuk melihat 『Surat 

Pengantar Tsuki no Hokora silver yang bersinar perak. 
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"Hmm? ...Ah!" 

Shin memikirkan mengapa itu bersinar, dan saat dia bertemu Barlux tiba-tiba terlintas di 
benaknya. Dikatakan bahwa surat-surat pengenalan Tsuki no Hokora bergema satu sama 
lain dengan sihir dan adalah bagaimana seseorang tahu apakah itu hal yang asli. 

"Itu berarti ..." 

Dia mengeluarkan surat pengantar yang dalam keadaan ini dibentuk menjadi kartu. Karena 
dia tidak tahu desain apa yang akan muncul, dia menutupinya dengan tangan untuk 
mencegah agar tidak terlihat berjaga-jaga. 

Surat pengantar memancarkan cahaya perak di negara bagian yang dibentuk menjadi 
kartu. 

"Ini adalah ..." 

"Oi, jangan bilang, apakah Anda memiliki surat pengantar dari Tsuki no hokora?" 

Apa? Wilhelm bertanya apa yang hendak dikatakan Shin. 

Kemudian Shin memperhatikan dan bertanya balik. 

Untuk itu surat pengantar untuk memancarkan cahaya, itu berarti ―― 

"Kamu juga, apakah kamu memilikinya?" 

"Surat pengantar bersinar setelah semua!" 

Wilhelm mengeluarkan selembar kartu dari ruang terbuka dengan kejutan melihat pada 
nya wajah. Mirip dengan Shin, kartu Wilhelm memancarkan cahaya perak. 

"... itu, tidak mungkin!" 

"... Pasti." 

Shin dan Wilhelm saling memandang. 

Suasana yang tak terlukiskan memenuhi tempat itu. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 2 - 1.3 
Mereka berdua kembali tenang setelah beberapa saat dan mematerialisasikan kartunya. 
Kemudian mereka memastikan bahwa itu adalah artikel asli. 

"Jadi kamu benar-benar surat pengantar." 

"Kurasa kita berdua juga." 

Wilhelm menunjukkan sedikit keletihan sementara Shin mengembalikannya dengan 
senyum masam. 

Bahkan dengan mediasi Millie, dia waspada terhadap Shin ... Wilhelm masih berhati-hati 
dengan kemampuan Shin bahkan dengan asumsi bahwa 'kekuatan Millie tidak akan 
disalahgunakan'. Meskipun penampilan luar Wilhelm tidak ada masalah, ada sedikit 
ketidakpercayaan yang tersisa di sudut pikirannya. Kemudian kedua surat pengantar di 
tangan mereka lenyap. 

"Tidak ada yang lebih bisa diandalkan daripada ini. Itu menjelaskan mengapa Anda tahu 
tentang Schnee Raizar. " 

"Dalam kasusku, aku mendapatkannya dari Tiera. Apakah Anda mendapatkannya dari 
Schnee? " 

" Saya mendapatkannya setelah saya menerima pelatihan neraka darinya. Tapi aku 
dipukuli satu sisi bahkan jika itu adalah latihan. " 

" Ah ... dia masih seserius itu, ya? " 

Meskipun Shin yang menentukan karakternya, dia hanya memutuskan aspek kepribadian 
secara kasar pada saat terakhir. Ketika dia mendengar cerita Wilhelm, dia berpikir bahwa 
dia hampir tidak berubah. Meskipun dia siap, tidak aneh jika Schnee berbeda dari era game 
dalam berbagai cara. Dia awalnya memiliki karakter tetap, seperti semua AI, tetapi itu tidak 
berarti bahwa dia belum mendapatkan sesuatu, jadi kepribadiannya tidak lebih dari kesan 
pria itu terhadapnya pada saat ini. 

"Baiklah, berhentilah malas dan mari kita pergi menemui Rashia. Kita bisa melanjutkan ini 
sambil berjalan. " 

"Sudah waktunya sekarang?" 

Wilhelm melihat jam di dinding, dan berdiri. Dia tidak bermaksud tinggal untuk waktu 
yang lama, tetapi butuh waktu lebih lama daripada yang dia pikirkan karena situasi tak 
terduga di mana Shin memiliki surat pengantar. Tapi itu sepadan dengan waktu karena dia 
puas dengan hasilnya. 
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Sementara masing-masing dari surat pemegang perkenalan memiliki kemampuan khusus 
mereka sendiri, hampir tidak ada pemegang yang menyebabkan orang lain mengalami 
kerusakan karakter. Wilhelm mungkin merasa bahwa Shin akan menimbulkan masalah 
bagi gereja dalam sekali jalan jika bukan itu masalahnya. 

"Bahkan jika aku tahu kita bisa saling percaya, dari apa yang kudengar, Wilhelm juga 
seorang Terpilih, kan?" 

"Aku tidak punya niat untuk menyembunyikannya saat ini, tapi kenapa menurutmu begitu? 
Tidak semua petualang dengan pangkat A adalah Orang Terpilih, tahu? " 

" Tidak, itu dari senjata yang Anda pegang, karena orang biasa tidak akan bisa melengkapi 
itu. Karena itu, ketika aku melihatmu memegang Venom dengan normal, aku berpikir 'Ahh, 
jadi dia bukan orang biasa'. " 

" Hah? Jadi itu alasannya. Tidak heran Anda mati-matian bertanya tingkat keterampilan 
penilai. Kamu bajingan, bertingkah seperti kamu tidak tahu dari awal. " 

Itu adalah 《Legenda》 Legenda Iblis》 Legenda 《Legenda hel 

Ini adalah item yang tidak bisa dilengkapi jika STR pemainnya tidak melebihi 500. Ketika 
Shin bertemu Wilhelm untuk pertama kalinya, dia punya alasan mengapa dia melihat ke 
arah senjata itu juga. 

Pada dasarnya, untuk peralatan apa pun dari tingkat》 Legenda》, mereka membutuhkan 

statistik khusus untuk melebihi sekitar 350 agar dapat dilengkapi. Jika dia memikirkannya, 
persyaratan stat untuk 『Racun』 sangat tinggi. Tapi itu belum tentu bug, karena ada 

alasan untuk itu. 

"Saya tidak bisa membicarakannya di depan begitu banyak orang. Dan beberapa saat yang 
lalu, ketika Anda mengeluarkan kartu dari ruang kosong, apakah Anda menggunakan Item 
Box? Saya mendengar ada sangat sedikit orang yang memilikinya. " 

" Oh, jadi Anda benar-benar melihat tipuan kecil saya, ya? Saya menggunakan item yang 
disebut, 『Kit Ekspansi』, ia memiliki kapasitas imitasi Item Box... jadi sepertinya saya 

menggunakan real deal. Tapi itu tidak berarti bahwa setiap Orang Terpilih memiliki satu. " 

" Heh, benarkah begitu? " 

Shin berpikir bahwa fungsi itu tetap ada, setelah ia menjawab dengan kata-kata yang 
disetujui. Ini memiliki fungsi untuk memberikan karakter pendukung dan / atau mitra 
monster kemampuan untuk menyimpan item dalam jumlah besar, dan para pemain 
akhirnya memperluasnya hingga hampir memiliki kapasitas yang sama dengan Item Box. 
Banyak pemain menggunakan satu atau dua 『Kit Ekspansi』 untuk memastikan karakter 

dukungan mereka dapat membawa item, dengan cara ini karakter dukungan dapat 
menggunakan item pemulihan sendiri dalam keadaan darurat. 
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Dalam kasus Shin, semua karakter pendukungnya diperluas hingga batasnya. Tidak ada 
alasan khusus untuk ini. Itu hanya obsesinya tentang hal itu. 

"Selain itu, sepertinya kamu juga menggunakan Item Box." 

"Dalam kasusku, aku bisa menggunakannya dari awal." 

"Kamu memang Terpilih." 

"Hmm ... untuk saat ini, kurasa tidak apa-apa." 

Karena Wilhelm tampaknya yakin bahwa Shin adalah Terpilih tanpa meminta penjelasan 
terperinci, Shin menyerah dan mengatakan itu baik untuk sekarang. Karena merepotkan 
untuk memikirkan pengaturan secara rinci, dan kontradiksi mungkin muncul di suatu 
tempat, ia memutuskan untuk lulus sebagai Terpilih pada kesempatan ini. 

Sambil melanjutkan pembicaraan, mereka kembali ke tempat yang telah ditentukan. Ketika 
keduanya kembali ke gerbang timur, Rashia melihat sekeliling dengan gelisah. 

"Hei! Hei Will. Saya terpaksa pergi berbelanja, dari mana saja Anda? " 

" Maaf, maaf. Aku punya urusan yang harus diurus. " 

" Ketika kamu mengatakan hal-hal seperti itu, aku harap kamu tidak pergi ke toko tidak 
senonoh itu lagi. " 

"Pergi ke toko itu !? Apakah kamu masih setengah tidur? " 

" Shin-san. Tolong jangan ikuti Wilhelm bahkan jika dia mengundang Anda. Kesedihan yang 
bagus ... Anda akan memiliki pengalaman yang menyakitkan. " 

" Saya bisa mendengar percakapan Anda! Mengatakan hal-hal seperti itu akan 
menyebabkan kesalahpahaman !! " 

" Tenangkan kalian berdua. " 

Shin menenangkan pasangan yang telah memulai semacam pertengkaran kekasih, dan 
segera pergi. Diam-diam, dia sedikit iri dengan hubungan mereka, di mana mereka bisa 
bebas bertengkar tanpa keberatan. 

Sarana transportasi kali ini adalah menggunakan kuda. Wilhelm tampaknya telah 
meminjam mereka dari guild. Kedua kuda memiliki tubuh yang luar biasa dan warna 
cokelat yang indah, sehingga bahkan Shin, yang amatir tentang kuda, memahaminya. 

Saat melihat Yuzuha, yang sedang berbaring di atas kepala Shin, gerakan kuda itu berhenti. 
Yuzuha mengeluarkan kulit kecil "Kuu", dan kuda itu menjawab dengan suara "Hururu" 
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kecil, dan menjadi diam. Untuk beberapa alasan, Shin tidak mengerti pertukaran kata yang 
sedang dilakukan. 

Wilhelm dan Rashia berada di salah satu kuda, sementara Shin dan Yuzuha mengendarai 
yang lain. Meskipun itu adalah pertama kalinya Shin mengendarai kuda sungguhan, entah 
bagaimana keterampilan 【Kuda】 mengimbangi itu, jadi dia tidak punya masalah 

mengendarai itu. Karena dia memiliki kesempatan untuk naik tidak hanya kuda, tetapi 
berbagai monster, termasuk griffin dan naga, dalam permainan, tingkat keterampilan naik 
jauh. 

Itu akan memakan waktu 5 atau 6 hari dengan kecepatan kereta yang lambat, tetapi 
sepertinya mereka akan tiba lebih cepat dengan kecepatan saat ini, pikir Shin. Tentu saja, 
Shin bisa berlari lebih cepat dari ini, tetapi tidak membicarakannya karena dia harus 
membawa Rashia, yang adalah orang biasa. 

Mereka maju tanpa masalah, sambil membiarkan kuda-kuda beristirahat sesekali di 
sepanjang jalan. Ada 2 pemegang Kotak Barang, jadi hampir tidak ada barang bawaan, dan 
mereka bisa mendapatkan jarak lebih jauh karena itu. Selain itu, karena mereka bisa 
membawa serta berbagai peralatan, mereka tidak harus makan makanan kusam yang 
diawetkan selama berkemah. Karena dia bisa menikmati makanan yang merupakan salah 
satu hal tersulit dalam sebuah perjalanan, Rahsia yang tidak berpengalaman dalam 
perjalanan tampaknya tidak terpengaruh. 

Saat bepergian dengan kuda selama 4 hari, mereka memperdalam persahabatan mereka 
sampai-sampai mereka bisa berbicara dengan nada biasa. Shin dan kelompoknya tiba di 
wilayah yang disebut Dataran Wraith sebelum tengah hari. 

Namun demikian, wilayah dataran suram meskipun matahari menggantung tinggi di langit. 
Seolah-olah ada dinding tak terlihat di celah antara hutan dan dataran sejak sinar matahari 
terhalang. Ketika mereka melihat dari dekat, ada kabut ungu tua perlahan-lahan naik dari 
permukaan bumi, seperti itu memancar. Itu membungkus zona dataran seperti garis batas. 

Karena tidak ada yang ditampilkan oleh 【Analisis】 ketika dia menggunakannya, 

sepertinya tidak ada efek yang akan menyebabkan keadaan abnormal. 

"Tidak ada reaksi bahkan ketika aku menyentuhnya, ya? Sepertinya bukan kesalahan kalau 
garis perbatasan ada di sini. " 

" Ya, benar. Dikatakan bahwa monster tidak akan mengejarmu jika kamu pergi dari dalam 
tempat ini. Mereka dilarang pergi, seolah-olah mereka dibatasi di dalam sana. " 

" Begitukah? " 

" Itu pernah terjadi. Tidak ada kesalahan tentang itu, peralatan mereka hancur dalam 
sekejap, bahkan jika itu siang hari. " 
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" Hanya melarikan diri di luar dalam keadaan darurat, ya? " 

Karena Rashia ada di sana, rute melarikan diri diamankan jika terjadi hal yang tidak 
terduga situasi. Akan berbeda jika hanya Shin dan Wilhelm, tetapi mereka harus 
menjauhkan monster berbahaya dari Rashia mulai sekarang. 

"Untuk saat ini, mari kita persiapkan markas kita sehingga kita dapat berlindung jika kita 
berhasil melarikan diri. Dan ini adalah 【Doa Santo Sphere】. Itu akan sia-sia jika Anda 

tidak memiliki ini. Dan kemudian, ini tambahan. Ini bahkan akan mengusir nafas naga. " 

" Dipahami! Terima kasih ... hyai ... " 

Seperti yang diduga, Rashia tampak gugup dan merasakan hawa dingin yang melayang dari 
Dataran Wraith. Meskipun dia selalu membentak Wilhelm selama perjalanan, itu mungkin 
cara Rashia sendiri untuk bersantai. 

Apa yang diserahkan Shin bersama dengan 【Doa Saint Sphere】 adalah item ajaib dari 

jenis gelang. Ini memiliki efek untuk membatalkan kerusakan di bawah nilai tertentu dan 
mengurangi kerusakan jika di atas mengatakan nilai tertentu. Karena itu adalah salah satu 
item buatan tangan Shin, seseorang akan tidak terganggu bahkan jika terkena Skull Face 
kelas Raja. Daya tahannya dijamin juga. Oleh karena itu, meskipun dapat dikatakan bahwa 
ketegangan itu tidak perlu, tidak ada cara lain selain memberikannya kepada Rashia, yang 
tidak terbiasa dengan adegan pertempuran. 

Ngomong-ngomong, nada santai Rashia terhadap Wilhelm adalah karena mereka menjadi 
teman masa kecil, jadi tidak perlu bagi mereka untuk bertindak pendiam. 

"(Aku mempercayakan dia padamu, Yuzuha.)" 

"Kuu." 

Dia berbicara dengan Yuzuha, yang berada di atas kepalanya, melalui telepati. Sebelumnya 
menjadi mungkin untuk menggunakan telepati tak lama setelah dia memasuki negara itu. 
Ditemukan bahwa kata-kata yang dipikirkan Shin di benaknya akan ditransmisikan ke 
Yuzuha. Beberapa emosi sederhana, di samping pemikiran sederhana seperti persetujuan, 
penolakan dan sebagainya, ditransmisikan dari Yuzuha sebagai imbalannya. 

Yuzuha, yang menerima telepati itu, turun dari kepala Shin, dan kemudian menggosok 
wajahnya pada pipi Rashia setelah ia melompat ke bahunya. 

"J-Tunggu sebentar Yuu-chan! Itu menggelitik. " 

" Kuu ~ " 

" Penuh semangat, bukan? " 
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" Ah ... Yuu-chan, terima kasih. " 

" Kuu! " 

Apakah dia sedikit bersorak atau tidak, senyum yang agak canggung namun dapat 
dimengerti diungkapkan di wajah Rashia. Sementara Shin mentransmisikan rasa terima 
kasih kepada Yuzuha, yang bergerak sesuai dengan harapannya, Wilhelm muncul dari 
semak-semak. 

"Wilhelm, bagaimana dengan lokasi pangkalan?" 

"Aku telah mendirikan tenda di sekitarnya seperti yang diceritakan, tapi itu, apa itu?" 

Wilhelm menunjuk dengan matanya ke arah hutan di depan. Meskipun tidak terlihat dari 
tempat Shin, ada permata dengan diameter sekitar 10 kuburan yang menutupi semua sisi 
tenda. Bahkan jika monster itu tidak bisa keluar, tenda itu dibuat jarak tertentu dari 
dataran demi kehati-hatian. 

"Itu hanya barang intersepsi sepele. Saat monster mendekat, ia akan menyerang dengan 
sihir. Karena dimungkinkan untuk memasang penghalang di mana monster tidak bisa 
masuk, itu memuaskan untuk basis yang sederhana. 

"Aku belum pernah mendengar item seperti itu!" 

Shin biasanya hanya akan mendirikan 【Barrier】, tetapi dia berpikir bahwa dia akan ragu 

lagi, tidak peduli berapa banyak dia yang Terpilih. Karena itu, ia memutuskan untuk 
menggunakan item untuk intersepsi. Meskipun dia mengerti bahwa Yang Terpilih berada di 
luar norma, ada batasan untuk itu, jadi itu akan buruk untuk menunjukkan kekuatan di 
luarnya. Dia khawatir tentang ketidakpastian batas itu. 

Saat dia berada di sana, dia tidak lupa memasang 【Wall】, karena bahayanya tidak harus 

hanya terdiri dari monster. 

"Kamu juga Terpilih, Wilhelm, jadi kamu tidak punya pilihan selain menyetujui." 

"Jangan gunakan nama itu untuk kenyamananmu sendiri, kawan." 

"Apa? Shin-san juga yang Terpilih !? " 

Rupanya, Rashia sepertinya tahu tentang Terpilih. Dia mungkin mendengarnya dari 
Wilhelm. 

"Eh? Kau belum mengatakan itu padanya? " 

" Aku melewatkan waktunya. " 

Wilhelm tersenyum kecut. 
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"Apakah kalian berdua mungkin mengkonfirmasinya pada hari keberangkatan?" 

"Sesuatu seperti itu." 

"Kalau begitu kamu seharusnya mengatakannya sejak awal!" 

Rashia cemberut ketika dia pikir dia telah dikecualikan. 

"Aku pikir kamu bisa menebaknya meskipun aku belum memberitahumu. Jika Shin tidak 
cukup kuat, dia tidak akan mengusulkan persyaratan kasar ini, mengerti? " 

"Tapi Will, kamu bilang ingin melakukannya juga, jadi kupikir itu normal." 

"Sama sekali tidak!" 

Wilhelm sedikit terkejut oleh Rashia, yang mengatakan itu sambil tampak ragu-ragu. 

"T-Tapi bahkan jika kamu mengatakan Terpilih, satu-satunya yang aku tahu adalah Will. 
Saya tahu Will kuat, tetapi saya tidak tahu seberapa kuat Anda. " 

Bahkan jika dia tahu tentang keberadaan Orang Terpilih, jika dia tidak benar-benar 
menyaksikan kekuatan mereka, dia tidak mungkin memahami arti sebenarnya mereka 
yang sebenarnya. Pertama, tidak ada yang bisa membawa Rashia ke tempat ini, bahkan jika 
Wilhelm melakukan upaya serius; itu terlalu banyak. Bisa dikatakan itu tidak bisa 
dihindari. 

"Oi ~, aku tahu ini buruk mengganggu kalian, tapi mari kita mulai segera. Kami juga tidak 
punya waktu untuk bersantai. " 

Shin yang merenungkan kedua orang itu, dengan ringan memanggil mereka. 

"Itu ide yang bagus. Ayo pergi. Saya merasa sedikit lebih baik sekarang. " 

" Apa? Eh! Tunggu sebentar! " 

Karena dia mengerti bahwa Wilhelm sedang mencoba melonggarkan ketegangan Rashia, 
Shin memilih waktu yang tepat. Selain itu, mereka bisa melanjutkan dengan bahagia. 

"Nah, aku bertanya-tanya mana yang salah satu dari ini akan muncul lebih dulu." 

"Karena ini siang hari, itu mungkin Wajah Tengkorak, Bio Hound atau Zombie Gila. 
Monster-monster ini lebih berlimpah saat matahari terbit. " 

" Ketika Anda berpikir tentang kisaran level, waktu yang tepat adalah di malam hari, kan? 
Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk memberinya pengalaman sebelum real deal 
dimulai pada malam hari. " 
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" Sisanya akan tergantung pada Rashia ... kalau begitu, mereka sudah muncul. " 

Mereka muncul di depan Rashia yang gemetaran sambil memegang tongkatnya. Shin dan 
Wilhelm mengalihkan pandangan mereka ke bayangan yang mendekati mereka. 
Pandangan mereka terbatas pada tingkat karena kabut, tetapi itu bukan masalah bagi 
kemampuan persepsi kedua orang ini. 

Apa yang muncul dari kabut adalah 2 Wajah Tengkorak kelas Jack dan 3 Bio Hounds. 
Setelah melihat setengah dari tubuh Bio Hounds membusuk, Rashia menutup mulutnya 
dengan tangannya. Sulit untuk melihatnya langsung, bahkan untuk Shin, karena terlalu 
realistis untuk beberapa derajat. 

"Ini biasa-biasa saja untuk pertempuran pemanasan." 

"Bau Bio Hounds itu mengerikan." 

Shin menarik katananya dari pinggangnya dan Wilhelm bersiap dengan with Venom 』. 

Sementara resolusi Rashia akan diputuskan di sini, dia memegang tongkatnya sementara 
memiliki kulit yang sedikit buruk dan mulai mengucapkan mantra. 

Bio Hounds bergerak lebih dulu, dengan kecepatan yang tampak lambat bagi Shin. 

Shin melangkah maju sebelum mereka bertiga melompat lurus padanya, yang mungkin 
karena kurangnya kecerdasan mereka. Dengan satu tangan menghadap ke arah mereka, dia 
menggunakan keterampilan sistem sihir 【Ichiyou no Misogi】 *. (T / N: Satu daun upacara 

pemurnian) 

Pada saat yang sama, penghalang semi-transparan dibuat di depannya. Pengisian Bio 
Hounds menabrak penghalang dan suara menghancurkan dibuat saat mereka jatuh ke 
tanah. 

Dalam keterampilan sistem sihir, banyak keterampilan yang efektif melawan monster 
undead, dan yang ia gunakan adalah keterampilan untuk pertahanan. HP dari Bio Hounds, 
yang pada dasarnya melakukan tindakan bunuh diri, langsung turun ke zona merah sebagai 
hasil dari keterampilan anti-mayat hidup. Dan kemudian, tanpa Shin melewatkannya, 
penghalang itu dilepaskan dan pada saat yang sama, dia memberikan instruksi kepada 
Rashia. 

"Serang Bio Hounds!" 

"Ya!" 

Rashia segera bereaksi terhadap instruksi Shin dan menyelesaikan nyanyiannya. 

Cahaya putih terpancar dari tongkat yang dipegangnya dan disinari Bio Hounds. Itu adalah 
seni sistem sihir 【Sembuh】. Meskipun itu tidak sekuat keterampilan sistem sihir, sihir 
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pemulihan juga efektif dalam menghancurkan monster undead. HP yang tersisa 
menghilang, dan tubuh Bio Hounds menghilang. 

Melihat itu, Shin mengkonfirmasi bahwa aturan monster yang tidak meninggalkan mayat di 
ruang bawah tanah telah diterapkan bahkan sekarang. Tampaknya, seluruh wilayah 
Dataran Wraith dianggap sebagai ruang bawah tanah. 

"Yang berikutnya akan datang!" 

Dari kata-kata Wilhelms, mereka bersiap untuk serangan berikutnya. Mirip dengan Bio 
Hounds, 2 Skull Faces terangkat lurus ke depan sementara suara armor yang digesek 
bersama bergema. Namun, mereka siap dengan perisai di depan mereka. 

"【Shield Bash】, ya?" 

Lalu Wilhelm memanggil Shin yang bergumam. 

"Oi, bisakah penghalangmu juga menghentikan pukulan mereka?" 

"Serahkan padaku. Dan potong tangan dan kaki mereka sehingga mereka tidak dapat 
melakukan serangan balik begitu Anda memiliki kesempatan! Atau saya kira Anda tidak 
bisa melakukannya? " 

" Ha! Kamu pikir aku ini siapa !? " 

Wilhelm berkata dengan percaya diri, dan sekali lagi Shin memanggil 【Ichiyou no Misogi

】. Wajah Tengkorak menabrak penghalang yang dikerahkan, tetapi tidak ada kerusakan 

karena mereka menggunakan perisai tidak seperti Bio Hounds. Namun Skull Face, yang 
mungkin tidak berpikir 【Shield Bash】 akan dipertahankan, sangat mematahkan postur 

mereka. Shin melepaskan penghalang tepat setelah dia mengkonfirmasi bahwa tuduhan 
Skull Faces dihentikan, dan Wilhelm dengan tombak iblis, secara instan melangkah maju 
antara dua Wajah Skull dan melompat. 

"SoRyAa!" 

Saat menggambar busur besar di udara, dia menggunakan keterampilan seni bela diri 
sistem tombak, 【Spark Blossom】. 

Sebuah pukulan tunggal yang mengenai kedua kaki dari Skull Faces dan 
menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan serangan itu tidak berakhir di sana. 

Tanpa mengubah momentumnya, Wilhelm berputar sekali dengan tombaknya. Wajah 
Tengkorak di sisi kanan memiliki pedang dan perisai yang terpesona oleh gaya sentrifugal. 
Wajah Tengkorak yang kehilangan kedua kaki dan senjata jatuh ke tanah. 

"Sudah selesai!" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin, yang melepaskan penghalang, sudah menghancurkan kedua lengan Skull Face di sisi 
kiri dengan keterampilan seni bela diri sistem pedang 【Blade Breaker】, sambil 

menonton gerakan Wilhelm. Dia memegang katana baru di tangannya. 

Itu adalah katana dengan pisau merah merah bernama 『Red Chidori *』. Kemampuan 

memotong katana memiliki atribut pencahayaan, itu adalah 《Legenda》 katana kelas yang 

dengan mudah melampaui daya tahan 『Beberapa Stroke』 yang dia gunakan sebelumnya. 

(T / N: 千 鳥 (chidori) secara harfiah berarti seribu burung, biasanya untuk penerangan 

yang berhubungan dengan daya.) 

Wajah Tengkorak hanya memiliki kepala dan dada yang tersisa, dan tidak ada kerusakan 
signifikan yang diberikan pada intinya. Tapi HP-nya dicukur habis-habisan setiap kali 
sengatan listrik merah mengalir dari bilah katana. Kerusakan tambahan dari atribut 
pencahayaan terjadi karena sengatan listrik lemah yang mengalir melalui tubuh monster, 
dan HP-nya dapat dicukur tanpa secara langsung mengenai intinya. Itu efektif melawan 
monster yang tidak bisa rusak di bagian lain kecuali intinya, seperti Skull Face. Itu adalah 
salah satu alasan Shin memilih untuk menggunakan 『Red Chidori』 juga. 

"Rashia! Sembuhkan orang ini di depanku !! " 

" Y-Ya !! " 

Saat Wilhelm muncul, dia memerintahkan Rashia untuk menyelesaikan nyanyiannya. 

Sementara menahan Wajah Tengkorak yang mencoba berjuang meski hanya memiliki 
kepala dan dada, Wilhelm memperluas indra persepsi di luar pandangannya. Dia tidak bisa 
memeriksa secara visual karena kabut, tetapi dia merasakan beberapa kehadiran menuju 
ke arah mereka dengan 【Sign Perception】, yang mungkin tertarik oleh suara 

pertempuran. 

"Lebih banyak akan datang. Tolong cepat. " 

" Tidak mungkin berjalan lebih cepat !! " 

Seperti yang bisa diduga, sepertinya butuh waktu bagi seni Rashia untuk mengurangi HP 
Skull Face karena mereka memiliki perbedaan lebih dari 100 level. 

"Seni 【Sembuh】 itu tidak akan berhasil, ya? Oi, Shin! Bisakah kita menyerang dari dalam 

penghalang sekarang? " 

" Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu mungkin, saya tidak tahu caranya. " 

Akan lebih mudah jika mereka bisa menyerang dari dalam penghalang seperti yang 
dikatakan Wilhelm, tetapi keterampilan penghalang benar-benar memblokir bagian dalam 
dan luar penghalang yang dipasang. Oleh karena itu, cara menyerang sepihak tidak dapat 
digunakan. Namun, ada kemungkinan untuk bisa melakukannya di dunia ini yang agak bisa 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

beradaptasi, tidak seperti di dalam game. Dan dalam hal ini, tidak mungkin bagi Shin untuk 
memahami skill penghalang dalam waktu sesingkat itu. 

Shin Wilhelm Rashia 

"Sial, mau bagaimana lagi. Lebih cepat mengalahkan mereka, ya? " 

" Bukan tujuan kita untuk mengalahkan mereka, tapi kita tidak punya pilihan. " 

" Tunggu sebentar! Meski kita berada dalam situasi putus asa saat ini, mengapa kalian 
masih tetap tenang seperti itu !? " 

Masalah yang tak terduga menghentikan rencana menahan musuh, meskipun itu bisa 
dimengerti. Meskipun tidak akan ada banyak ketenangan ketika seorang petualang biasa 
melakukan sesuatu seperti itu, ucapan yang keluar dari mulut kedua orang itu adalah 
"Menjengkelkan untuk melakukan itu.", Meskipun tidak terdengar. Adapun hal-hal 
semacam ini, mereka mempertahankan ketegangan moderat saat mempersiapkan senjata 
mereka, meskipun ada keluhan dari Rashia terhadap kedua orang itu. 

"Level monster itu tidak tinggi di sini karena kita berada di tepi dataran." 

"Kita tidak tahu apakah perlu maju sedikit lebih dalam, kan? Mari kita tunggu sebentar 
sampai Rashia menjadi sedikit lebih kuat. " 

"Dari awal, 10 level naik dengan cepat. Baru saja berusia 24 tahun, karena tingkat Bio 
Hounds adalah sekitar 60. Setelah itu, ia menjadi 40 sekaligus. Lebih mudah untuk 
menaikkan level ketika ada perbedaan level 100 atau lebih. " 

Meskipun ada keluhan" Hei, apa kau bercanda !! "dari Wilhelm, Shin mengabaikannya 
karena dia tidak bisa menghabiskan waktu menunggu selama berbulan-bulan. 

Dengan suara keras, Rashia terus melantunkan 【Sembuh】 meskipun dia gemetar, yang 

bisa dikatakan kejam. Karena itu wajar bagi orang biasa untuk melarikan diri atau memiliki 
reaksi linglung dalam situasi seperti itu. Bahkan jika dia dilindungi, satu pukulan dari 
monster seperti itu dari lubang di bawah hidung mereka akan membunuhnya. Karena itu 
untuk Rashia, dia tidak terus-menerus terpapar pada ketakutan akan kematian. Untuk 
orang yang tidak mencari nafkah dari pertempuran, mereka akan merasakan rasa takut 
jauh di atas apa yang dirasakan petualang. Jika tekanan mental diukur dalam nilai numerik, 
itu mungkin akan mencapai nilai abnormal. 

"Tapi Wilhelm, sepertinya tekadnya telah mencapai batasnya. Kekuatan sihir MP ――nya 
hampir habis, ya? Lagipula, Bio Hounds sulit dikalahkan tiba-tiba. " 

Shin dengan tiba-tiba mengekspresikan kata MP dengan kata lain sebagai kekuatan sihir. 
Dia pernah mendengar kata kekuatan sihir sesekali, tetapi tidak pernah mendengar kata 
MP yang dia perhatikan pada saat terakhir. 
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"Mereka benar-benar aneh dari yang aku duga. Untung dia tidak pingsan. " 

Untungnya (atau sayangnya), Wilhelm sepertinya tidak memperhatikan. 

"Jika Rashia jatuh di sini, kita akan datang tanpa hasil. Ayo istirahat sekarang sementara 
aku mengusir mereka. " 

" Ayo kita lakukan! Bahkan jika levelnya naik tanpa berhenti, kekuatan sihirnya juga tidak 
pulih. " 

Namun, karena serangan di pertandingan pertama gagal, mereka memutuskan untuk 
sementara kembali ke markas mereka. 

Dalam permainan, ketika level naik, semua statistik akan dipulihkan, tetapi entah 
bagaimana tampaknya berbeda di dunia ini. Dia berencana menggunakan restorasi dari 
tingkat atas, tetapi harapannya gagal. 

(Restorasi di sini belum selesai, itu buruk. Jika tidak mungkin mengembalikannya dengan 
naik level, aku harus berhati-hati dengan jumlah MP yang tersisa.) 

Karena dia tidak bisa terlalu bergantung pada ramuan, dia tidak bisa melakukan apa pun 
kecuali pergi dengan pemulihan alami. Shin berpikir untuk merevisi rencana di masa depan 
sambil memotong monster, karena itu mungkin akan memakan waktu lebih lama daripada 
yang dia pikirkan. 
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Vol. 2 - 2.1 
Setelah memukul mundur kelompok yang mendekat, mereka sementara pergi ke luar zona 
dataran dan beristirahat. 

Meskipun Rashia lelah secara mental sebagai akibat dari leveling kekuatan, itu juga 
mungkin untuk mengatakan bahwa vitalitas dan kekuatan sihirnya berada dalam kondisi 
terbaik. 

"Uu, kupikir aku akan mati." 

"Tapi kita berhasil bertahan." 

"Bukan itu, kurasa Bio Hound sangat tangguh untuk orang biasa. Terutama penampilannya. 
" 

Shin juga bergabung dengan Wilhelm dalam menggoda. 

"Tolong jangan membuatku ingat ~" 

Dia ingat monster menyeret organ dalamnya sambil mendekat. Bahu Rashia bergetar 
ketika dia menatap kedua orang itu. Meskipun bisa dikatakan, tidak ada bahasa yang 
mengancam. 

"Itu mengingatkanku, apakah itu pertama kali kamu bertarung melawan monster itu?" 

"Ini bukan tentang pengalaman, meskipun aku terkejut! Lebih dari itu, peningkatan level 
yang cepat membuatku takut! 

"Itu sudah diduga karena ada terlalu banyak perbedaan level dengan monster-monster ini. 
Mungkin Anda akan berada di sekitar level 150 ketika Anda mendapatkan 【Purification】. 

" 

Rashia adalah manusia tanpa reinkarnasi sehingga kenaikan levelnya agak menarik. 
Levelnya mungkin akan menjadi dekat dengan Wilhelm. Meskipun kekuatan bertarung 
mereka berbeda seperti langit dan bumi, pada awalnya peran mereka juga berbeda, 
sehingga tidak bisa dibandingkan. 

"Meskipun itu mungkin benar, tubuhku terasa ringan dan dipenuhi dengan sihir. Namun 
saya sedikit khawatir bahwa tubuh saya menjadi sangat berbeda. " 

"Biasanya levelnya naik sedikit demi sedikit. Kau seharusnya tidak merasakan apa-apa saat 
itu terjadi. " 

" Tidak ada cara selain membiasakan diri dengan ini. Yah, meskipun buruk bagimu untuk 
menyerang musuh yang lemah, ini untukmu gunakan, Rashia. " 
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Shin mengatakan itu sambil mengeluarkan buku rahasia 【Heal】 dan 【Cure】. Dia 

mengerti bahwa dari pertempuran sebelumnya, seni 【Heal】 mirip dengan skill 【Heal】, 

tapi efeknya cukup lemah. Menurut Tiera, ia memiliki 1/3 dari efek skill, tetapi ia berpikir 
bahwa itu lebih rendah tergantung pada pengguna. Kerusakan yang ditangani terlalu 
rendah, meskipun mungkin karena perbedaan level. Bahkan, Rashia menaikkan levelnya 
tanpa henti, jadi dia sekitar level 40 *. Namun, dia masih belum bisa mengalahkan beberapa 
Bio Hounds yang sekarat, jadi itu terlalu tidak efisien. (T / N: Itu level 40 di WN dan 70 di 
LN) 

Karena keadaan seperti itu, dia pikir dia lebih baik mengajarkan keterampilan ini padanya. 
Karena itu bukan keterampilan sistem tempur, dia tidak perlu khawatir akan 
disalahgunakan. 

"Apa itu?" 

"Ini adalah buku rahasia. Skill, sesuai dengan kontennya, akan menjadi milik Anda saat 
Anda menggunakannya. Kali ini memiliki 【Sembuh】 dan 【Sembuh】. " 

" Eh! Keterampilan akan menjadi milikku?! ... Aku tidak bisa menerima hal yang mahal !? 
Menurutmu, berapa banyak uang yang aku miliki !? " 

Rashia menggelengkan kedua tangannya di depan wajahnya. Keterampilan seperti apa bagi 
rakyat jelata? Reaksinya jelas bisa dimengerti. 

Diketahui bahwa siapa pun dapat mempelajari keterampilan dengan menggunakan 
sejumlah besar uang, sehingga kata-kata Shin disalahpahami. 

"Aku tidak butuh kompensasi apa pun jika kamu merahasiakannya. Aku awalnya akan 
mengajarimu. Jika Anda memiliki keterampilan ini, Anda akan dapat membantu mereka 
yang menderita juga. " 

" Lalu? Ada apa dengan ucapan busuk ini, katakan padaku niatmu yang sebenarnya! " 

Shin mencoba mengatakan kalimat yang tidak sesuai dengan karakternya, tetapi entah 
bagaimana sepertinya terlalu mencurigakan. Mata Wilhelm berkata, "Jangan mencoba 
berbohong padaku!". 

"Seni tidak akan membawa Anda ke mana-mana. Dengan ini, kita bisa mempercepat. " 

" Kamu benar-benar sakit !! " 

" Sungguh bantahan yang luar biasa. Tetapi Anda harus tahu lebih baik dari saya seberapa 
lemah seni itu, bukan? Bahkan dengan perbedaan level, butuh terlalu banyak waktu karena 
dia perlu mengalahkan 200 monster. Kita tidak bisa meninggalkan panti asuhan hanya 
untuk Thoria-san selama berhari-hari, dan si babi mungkin akan memulai sesuatu 
sementara kita di sini. " 
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Menjadi sulit untuk berdebat dengan Shin ketika dia menyebutkan panti asuhan. Tidak ada 
kerugian karena dia tahu bahwa inefisiensi adalah masalahnya. Dan dia yakin bahwa 【

Sembuh】 dan 【Sembuh】 berguna bagi gereja. 

Bagi Shin, keterampilan itu adalah untuk seorang pemula yang baru saja mulai memainkan 
permainan, sampai-sampai dia merasa itu hanya bantuan kecil. Jujur, itu mungkin agak 
keluar dari akal sehat dunia ini, tapi dia berpikir untuk menyebarkannya dalam skala besar 
hanya jika sumbernya disembunyikan. 

Tak perlu dikatakan, alasan utama dia ingin bergegas adalah karena mungkin ada sesuatu 
yang buruk terjadi ketika mereka pergi. Absennya Wilhelm, yang memiliki kemampuan 
tempur terbesar, merupakan peluang bagus bagi lawan. 

"Saya mengerti. Saya akan menerima tawaran Anda. " 

" Lakukan itu. " 

Rashia membuka buku rahasia itu dengan pandangan malu-malu. Ketika dia mulai 
memindai itu, seperti halnya Tiera ketika dia belajar 【Analisis】, lampu hijau menyelimuti 

Rashia dan memudar setelah beberapa saat. 

"Bagaimana?" 

"Ah, ya. Tentu saja saya mengerti cara menggunakannya. " 

" Apakah dia tidak perlu membacanya sebelum mempelajarinya? " 

" Aku mendengar bahwa metode pembelajarannya adalah bahwa itu memasuki pikiranmu. 
" 

Shin menjawab Wilhelm yang merentangkan lehernya dari sisi ke samping untuk melihat. 

"Itu benar, tetapi sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata." 

Rashia bergumam dengan emosi yang dalam sambil menatap buku rahasia yang dia 
pegang. 

"Baiklah, akankah kita pergi lagi?" 

"Ya." 

Shin bangkit dari duduk, dan diikuti oleh Wilhelm. 

"U-Dimengerti." 
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Rashia, yang awalnya tidak lelah, mulai bergerak juga. Skull Face dan Bio Hound kelas Pion 
mendekati mereka begitu mereka memasuki lapangan, dan sebagian karena levelnya sudah 
naik, efek 【Sembuh】 ditunjukkan dengan cara yang menarik. 

Aura suram dari Bio Hound perlahan memudar dengan Seni, tetapi menghilang langsung 
dengan Skill, seperti bagaimana asap dihembuskan angin. Shin tidak perlu 
melemahkannya, ketika dia melihat bahwa Bio Hound menghilang dengan beberapa 
penyembuhan. Dari sana, Shin mengerti mengapa penerus keterampilan akan 
mendapatkan perlakuan yang menguntungkan. 

"Kurasa ada perbedaan besar dalam kekuatan." 

"Hmm? Jelas, itu Seni, Anda tahu. " 

Wilhelm menanggapi sambil melihat ke depan. 

"Iya, hanya saja ini pertama kalinya aku melihat Art ditingkatkan." 

"... Aku agak terkejut melihat betapa sedikitnya yang kau mengerti." 

Kedua orang itu tidak berhenti bergerak sambil berbicara dengan sembrono. Sementara 
Wilhelm menghancurkan lengan dan kaki Skull Face kelas Jack dengan Venom, Shin 
mengalahkan monster humanoid, orc abu-abu, dengan bagian belakang bilahnya. 

Orc abu-abu memiliki nama lain, Zombie Orc. Penampilannya persis seperti versi monster 
monster orc. 

"Tolong hibur mereka yang terluka, 【Sembuh】 !!" 

Penyembuhan Rashia difokuskan pada monster yang lemah. Perbedaan level masih sangat 
besar, tetapi Heal, yang menjadi skill, menunjukkan efek yang jauh lebih unggul 
dibandingkan versi art. Dua mayat hidup diubah menjadi butiran cahaya tanpa banyak 
usaha. 

Itu adalah Rashia sendiri, yang paling terkejut dengan peningkatan level dan efek skill yang 
cepat. 

"Sepertinya akan sedikit mempercepat dengan ini." 

"Namun, untuk memenuhi persyaratan -- hampir tidak ada dari semua ini yang lebih tinggi 
dari level 150. Bahkan jika itu siang hari, aku bertanya-tanya apakah itu karena kita berada 
di luar zona tertutup, betapa menyebalkan. " 

" ... Tunggu sebentar. Apa bicara segel ini? Saya belum pernah mendengar hal ini. " 
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" Oioi, apakah Anda datang tanpa mengetahuinya? Agar monster berbahaya tidak keluar 
dari sini, ada pelindung monster yang dipasang di dataran. Untuk beberapa alasan, undead 
level yang lebih tinggi muncul di dekat pusat. Gilda mengelolanya dengan ketat. " 

" Begitu, efek segel terkonsentrasi pada monster yang kuat, dan meninggalkan yang lemah 
sendirian, ya? " 

" Item segel tampaknya memiliki batasan juga. Itu tidak bisa digunakan di sini, kurasa. " 

Biasanya untuk ruang bawah tanah, semakin dalam lapisan, semakin kuat monsternya. 
Rupanya di dataran ini, kedalaman lapisan tampaknya telah berubah menjadi jarak ke 
pusat penjara bawah tanah. " 

" Apa yang harus saya lakukan untuk masuk ke dalam segel? " 

" Kartu guild berperingkat atau lebih tinggi dari seorang petualang seharusnya tidak punya 
masalah. Karena dikelola oleh guild. " 

" Maka tidak ada masalah. Kami akan bertarung di dalam segel malam ini. " 

Kata Shin sambil menonton Rashia menghilangkan orc abu-abu. Monster level rendah tidak 
mendekati banyak sekarang, mungkin karena levelnya naik. Ini berarti mereka harus 
mengubah tempat perburuan. Meskipun beberapa monster yang menyerang, seperti Jack 
Face kelas Skull, melebihi level 150 seperti yang diharapkan, mereka hanya sedikit 
jumlahnya termasuk 2 pertemuan, yang mereka kalahkan beberapa saat yang lalu. 

Jumlah yang dikalahkan bisa dihitung dengan jari di kedua tangan dan jauh dari jumlah 
target. Ketiganya terus bertarung untuk sementara waktu, dan kemudian memutuskan 
untuk mundur begitu level Rashia naik di atas 80. 

Setelah kembali ke pangkalan, mereka tidur siang sampai matahari terbenam. Lingkungan 
sekitar bersih, tetapi Shin dan Wilhelm bergiliran berjaga-jaga demi peringatan. Apakah 
Rashia lelah secara mental atau tidak, dia tertidur tanpa mengambil banyak waktu. 

Shin memutuskan untuk melakukan penyelidikan keterampilan sementara dia berdiri 
menonton karena dia punya waktu luang. Karena dia sudah menggunakan keterampilan 
sistem tempur sejak hari pertama dia diangkut ke dunia ini, dia menggunakan 
keterampilan sistem deteksi kali ini. Ada batasan berapa banyak skill yang bisa dia 
gunakan secara bersamaan selama pertandingan, dan dia harus mengaktifkannya satu per 
satu. 

"Ini adalah ..." 

Dia tanpa sengaja mengeluarkan suara. 
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Ketika dia mencoba menggunakan lebih banyak skill daripada jumlah yang ditentukan, 
sepertinya tidak ada masalah yang muncul. Selain itu, keterampilan yang tidak mungkin 
digunakan secara bersamaan sebelumnya sekarang mungkin. Misalnya, ketika 【Masuk 

Persepsi】 dan 【Pencarian】 digunakan bersama-sama. Selain itu, keuntungan masing-

masing efek keterampilan disatukan, dan titik lemah hampir menghilang. Kisaran efek 
diperpanjang, dan perbedaan individu dimungkinkan pada saat yang sama. 

"Efek dari menggabungkan keterampilan sudah luar biasa. Apakah ada perubahan dengan 
efek dari keterampilan yang sama ketika digunakan secara bersamaan? "Yang 

ini membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut ... dia membuat catatan mental tentang itu. 
Tampaknya hanya ada pola manfaat lebih untuk saat ini, tetapi dia ragu apakah itu akan 
berjalan dengan baik. 

Selain itu, berbagai pemikiran memenuhi pikirannya, seperti apakah ada efeknya bahkan 
dengan jenis aktivasi otomatis? Apakah terbatas pada jenis aktivasi manual? 

Waktu untuk berjaga berdiri berlalu dalam sekejap saat dia melakukan inspeksi. 

Matahari terbenam, dan jam 8:00 malam. Shin dan Wilhelm menilai bahwa itu adalah 
waktu yang tepat, dan maju ke pedalaman Dataran Wraith bersama Rashia. Shin berpikir 
mungkin perlu waktu, tapi mereka bisa maju tanpa banyak masalah karena kabut yang 
menutupi dataran di siang hari tersebar di bawah sinar bulan yang cerah. 

"Ada apa dengan kabut itu? Saya tentu berpikir itu akan muncul di malam hari. " 

"Yah siapa yang tahu, tetapi dari kisah rekan-rekan pesulapku, kekuatan sihir di ruang 
bawah tanah sudah mulai bocor, meskipun itu hanya sebuah cerita." 

"Kekuatan sihir?" 

"Mereka mengatakan bahwa ruang bawah tanah itu sendiri seperti mayat hidup raksasa. 
Karena penjara bawah tanah naik di atas tanah setengah, ia menerima kerusakan ketika 
matahari bersinar di atasnya. Saya pikir itu telah mempengaruhi ruang bawah tanah, yang 
dipenuhi dengan kekuatan sihir, untuk meluap di atas tanah. " 

" Benarkah? Tentu saja saya mengerti itu sebagai teori. " 

Itu adalah poin yang umum diketahui bahwa mayat hidup lemah pada siang hari. Bahkan, 
mayat hidup memancarkan aura hitam ketika mereka berada di bawah sinar matahari. Itu 
seperti HP, yang bisa dilihat orang. Namun, itu dilepaskan ke udara seiring waktu. Mungkin 
itu adalah sifat sebenarnya dari kabut, versi besar dari aura yang pecah pada siang hari. 

"Hmm, aku bertanya-tanya apakah kekuatan sihir yang hilang sedang dipulihkan 
sekarang?" 
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"Kurasa begitu. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. " 

Setelah Wilhelm mengatakan itu, mereka kembali berjalan beberapa saat. Dinding biru 
transparan yang didirikan di depan mereka terlihat. Tampaknya mereka entah bagaimana 
telah tiba di lokasi segel. 

"Apakah ini?" 

"Benar, ini segel yang aku bicarakan siang hari. Dinding biru itu mudah dimengerti karena 
divisualisasikan, tetapi juga menutupi bagian udara yang tak terlihat. " 

" Begitu. " 

Tingginya hanya 4 mels paling banyak, bahkan jika itu disebut dinding. Shin berpikir ada 
kemungkinan monster bisa melompati, tapi sepertinya dia tidak khawatir. Wilhelm melihat 
ke belakang untuk sesaat. 

"Nah, apakah semua orang sudah siap?" 

"Kapan saja." 

"A-Aku baik-baik saja juga." 

"Kuu!" 

Shin, Rashia dan Yuzuha menjawab kata-kata Wilhelm. Wilhelm, yang memverifikasi itu, 
meletakkan kartu guildnya di dinding, dan pintu masuk sekitar 2 mels tinggi dan 1 mel 
lebar muncul. 

Wilhelm masuk lebih dulu karena dia memiliki pengalaman pertempuran di segel. Rashia 
dan Yuzuha selanjutnya masuk, dan Shin yang terakhir. Itu untuk menjamin keselamatan 
mereka, kalau-kalau monster menyerang dari belakang. 

Di dalam segel, rasanya tidak berbeda dari luar. 

Namun, peningkatan kemampuan persepsi Shin, dengan menggunakan keterampilan 
bersama, sudah mengambil beberapa kehadiran yang bermusuhan. Karena dia masih 
punya cukup waktu sebelum berhubungan dengan musuh, dia fokus pada memperoleh 
informasi terperinci tentang masing-masing individu. 

―― 3 Rupt Raptors dari depan. 

―― 2 Jump Kins dari kiri. 

Munculnya Rupt Raptor adalah wyvern yang kehilangan sayapnya. Tidak ada tangan, dan ia 
memiliki kaki yang kuat dengan tendangan yang kuat. Selain itu, ada efek tambahan 
kelumpuhan pada cakarnya. Level rata-rata sekitar 170. 
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Tampaknya, Jump Kin adalah labu terbang. Tunggu, itu tidak melompat, kan? Shin ingin 
membalas. Bagaimanapun labu itu busuk. Ekspresi emosi muncul di labu busuk dan itu 
menggunakan keterampilan sihir api ketika itu bahagia, dan bumi ketika sedang sedih. 
Levelnya rata-rata sekitar 200. 

"Mereka datang, ya" 

Wilhelm bergumam sementara Shin menganalisis musuh. Tampaknya musuh telah sampai 
pada kisaran persepsi Wilhelm. 

"Rupt Raptors dari depan, Jump Kins dari kiri." 

"Kamu tahu?" 

"Ah, Wilhelm, pegang Rupt Raptors. Saya akan mengalihkan Jump Kins. " 

" Jika Anda berkata begitu. " 

Mereka mengangguk satu sama lain dan mulai memobilisasi. 

Perlindungan Rashia diserahkan kepada Yuzuha, sementara Shin dan Wilhelm bergegas ke 
target mereka. 

Shin mendekati musuh dengan kecepatan yang berbeda dari sebelumnya. Dia menarik 
katananya dan menendang tanah untuk melompat ke arah dua Jump Kins. 

Jump Kins mengambang 2, 3 mels di atas tanah. 

"Sish!" 

Dua garis percikan pedang menarik busur di langit, dan Jump Kin menghentikan gerakan 
mereka pada detik berikutnya. Shin mendarat sebelum suara 2 makanan mentah jatuh ke 
bumi bergema di dataran yang tenang. 

Dengan demikian, dengan serangan dari sisi belakang 『Red Chidori』, 2 monster itu 

mengalami kondisi abnormal ganda pingsan dan lumpuh. Shin mengeluarkan kain 
pembungkus besar dari Item Box, dan dengan cepat membungkus Jump Kin. Dia kembali ke 
Rashia untuknya menyelesaikan pukulan terakhir. 

Kemudian, sekitar selusin detik kemudian, Wilhelm juga berhadapan dengan Rupt Raptors. 

Tanpa tangan, dapat dikatakan bahwa itu, tanpa diragukan, adalah dinosaurus tipe bipedal. 
Tubuhnya sekitar 2 mels dan setengah membusuk, mirip dengan Bio Hounds, meskipun 
kecepatan dan kekuatannya tidak sebanding. Itu canggung, tapi itu menjadi monster yang 
merepotkan ketika itu bekerja sama. 

"Fyun!" 
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Wilhelm bertukar serangan dengan Rupt Raptor depan, sementara dua Rupt Raptors 
lainnya bersama-sama melompat ke perangkap yang ia atur dan dirobohkan oleh Venom. 
Tubuh Rupt Raptors rapuh. Oleh karena itu, ketika tulang patah, suara jelas organ dalam 
yang meledak bisa terdengar. 

Sementara mengkonfirmasi dengan pandangan bahwa itu tidak hilang dari kerusakan yang 
dia hadapi, Wilhelm berdiri melawan Raptor Rupt yang tersisa. Apakah itu atau tidak 
memiliki pilihan untuk melarikan diri, yang tersisa menatap Wilhelm. 

"Melakukan sesuatu dengan mudah sangat menyusahkan." 

Bersamaan dengan kalimat itu, pandangan Rupt Raptor menjadi hitam. 

Rupt Raptors memundurkan kepala mereka, dengan kaki patah, dan bagian-bagian tubuh 
mereka juga telah runtuh ketika diikat oleh tali. Wilhelm juga, lalu kembali ke tempat 
Rashia berada. 

"Ii ～ ya ～～～ !!" 

Tak perlu dikatakan bahwa teriakan dari Rashia terdengar, dari tempat ketiga orang itu 
berkumpul. 

◆◆◆◆ 

Sementara partai Shin bekerja keras berburu mayat hidup di tengah-tengah Dataran 
Wraith, puluhan mels dari sana, suara pertempuran bergema dari beberapa tokoh di dalam 
hutan. 

"Kelilingi itu! Arahkan pada intinya! " 

" Berikan ramuan yang terluka untuk pemulihan! Priest dan Mage menggunakan seni 
sistem cahaya !! " 

" Menarik perhatian Jack! Jangan biarkan itu bekerja sama dengan Pion !! " 

Sementara kelompok ksatria dengan baju besi bersinar seluruh tubuh mengeluarkan suara 
yang keras, mereka menebas wajah Tengkorak. Di belakang para ksatria penjaga yang 
menangani perisai, ada sekelompok orang yang mengenakan jubah dan kain pendeta 
sambil menembakkan bola-bola cahaya yang memesona ke Wajah Tengkorak. 

Aura hitam di sekitar kelas Gadai Tengkorak Wajah menghilang begitu menyentuh cahaya 
dan berubah menjadi tulang belulang. Namun, tidak ada yang melonggarkan penjagaan 
mereka di tempat ini. Karena musuh yang paling tangguh masih ada. 

"Guu, serangannya terlalu berat." 
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"Siapa pun yang memiliki kekuatan tersisa, pergi bantuan! Itu tidak mungkin untuk 
menekannya jika jumlah orang yang berdiri semakin menurun !! " 

" Sial, apa-apaan itu !? " 

Suara setengah putus asa bergema di hutan. Meskipun ada puluhan ksatria dengan 
kemampuan bertarung yang luas dan mereka dipilih langsung dari negara-negara aliansi, 
mereka tidak memberikan kerusakan yang bisa dikatakan sebagai pukulan fatal. 

"Tidak peduli berapa banyak kelas Jack itu, kita seharusnya bertahan di sini, tapi ..." 

Keluhan yang bocor secara tidak sengaja ditenggelamkan oleh suara pedang dan perisai 
yang berbenturan. 

Biasanya, pertempuran seharusnya sudah berakhir sejak lama, tapi kelas Tengkorak kelas 
Jack memiliki perisai putih yang aneh, yang menangkis serangan kuat dari kelompok 
ksatria. Banyak ksatria terluka oleh kerusakan yang diambil dari serangan balik. 

Ksatria yang terampil yang memimpin pertempuran, Berg, juga tidak dapat memutuskan 
apakah mereka harus menyerang Wajah Tengkorak yang membuat gerakan tak terduga. 

Itu memiliki batas atas yang tidak normal dari kelas ahli, teknik pedang cepat, di samping 
itu, perisai itu hampir meniadakan sihir atribut cahaya dan seni sistem sihir yang 
seharusnya menjadi titik lemah dari setiap monster undead. Meskipun Skull Face dikepung, 
menyerang dengan tidak terampil menyebabkan cedera dan risiko menjadi tidak sabar 
semakin besar. 

(Dengan keadaan seperti itu, ia tidak akan bergerak ke mana pun. Kalau saja perisai itu 
tidak ada, setidaknya sesuatu bisa dilakukan entah bagaimana ...) 

Sejak pertempuran dimulai, Berg telah merenungkannya berkali-kali. Keberadaan yang 
membuat Skull Face menjadi musuh yang tangguh. Kemampuan defensif tinggi dan 
resistensi sihir. Ketika dia memikirkannya, gerakan Skull Face tidak menjadi lebih lambat, 
jadi sepertinya perisai itu tidak terlalu berat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengklik 
lidahnya, seolah-olah itu menggunakan semacam senjata tidak teratur dalam pertempuran 
ini. 

(Namun, itu tidak berarti bahwa tidak ada kerusakan yang diberikan kepada musuh juga.) 

Berg dan para ksatria lainnya memiliki kebanggaan mereka dan telah mendapatkan 
pengalaman melalui banyak pertempuran, sehingga mereka memiliki teknik. Dengan 
menggunakan segala upaya yang mereka miliki, sedikit demi sedikit, mereka berhasil 
menangani beberapa kerusakan. Sementara memastikan kondisi kawan dan musuh, 
mereka akhirnya akan mencapai jalan menuju kemenangan. Namun, mengikuti situasi, 
Berg bersiap-siap untuk memanggil mundur ketika kilatan perak berlari ke pandangan 
ksatria. 
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Saat flash berlari lurus menuju Skull Face tanpa berhenti sejenak, dia diam-diam berdiri di 
sampingnya. 

―――― Waktu berhenti. 

Medan perang yang seharusnya dipenuhi dengan keributan, mendapatkan kembali 
kesunyian sebelumnya dalam sekejap. 

Sifat asli dari flash adalah rambut perak yang bersinar ketika terkena cahaya. Karena 
pemilik rambut berlari terlalu cepat, itu hanya dilihat sebagai kilatan ke mata para ksatria. 

Meskipun para ksatria itu lambat dan penuh dengan celah, tidak ada yang merasakan 
bahaya darinya. Itu karena mereka tahu bahwa orang dengan rambut perak tidak pernah 
gagal memberikan pukulan yang menentukan sejauh ini. 

Rambut peraknya tampak sangat anggun dengan perak cemerlang dan mata biru 
transparan. Ekspresi itu menunjukkan senyum tipis yang memiliki keibuan dan jenis seni 
mistik juga. 

Telinga yang runcing terlihat ketika rambutnya ditiup angin, menunjukkan bahwa rasnya 
elf atau elf tinggi. 

Pakaiannya menyerupai pakaian pelayan, tetapi tidak selalu sama. Jika seseorang dengan 
pengetahuan modern ada di dekatnya, mereka akan mengira itu dekat dengan jenis kain 
pembantu yang disebut Victorian Maid. Celemek itu besar, dan ujung roknya panjang. Itu 
adalah seragam yang dikenakan karyawan Tsuki no Hokora. Apakah itu dibuat agar pas 
dengan tubuhnya? Atau karena dia memiliki sosok yang baik pada awalnya? Pakaian itu 
menaikkan payudaranya ke titik menonjol, jelas bahwa mata beberapa ksatria terfokus 
pada mereka. 

Pakaiannya sendiri membawa suasana yang menenangkan. Orang yang memegang belati di 
satu tangan, yang mengumpulkan semua perhatian di medan perang untuk dirinya sendiri, 
adalah Elf Tinggi tunggal Tsuki no Hokora. Manajer akting, dan yang menyampaikan 
keterampilan dari zaman kuno. 

Orang itu adalah, Schnee Raizar. Gerbang 

BARU 

◆◆◆◆◆ 
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"Sembuhkanlah!" 

Suara itu menggema di seluruh tempat yang sunyi. 

Pada saat yang sama, cahaya yang kuat, lembut melilit ksatria di sekitarnya. Itu adalah 
sistem skill sulap 【Wide Heal】 yang dirilis oleh Schnee. Versi penyembuhan yang luas. 

Para ksatria, yang dengan lemah duduk di tanah, pulih tanpa satu luka ketika cahaya yang 
menyelimuti tubuh mereka menghilang. 

Sementara semua orang mengangkat suara mereka dengan kagum, Berg, sang komandan, 
segera menenangkan diri. Dia menyadari bahwa dia terlalu ceroboh, jadi dia mencoba 
untuk memfokuskan kembali pikirannya, dan memberikan instruksi dengan keras. 

Seperti yang mungkin diharapkan dari seorang veteran, tidak ada instruksi yang tidak 
berguna. Para ksatria di sekitarnya mulai bergerak dengan terburu-buru, dan suara yang 
berbeda bergema di seluruh hutan dari beberapa saat yang lalu. 

"Kau sangat membantu ... kami berpikir untuk berhenti dan mundur." 

Berg secara formal berterima kasih kepada Schnee yang berdiri di dekatnya. Suaranya 
masih berderak. 

"Tidak, aku bisa mengalahkannya karena bantuan semua orang dalam pertempuran." 

Kata-kata dorongan mencapai telinga Berg. Berg berpikir bahwa perasaan ini, bahwa 
pikirannya sedang dibersihkan hanya dari mendengar suaranya, bukan hanya imajinasinya. 

"Saya merasa terhormat ketika Anda mengatakannya. Tapi sebenarnya, itu berkat Schnee-
dono bahwa mayat hidup itu dikalahkan, tolong izinkan saya menunjukkan hormat Schnee-
dono di sini. " 

"Jika kamu berkata begitu ... kita belum bisa santai," 

jawab Schnee dengan senyum canggung. 

Bukan dusta bahwa mereka harus fokus dan tetap waspada. Itu kenyataan. 

Kejadian ini dimulai satu bulan yang lalu; pada saat itulah seorang petualang, yang baru 
saja menjadi peringkat B, mendekati Dataran Wraith untuk menguji kekuatannya. 
Petualang itu sedang menuju ke Dataran Wraith melalui hutan, dan ketika dia mencoba 
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memasuki kabut yang menunjukkan garis batas dari Dataran Wraith, Wajah Tengkorak 
muncul dan menerobos kabut beberapa mels dari tempat petualang itu. 

Seekor monster dari Dataran Wraith seharusnya tidak ada di luarnya, dan itu adalah situasi 
yang akan membatalkan akal sehat. 

Meskipun petualang itu tertegun dari adegan yang mustahil, ia berhasil melepaskan diri 
dari pertarungan. Dia segera meninggalkan tempat itu ketika dia memahami kelainan 
situasi, dan pergi ke guild kota terdekat dengan semua usahanya. 

Serikat yang menerima informasi dengan cepat memutuskan untuk mengirim tim 
investigasi. Dari penyelidikan setelah itu, kondisinya tidak jelas tetapi meskipun beberapa 
monster jauh lebih kuat daripada yang lain, dipastikan bahwa monster telah keluar dari 
kabut dan tumpah ke hutan. 

Dataran sangat luas, jadi tidak dipahami kapan dan di mana mereka pergi; lebih jauh lagi, 
perlu beberapa minggu sampai jelas dikonfirmasikan bahwa monster telah melewati kabut. 
Tidak diketahui berapa banyak monster yang mencapai hutan, dan untuk memperburuk 
keadaan, karena titik kontrol tidak diatur, kerusakan sudah mulai terjadi di negara-negara 
dekat Dataran Wraith. 

Itulah alasan mengapa petualang tingkat lanjut pergi keluar ketika Shin pergi ke guild 
untuk pertama kalinya sebelumnya. 

Tentu saja, negara-negara yang rusak tidak hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. 
Mereka mengatur setiap jenis keamanan yang mungkin dan juga mengatur patroli untuk 
melindungi orang-orang di negara mereka sendiri. Masalah terbesar adalah bahwa monster 
yang menembus kabut memiliki kemampuan yang jauh melebihi monster yang dikenal. 
Dalam kebanyakan kasus, bersentuhan dengan musuh akan mengakibatkan pemusnahan 
atau mundur, bahkan dengan kemampuan pertempuran yang cukup dari sekutu. 

Para raja dari masing-masing negara yang khawatir tentang hal ini, bersatu dengan nama 
aliansi untuk pertama kalinya, dan mengumpulkan para ksatria terbaik dari setiap pasukan 
untuk membentuk pasukan penaklukan monster, sebuah rencana untuk menenangkan 
situasi. Pada saat yang sama, permintaan kepada orang tertentu dikeluarkan. 

Tujuan yang diminta adalah 『Toko Umum Tsuki no Hokora』. 

Dan orang itu adalah penjabat manajer Tsuki no Hokora, Schnee Raizar. 

Meskipun apakah dia akan menerima permintaan atau tidak adalah pertaruhan, Schnee 
menerima permintaan itu murni untuk melindungi orang-orang. Jadi, dia pergi dengan 
cepat dan berpartisipasi dalam kekuatan penaklukan monster. 

"Saya mengerti. Lalu, aku akan pergi ke Schnee-dono senjata dan bahan baku monster 
sesuai dengan kontrak. " 
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" Ya, aku akan menahan mereka untuk saat ini. " 

Dia mengangguk pada kata-kata Berg, dan Schnee menyimpan peralatan dari Skull Face 
yang tersebar di daerah sekitarnya ke dalam Kotak Barang. 

Karena pasukan penakluk adalah unit militer gabungan ksatria dari dua negara atau lebih, 
perebutan peralatan berharga dan bahan baku dipertimbangkan. Setelah penaklukan 
selesai, dia diharapkan untuk mendistribusikannya secara merata kecuali sebagian. Schnee, 
yang memiliki kemampuan pertempuran tertinggi, juga diberikan peran diamankan, 
dengan mencegah dan mencuri dengan menggunakan Kotak Barang. 

Sambil melihat Schnee menyimpan barang, pikir Berg, jika tidak ada Schnee Raizar, 
situasinya akan maju menuju skenario terburuk. 

Dari pertempuran tadi, dia mengerti bahwa ada musuh yang tidak bisa mereka kalahkan, 
bahkan dengan kemampuan ksatria kelas atas dari masing-masing negara. Tentu saja, 
sebagian dari itu karena kerja sama yang buruk karena itu adalah unit militer gabungan, 
tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kekuatan monster itu tidak normal. 

Masalah di atas segalanya adalah bahwa ada monster yang memiliki perlengkapan luar 
biasa seperti Skull Face sebelumnya. Menurut informasi yang telah dikumpulkan hingga 
sekarang, tampaknya semua Wajah Tengkorak memegang perlengkapan khusus, tetapi itu 
tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi. 

Dari pandangan Berg, dia berdoa agar peralatan seperti ini habis. 

Sampai sekarang, Schnee telah mengalahkan beberapa monster dengan senjata khusus, dan 
para ksatria kemudian mengambil alih hanya dengan keuntungan numerik. Pengaturannya 
adalah untuk segera menghubungi Schnee jika ada pertemuan dengan pemegang senjata. 
Situasinya entah bagaimana cukup baik kali ini. Monster yang sulit dilawan para ksatria 
langsung dikalahkan oleh Schnee. Dan selain itu, pertarungan jarak dekat dianggap sebagai 
titik lemah elf. 

"Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berdiri berdampingan dengan Manusia 
Tinggi sebelumnya." 

Penakluk benua, Manusia Tinggi, yang pernah ada. Orang-orang di dunia ini tidak bisa tidak 
memiliki rasa hormat terhadap mereka yang bertarung dengan mereka. Prestasi para 
penakluk itu diukir dalam ingatan orang-orang tanpa memudar, bahkan sekarang setelah 
waktu yang lama. 

Alasan mengapa para ksatria bertempur dengan berani juga karena ada perasaan kuat 
untuk bersaing dengan keberadaan seperti itu. Tidak ada yang ingin menunjukkan 
penampilan yang tidak sedap dipandang dan berperilaku tidak pantas, karena itu, 
penaklukan monster berjalan dengan lancar tanpa argumen. 
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Beberapa monster yang ada di laporan adalah di antara Wajah Tengkorak terakhir yang 
dikalahkan. Mereka masih perlu mengkonfirmasi apakah ada monster yang dilewati 
dengan petualang yang telah dikirim oleh guild setelah mereka pergi. Jika tidak ada apa-
apa, pasukan penakluk akan kembali. Dan jaringan pengawasan akan menyebar di bawah 
kerjasama masing-masing negara dan guild. 

"Akan lebih baik jika tidak ada yang lebih, tapi ..." 

Berg berbicara pada dirinya sendiri, tiba-tiba teringat kesulitan yang tidak menyenangkan 
dari hidupnya yang panjang penuh pengalaman. Dan kemudian dia melihat Schnee yang 
kasual, yang sepertinya sedang membaca surat dengan bersemangat di ruang terbuka 
tempat bahan baku Skull Face berserakan. 

"Schnee-dono? Apa sesuatu terjadi? " 

Ketika Berg memanggil, Schnee meletakkan surat itu dan berbalik. Selama periode itu, 
Berg, kebetulan, melihat 『Blue Moon』 tertulis di sana, tetapi dia tidak tahu apa itu. 

"Tidak, bukan apa-apa. Namun setelah ini, karena saya akan terus mencari seseorang, kami 
akan memobilisasi secara terpisah. Tolong luncurkan item ajaib yang kuberikan padamu 
jika kau bertemu monster, karena sulit untuk menentukan area tertentu. " 

" Roger itu. " 

Schnee, setelah komunikasi singkat itu, dengan cepat meninggalkan tempat itu. 

Sambil mempertahankan kecepatan yang luar biasa, bahkan saat mengenakan rok panjang, 
Schnee memikirkan isi yang tertulis dalam surat itu. 

Itu adalah informasi pada kartu pesan yang dikirim dari Tiera, yang telah menulis bahwa 
seseorang tertentu tampaknya menuju ke Dataran Wraith. 

Nama orang itu tidak biasa. Ada banyak orang dengan nama yang mirip jika dia berpikir 
untuk mencari mereka. Namun, ceritanya berbeda ketika orang tersebut memiliki 『Blue 

Moon』. Hanya ada satu orang seperti itu sejauh yang diketahui Schnee. 

"Apakah kamu kembali, dan mengembalikannya ..." 

Sambil memperhatikan bahwa dia sendiri tidak tenang, Schnee terus berlari dengan 
kecepatan penuh. Tujuannya adalah Dataran Wraith. 

Dia kesal karena waktu yang dihabiskan oleh pencarian monster. Bahkan jika itu bukan 
pekerjaan utamanya, tanpa berhemat pada itu, itu adalah kewajiban seseorang yang telah 
menerima pekerjaan, jadi dia masih pergi. 

Hatinya semakin tidak sabar. 
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Dia mungkin akhirnya bertemu dengan orang yang paling dia nantikan. 

Pikiran itu memenuhi Schnee, yang sangat merindukannya. 

◆◆◆◆ 

Pesta perburuan dimulai di pusat Dataran Wraith dan berlangsung selama beberapa 
malam. Saat ini, pesta Shin masih di daerah yang disegel. 

"Oi, Sialan, Shin! Pecker Hollow akan datang! " 

" 

Mau bagaimana lagi , ayo segera mundur. " Shin dan Wilhelm melihat monster yang 
mendekat dan menyuruh Rashia dan Yuzuha keluar dari segel. Jika seseorang dipisahkan 
oleh perisai segel, sepertinya mereka tidak dapat dirasakan oleh monster di dalamnya, 
bahkan jika mereka sangat dekat. The Pecker Hollow tampaknya kehilangan minat pada 
Shin dan yang lainnya, dan setelah berkeliaran sebentar, ia meninggalkan tempat itu dalam 
waktu singkat. 

Monster itu, Pecker Hollow, yang mendekat adalah monster undead di level 541. Sejumlah 
besar mayat bergabung bersama oleh roh pendendam untuk membentuk monster besar. Ia 
memiliki tubuh bagian atas seekor belalang, dengan kaki depan terlipat seperti sabit, dan 
mata majemuk. Juga, meskipun memiliki mata yang majemuk dan kaki depan terlipat 
seperti sabit, ia tidak memiliki organ yang mirip dengan serangga belaka. Sejumlah besar 
mata orang berkumpul di dalam mata majemuk, dan tulang seseorang dikumpulkan 
bersama untuk menjadi bentuk sabit. Itu memiliki kaki dan tangan mencuat di mana-mana 
dari tubuh itu, dan entah bagaimana itu memberikan perasaan buruk. Itu adalah 
penampilan yang membuat hampir semua pemain wanita mendekati baik bidang maupun 
ruang bawah tanah sama sekali. 

Dan yang paling menyusahkan dari semuanya adalah keahliannya, 【Deadman's Howl】. 

Meskipun keterampilan ini menyebabkan sedikit kerusakan, itu juga menimbulkan 
gangguan: kebingungan, kutukan, dan keadaan abnormal lainnya pada saat yang sama. 
Selain itu, tingkat minimum dari keadaan abnormal adalah Ⅴ, yang bisa dikatakan brutal. 
Ngomong-ngomong, tidak akan seburuk itu jika mengenai Shin atau Wilhelm, tetapi Rashia 
dan Yuzuha mungkin menerima level maksimum dari kondisi abnormal dalam sekali jalan. 

Seperti yang diharapkan, mereka harus mengungsi ke luar segel ketika monster yang 
merepotkan itu muncul, karena terlalu berbahaya untuk menyerangnya. 

"Apakah itu pergi?" 

Tanya Wilhelm. 
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"Tunggu sebentar untuk sementara waktu. Kami akan berada dalam masalah jika kembali 
setelah mendengar suara pertempuran. " 

Jika goreng kecil dimasukkan, jumlah monster yang telah dikalahkan dalam pertempuran 
sudah lebih dari 200 selama beberapa hari terakhir. Jika hitungan Shin tidak salah, Rashia 
seharusnya bisa mempelajari 【Pemurnian】 yang lama dihargai setelah satu pembunuhan 

lagi. 

"Apakah Rashia dan Yuzuha baik-baik saja?" 

"Ya, entah bagaimana aku sudah terbiasa dengan itu ..." 

"Kuu!" 

Sambil tersenyum kecut pada jawaban dari Rashia, yang anehnya melihat jauh, dan pada 
Yuzuha yang energik, Shin mencari untuk kehadiran dalam jangkauan persepsinya. Dia 
mampu mengkonfirmasi satu tingkat 343 Jack kelas Skull Face, dua tingkat 158 Gray Orc, 
satu tingkat 177 Gel Bison, dan empat tingkat 249 Ein Jackals. 

Gel Bison adalah monster yang memiliki bahan gelatin transparan seperti lendir yang 
melekat pada sisa-sisa kerangka bison. Ketika seseorang mendekat, gel menjadi seperti 
cambuk dan serangan. Dan kemudian, itu melelehkan mangsa sambil memakan lawan yang 
tidak bisa bergerak. 

Ein Jackal adalah monster yang memakan daging tercemar. Karena itu, ia bergabung 
dengan kelompok mayat hidup. Itu memiliki penampilan serigala ungu sekitar dua mels. Itu 
adalah monster kelas rendah, tetapi memiliki mata iblis yang bisa melumpuhkan lawannya. 
Itu adalah musuh yang sulit bagi pemain kelas pemula yang baru saja memasuki 
permainan. 

Tidak ada Pecker Hollow yang bermasalah dalam rentang persepsi lagi. Karena waktu telah 
berlalu setelah bergerak di luar rentang persepsi, mereka menganggap itu aman. 

Adapun jarak untuk setiap monster, yang terdekat adalah Skull Face dan monster lainnya 
berada di ujung rentang persepsi. 

"Ada Skull Face di dekatnya, tapi levelnya tidak biasa." 

"Apa maksudmu?" 

"Ada apa?" 

Wilhelm dan Rashia melontarkan pertanyaan pada ucapan Shin. 

"Levelnya 343. Apakah aku memberitahumu cerita tentang Skull Face yang memiliki level 
kelas King? Saya pikir monster ini mungkin mirip dengan itu. " 
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" Meskipun tempat di sini sedikit tidak teratur, kisah monster seperti itu berangkat dari 
sini belum terdengar. Namun, selama sebulan terakhir, sesuatu yang aneh telah terjadi di 
kerajaan. " 

" ... Itu mengingatkan saya, Ragnal-san mengatakan bahwa peristiwa di mana monster 
mayat hidup yang kuat menyerang desa di Beirun sering terjadi. " 

Rashia, yang mendengar tentang level Wajah Tengkorak, mengeluarkan informasi dari 
sudut ingatannya. Beirun adalah negara yang terletak di sisi lain Dataran Wraith dan 
kerajaan Bayreuth. 

"Undead yang kuat, ya? Sepertinya itu terkait setelah semua. Dan siapa Ragnal-san? " 

" Adalah tuan di bar yang kubawa ke sini. Anda pernah bertemu dengannya sekali. " 

" Ah! Dia orangnya, ya? " 

Dia mengingat lelaki bisu itu dari kata-kata Wilhelm. Waktu itu, Wilhelm jelas mengatakan 
dia adalah teman petualang. 

"Nah untuk sekarang, tinggalkan cerita untuk lain waktu. Apa yang akan kamu lakukan? 
Aku akan merasa tidak enak meninggalkannya sendirian. " 

Kata Shin dan memandang Wilhelm. 

"Kekuatan macam apa yang dimilikinya?" 

"Menurut pendapat pribadi saya, kemampuannya sesuai dengan levelnya. Perlu untuk 
berhati-hati, karena Wajah Tengkorak memiliki gerakan yang tak terbayangkan. Orang 
yang saya lawan sebelumnya memiliki beberapa gerakan rumit. " 

" Kita hanya perlu mengalahkannya, ya? Seharusnya tidak perlu membuat Rashia 
menyeberang jembatan satu arah. " 

" Itu poin yang bagus. " 

" Tidak, aku akan pergi juga !! " 

Wilhelm mengusulkan kepada Shin bahwa mereka berdua akan menjatuhkan musuh yang 
tidak normal ke bawah. Tapi saat levelnya naik, Rashia menjadi percaya diri dan dipenuhi 
dengan keinginan. 

"Apa yang harus dilakukan? Saya tidak punya masalah khususnya. Saya pikir Rashia akan 
aman selama dia membawa barang yang saya berikan padanya. " 

Kedua orang itu saling memandang secara spontan. 
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"Memang. Oi Rashia, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? " 

"Tentu saja, aku tidak bisa pulang dengan kepala terangkat tinggi jika kamu melindungiku 
sepanjang waktu !!" 

Apakah itu hasil dari pertempuran selama beberapa hari terakhir? Rashia tidak terguncang 
melihat monster di atas level 200, apalagi zombie, saat dia berteriak dengan suara 
bersemangat tinggi sekarang. Sebenarnya, meskipun Skull Face di luar segel adalah 
monster level rendah, itu masih level 80+, dan dia bisa melawannya tanpa merasa takut 
sekarang. Ini adalah buah dari pelatihan Spartan oleh Shin dan Wilhelm. Itu mungkin 
terlalu banyak untuk seorang gadis puber, tapi sayangnya mereka tidak terlalu peduli 
tentang itu. 

"Kalau begitu, ayo kita lakukan!" 

"Oi, jangan menghalangi sebanyak kali ini." 

"Aku tidak akan." 

Shin dan Wilhelm prihatin tentang Rashia saat menghadapi Wajah Tengkorak. Meskipun 
Rashia lebih lambat karena perbedaan kecepatan, dia mempercayakan Yuzuha dan 2 orang 
untuk terus maju karena dia hanya harus menyelesaikan pukulan terakhir. 

Kali ini Skull Face tidak memiliki peralatan aneh. Namun, postur dengan pedang dan 
perisai mirip dengan monster Skull Face yang unik yang pernah diperangi Shin. 

"Orang ini mungkin mirip dengan yang aku lawan sebelumnya? Posturnya sangat mirip. " 

" Tidak masalah apakah itu sama. Oraa !! " 

Wilhelm, yang memiliki jangkauan panjang, memulai serangan preemptive-nya. 

Satu pukulan, yang ditujukan pada inti Skull Face, ditangkap oleh perisai bundar di tangan 
kirinya. Perisai itu menghasilkan percikan saat sedang dibor. Meskipun 『Venom』 

memotong ke dalam perisai bundar, lengan yang memegang perisai itu sudah 
mengguncang hit, dan lintasan 『Venom』 berbelok. 

Kemudian Skull Face segera melepaskan satu pukulan dengan pedangnya. Bersama dengan 
suara udara yang memotong, pedang itu diayunkan ke bawah. Wilhelm dengan cepat 
menarik 『Venom』 kembali dan menerimanya. Percikan tersebar dari bentrokan. 

Suara logam yang saling mengunci mengirim gema ke malam di sekitar dataran. Pukulan 
tunggal itu tidak hanya dikemas dengan kekuatan tetapi juga menambah bobotnya, 
menyebabkan Wilhelm menempel di tanah. 
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Shin, yang telah menunggu di belakang Wilhelm, merasakan bahwa Skull Face mencoba 
menjatuhkan Wilhelm menggunakan lengan perisai, jadi segera dia menebas Skull Face 
sambil melompat dari belakang ke depan perisai. 

Namun perisai di lengan kirinya terbelah menjadi dua pada saat yang sama ketika suara 
"Kin" terdengar. Jika reaksinya lambat setelah flash, kaki kirinya akan terpotong dalam 
sekejap. Itu dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi dengan mengorbankan satu 
tangan, yang biasanya tidak terpikirkan untuk Wajah Tengkorak normal. 

"Begitu, bajingan tulang ini benar-benar mampu bergerak secara mengejutkan berbeda 
dari yang biasanya, bukan?" 

Wilhelm, yang menyaksikan gerakannya, mencibir sambil memamerkan giginya yang 
bertaring. 

Dalam kasus Skull Face, jika inti tetap, bahkan dengan lengan yang hilang, itu tidak masalah 
bagi Rashia untuk memberikan pukulan terakhir. Karena itu, seperti monster lain yang 
sulit dibunuh, menjadi mudah tidak perlu. 

Menghadapi kemampuan Skull Face, semangat juang Wilhelm dinyalakan. 

"Apakah kamu lupa tujuan kita?" 

"Aku tahu. Aku hanya ingin menikmati diriku sendiri sedikit. " 

" Aku pikir itu baik-baik saja, tetapi akan buruk jika kamu memaksakannya. " 

" Aku tidak khawatir tentang itu. Orang ini masih menyerupai papan latihan bagi saya. " 

Wilhelm menyiapkan『 Venom 』sambil tertawa liar lagi. 

Dia menurunkan pusat gravitasinya. Ujung tombak sedikit ditarik ke belakang, dan 『

Racun』 miring ke atas secara diagonal. 

Tangan kanannya memegangi pegangan, sementara tangan kirinya diulurkan. 
Penampilannya sekarang seperti busur yang akan ditembak. Saat itu cocok dengan 
meningkatnya semangat juang Wilhelm, perasaan mendengar suara busur ditarik ke 
batasnya terdengar. 

Apakah Wajah Tengkorak memperhatikan kehadiran Wilhelm atau tidak, Wajah Tengkorak 
mengambil sikapnya lagi. Dia menarik kaki kanannya sedikit ke belakang dan tangan kanan 
yang memegang pedang terangkat hampir setinggi kepalanya. Ujung pedang diarahkan 
lurus ke langit, dan aura yang perlahan bergoyang berkumpul ke tubuh Skull Face. 

Di depan postur seperti ksatria, Wilhelm mengangkat semangat juangnya lebih tinggi lagi. 
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Seolah suasananya membeku, tak satu pun dari mereka yang bergerak. Dan, itu mirip 
dengan keheningan antara memiringkan dan menembakkan pistol. 

"Will !!" 

"Uh !!" 

Teriakan dari Rashia menghancurkan suasana beku. 

Dua bayangan berlari, dipicu olehnya. 

Satu pukulan pemenggalan kepala yang dikeluarkan oleh Skull Face dicegat, dan percikan 
merah menerangi kegelapan. Senjata mereka disilangkan dalam sekejap. 

Pada saat berikutnya, Skull Face jatuh ke tanah dengan hanya kepala dan tubuh yang utuh, 
dengan Wilhelm berdiri diam dan 『Venom』 didorong keluar. 

Wajah Tengkorak memiliki apa yang disebut orang; pengalaman mendekati kematian. 
Lengan dan kakinya lenyap dan banyak retakan muncul di permukaan intinya, semua 
setelah serangan tunggal dari 『Venom』. Itu di ambang hancur. 

"Rashia, jangan hanya berdiri di sana. Cepat, akhiri bajingan itu. " 

"Aku hampir tidak mendapatkan giliran. Untuk apa 

tekadku sejak awal ?! " Rashia marah karena ditinggalkan, karena tekadnya dalam 
mempertaruhkan nyawanya sia-sia. 

"Tidak ada jalan lain. Tidak ada ruang bagi Anda untuk melangkah. " 

" Urgh, Tuhan, apakah ini cobaan? ... " 

Meskipun Rashia dalam suasana hati yang buruk, dia tidak lupa untuk menyembuhkan 
intinya. Aura yang menutupi inti menghilang ketika menerima cahaya penyembuhan dari 
Rashia, dan Wajah Tengkorak benar-benar menghilang. 

Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Rashia. 

"A-Apa ini?" 

"Rashia !?" 

Rashia bingung oleh kejadian yang tiba-tiba. Wilhelm, yang juga terkejut, tidak bisa 
bergerak sembarangan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. 

"Siapa Takut!! Efek ini terjadi ketika persyaratan telah terpenuhi dan keterampilan baru 
dipelajari !! " 
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Shin mengangkat suaranya untuk menenangkan kedua orang yang kebingungan. Rupanya, 
perhitungan Shin tidak salah, dan tubuh ke-200 adalah Wajah Tengkorak tadi. 

Efek cahaya memudar begitu Shin mengangkat suaranya. Tatapan Rashia mengembara 
melintasi ruang seolah dia sedang asyik dengan sesuatu. 

"Oi, Rashia! Apakah kamu baik-baik saja? " 

" Fue? Ah iya. Aku baik-baik saja. " 

Wilhelm memanggilnya sambil menepuk pundaknya, dan dia menjawab dengan suara yang 
agak mati. 

"Dengan kamu menatap ke luar angkasa seperti kamu bingung, apakah kamu benar-benar 
baik-baik saja?" 

"Aku baik-baik saja, oke. Itu karena cara menggunakan skill tiba-tiba mengalir ke kepalaku. 
" 

"Apakah ada perbedaan dari waktu kamu menggunakan buku rahasia?" 

"Um, ya ada. Buku rahasia itu entah bagaimana memiliki perasaan yang lebih lembut, 
sementara kali ini, itu lebih merupakan perasaan yang tiba-tiba. Tapi mungkin penjelasan 
itu buruk dan sulit dimengerti. " 

Tampaknya terasa berbeda jika dibandingkan dengan buku rahasia. 

Untuk beberapa alasan, sepertinya ada berbagai efek yang terjadi ketika seseorang 
mempelajari suatu keterampilan. Karena orang yang dimaksud tidak terluka, dia tidak 
perlu khawatir, tetapi Shin hanya tidak mengerti perasaan itu dengan benar. Pertama, 
pengalaman informasi yang mengalir langsung ke otak tidak mungkin. 

"Yah, pertama-tama, karena kamu berhasil mendapatkan 【Purification】. Selamat. " 

" Memang, kamu melakukannya dengan baik. " 

" Kuu! " 

Shin, Wilhelm dan Yuzuha masing-masing memberinya berkah. 

"Terima kasih banyak. Aku juga bisa mengurus panti asuhan dengan ini. " 

Dengan akuisisi 【Purification】, panti asuhan tidak perlu khawatir tentang masalah 

warisan lagi. Itu adalah perasaan nyata Rashia saat dia mengucapkan terima kasih dengan 
air mata di sudut matanya. 
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"Sekarang, mari kita pergi ke pangkalan, tidur, dan dengan cepat kembali ke kerajaan 
Bayreuth di pagi hari." 

"Itu benar. Tidak ada alasan untuk tinggal di sini lebih lama. " 

" Ya, ayo pergi. " 

Dengan masing-masing dari mereka tersenyum, mereka pergi ke luar meterai. Tidak ada 
tanda-tanda musuh di sekitar tiga orang dan satu binatang. 

Permintaan berakhir dengan ini. Mereka hanya harus kembali ke kerajaan sekarang. Semua 
anggota yang ada di sana berpikir demikian. 

Sampai itu terjadi. 

◆◆◆◆ 

Itu terjadi tiba-tiba. 

Saat itu, di Dataran Wraith, serangga dan hewan liar di malam hari anehnya terdiam. 
Karena itu, Shin langsung memperhatikan. Yuzuha, yang berada di atas kepala Shin, juga 
merasakan peristiwa yang tidak biasa dengan pendengarannya yang superior, yang 
merupakan karakteristik hewan, ketika telinganya berdiri. 

"Hmm? Suara apa itu? " 

" Kuu? " 

Itu adalah suara seperti angin yang bertiup melalui rumput. Shin tidak akan keberatan jika 
itu hanya suara rumput di sekitarnya yang saling bergesekan. 

Tapi dia tidak bisa tidak khawatir jika suara itu juga terjadi pada saat yang sama ketika 
suara aneh terdengar, seperti suara makhluk yang dihancurkan. 

Shin dan Yuzuha berhenti dan melihat ke belakang, sehingga mereka melihat pemandangan 
yang aneh. 

"Apa ... apa itu?" 

"Kuu ..." 

"Hmm? Apa yang terjadi padamu, teman-teman. " 

Wilhelm memperhatikan gerakan Shin dan berbalik, dia juga terdiam saat melihat hal yang 
sama. 
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Tempat dimana Skull Face baru saja dikalahkan sebelumnya, sekarang ada bola hitam 
mengambang di sana, yang tidak ada sampai sekarang. Itu sekarang dalam proses menelan 
Hollow Pecker. Ketika dia melihat layar peta, sebuah penanda merah besar, yang 
sebelumnya tidak ada di sana, sekarang berada di ujung pandangan. Spidol putih dan biru 
ditampilkan yang menunjukkan Shin dan yang lainnya. 

Hollow Pecker dengan cepat disedot ke dalam bola hitam, yang lebarnya sekitar 30 
kuburan. Volumenya jelas tidak cocok. Bunyi berderak dan berderak dibuat, karena tubuh 
Pecker Hollows sedang dikompresi. 

The Pecker Hollow, yang merupakan mangsa, bahkan tidak mengangkat tangisan kematian 
atau menunjukkan jenis perlawanan lainnya. Semua wajah yang muncul di tubuhnya 
tampak tersenyum. Tampaknya senang dengan sepenuhnya terserap. 

"Apa apaan!? Apa-apaan itu !? " 

" Ugh, itu menjijikkan ... " 

Rashia menutup mulutnya dari tontonan wajah seseorang yang dihancurkan perlahan, dan 
berjongkok. Wilhelm bergegas ke Rashia, dan Shin berdiri di antara mereka dan bola hitam. 

Tidak butuh waktu lebih lama dan Pecker Hollow tersedot sepenuhnya ke dalam bola. 
Bersamaan dengan itu, getaran besar tiba-tiba terjadi dan tanah bergetar. 

"Uoo !?" 

"Kya!" 

"Kuuu !?" 

Pada saat yang bersamaan , mereka entah bagaimana berhasil menjaga keseimbangan 
mereka dan menghindari jatuh. Ketika mereka melihat sekeliling untuk melihat apa yang 
terjadi, mereka melihat cahaya ungu bertiup ke langit dari mana-mana di Dataran Wraith. 

Dari tempat di mana Wajah Tengkorak telah jatuh, cahaya berkilau naik ke langit. 

"Cantik ..." 

Rashia bergumam. Kejadian yang tiba-tiba ini memang sangat menakjubkan dan indah. 

Andai saja tidak ada bola hitam misterius di depan, Shin pasti akan menikmatinya juga. 
Namun, ini bukan waktunya untuk menikmati pemandangan. 

Dia sedikit memperluas tampilan petanya. Dia memperhatikan bahwa spidol merah, yang 
telah berkembang ke tepi tampilan, telah menghilang dari peta. 

"Ini adalah ..." 
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Dia mengalihkan perhatiannya dari peta dan menatap ke arah penanda merah tempat 
monster itu berada, menggunakan skill 【Long Sight】, sambil tetap berhati-hati terhadap 

bola itu. Kemudian, dia melihat bahwa Gel Bison dan Ein Jackal memancarkan cahaya ungu 
tiba-tiba dari seluruh tubuh mereka. Cahaya berkilauan dan bersinar itu menyerupai efek 
yang terjadi ketika monster undead terbunuh selama waktu dalam game. 

Monster itu, yang memancarkan cahaya dari tubuhnya, secara bertahap kehilangan garis 
besarnya, dan beberapa saat kemudian ia akan lenyap seperti dilarutkan ke udara. 

Dan itu, cahaya, yang melukis sebuah busur di atmosfer, diserap oleh bola hitam. 

Shin dan Wilhelm yang melihat adegan itu bergerak untuk melindungi Rashia. Sambil 
waspada dengan lingkungan mereka, mereka melihat bola di depan mereka. 

"Sial, ini menyedot esensi iblis ke dalam!" 

"Esensi iblis?" 

"Ah! Cahaya itu, esensi iblis, adalah yang menggerakkan mayat hidup. Karena itu 
menghilang, menjadi tidak mungkin untuk mempertahankan tubuh. " 

" Begitu. " 

Setelah beberapa saat, semua esensi iblis yang atmosfer terkandung diserap ke dalam bola. 
Kemudian bola berputar ke langit dan berhenti di ketinggian sekitar 10 mels dari tanah. 
Pada saat yang sama, aura gelap menyebar di sekitar bola itu. Berangsur-angsur terbentuk, 
dan tulang-tulang seperti Wajah Tengkorak terbentuk. Selain itu, itu berkembang menjadi 
beberapa kali ukuran Skull Face biasa. Itu ditutupi dengan baju besi hitam legam, dan aura 
memenuhi ruang antara tulang dan baju besi. Hanya butuh 10 detik. 

Wajah Tengkorak lebih dari 10 mels muncul sebelum Shin dan kelompoknya. 

Jika itu tidak memiliki kepala kerangka terpasang, itu akan mengingatkan mereka tentang 
seorang ksatria gagah berani. Tidak terbayangkan bahwa ornamen pada baju besi itu 
terbuat dari aura. 

Tapi dari tubuh, ada aura menyeramkan naik. Itu adalah bukti nyata bahwa itu adalah 
mayat hidup. 

Dan, tatapannya yang membakar di depan Shin dan party menyebabkan tubuh mereka 
membeku karena ketegangan. 

―――― 『Lord Skull Face Lv. 804 』 

Ketika Shin mengaktifkan 【Analisis • Ⅹ】, itu ditampilkan kepadanya nama dan levelnya. 
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Nilai numerik level tersebut dianggap sebagai musuh peringkat tinggi, bahkan di THE GATE 
BARU. 

"Level 804. Apakah ini bos penjara bawah tanah ini?" 

Shin dengan tenang bertanya pada dirinya sendiri, tapi Wilhelm dengan intens merespons. 

"Oi, level yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar?" 

"Ya, tidak diragukan lagi." 

"Itu ... itu pada level yang dapat menghancurkan suatu negara !?" 

"Kururuuu !!" 

Yuzuha secara terbuka mengangkat raungan untuk mencoba mengintimidasi itu, tetapi 
Wilhelm dan Rashia tidak bisa menyembunyikan getaran mereka dari nilai numerik yang 
mustahil. Kecuali monster yang tinggal di Tempat Suci, sejak Senja Yang Mulia, monster 
dengan level terkonfirmasi tertinggi bahkan tidak mencapai level 600. Apalagi monster itu 
menghancurkan beberapa negara pada waktu itu. 

"T-Tapi ada segel dan tidak mungkin untuk keluar, kan?" 

"Aku bertanya-tanya." 

Ketika Shin menjawab suara Rashia yang cemas, Tuhan akhirnya bergerak. 

Lengan beberapa mels panjangnya ditekuk dan mengepalkan tinjunya. Dan kemudian, 
sambil sedikit menekuk lututnya, ia menarik tinjunya ke arah langit dalam bentuk seperti 
pukulan. 

Suara kering, "gashari", dibuat pada saat yang sama lengannya selesai mengembang. 
Penghalang tak terlihat yang dianggap menutupi langit membuat suara yang pecah dan 
tersebar seperti esensi iblis dari sebelumnya, seperti yang disaksikan oleh Shin dan 
rombongannya. 

"Sial, segelnya sudah selesai." 

"Ah! Mungkin itu dihancurkan oleh satu pukulan barusan. " 

" O-Oh tidak ... " 

Segel yang seharusnya menyimpan monster tingkat tinggi di dalamnya rusak terlalu 
mudah. Rashia mungkin kehilangan kekuatannya saat dia terjatuh ke pantatnya. 

Mata Tuhan yang telah menyedot esensi iblis menangkap pemandangan Shin dan yang 
lainnya. 
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"Hii !!" 

"Kuu ..." 

"Oi, kelihatannya di sini ..." 

Wilhelm menelan ludahnya. 

"Memang." 

Itu tidak memiliki bola mata, tetapi Shin dan yang lainnya yakin bahwa mereka sedang 
dilihat. Rashia menjadi pucat dan gemetaran karena tekanan. 

Wilhelm menggendong Rashia yang bingung, dan bersiap untuk melarikan diri. 

"GuuuuUUUUUU ――――――― GaaaAAAAAAAA !!!!!!!!" 

Tuhan mengeluarkan perang seolah-olah itu tidak akan membiarkan mereka pergi. Shin 
berjaga-jaga ketika merasakan berat fisik dari volume suara, sementara Yuzuha menyusut 
tubuhnya, Wilhelm dipaksa berlutut, dan Rashia menutupi telinganya sambil berjongkok. 

"Raungan itu, sial, itu tidak akan membiarkan kita pergi ya?" 

"Tidak, itu berbeda. Lihatlah sekeliling! " 

Hampir pada saat yang sama Shin mengangkat suaranya, tulang putih keluar, satu demi 
satu, dari tanah. 

Jelas itu adalah lengan monster humanoid. Ketika tanah digenggam dengan kuat, ia 
menarik keluar tubuh utamanya dari tanah. 

Tengkorak yang dibungkus dengan baju besi pedesaan keluar. Tak perlu dikatakan, itu 
adalah Wajah Tengkorak. Mereka berkisar dari kelas Jack, Queen, dan King. Satu demi satu 
mereka muncul dari tanah sampai menjadi kegemparan besar. Selain itu, masing-masing 
monster itu dua kali lebih besar dari biasanya, karena kelas Raja hampir mencapai 8 mels. 
Jumlah Wajah Tengkorak yang mengisi dataran sudah hampir mencapai jumlah pasukan. 

Aura yang dilepaskan oleh masing-masing individu digabungkan, dan seluruh dataran 
diwarnai hitam. 

Munculnya Wajah Tengkorak sedang terjadi di seluruh dataran, daerah sekitarnya di 
sekitar Shin dan pestanya sudah dipenuhi dengan Wajah Tengkorak. 

"Akan!! Apa yang harus dilakukan, Will !! " 

" Tenang! Jangan panik tentang apa yang harus kita lakukan! Oi Shin, mari kita menerobos 
untuk melarikan diri segera! " 
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" Tidak, aku akan tinggal. " 

" Ah? Apa yang kamu katakan, kamu bajingan. Apa kamu mau mati !? " 

Wilhelm, yang jengkel mendengar ucapan Shin yang sangat tenang, mencoba meraih bahu 
Shin. Meskipun dia menaruh kekuatan di dalamnya, untuk membuatnya berbalik, Shin 
tidak bergerak satu inci seolah-olah Wilhelm meraih massa batu raksasa. 

Shin, lalu berbalik perlahan, sambil dengan tenang melepaskan 【Limit】. 

"Uo !?" 

"Kyaa!" 

Wilhelm dan Rashia membuka mata lebar-lebar pada aliran kekuatan yang dilepaskan oleh 
Shin. 

"Aku tidak bisa meninggalkan orang ini sendirian. Aku akan membuka jalan agar Wilhelm 
dan Rashia dapat melanjutkan menuju kerajaan di depanku. " 

" Kekuatan ini ... apa sih kamu? " 

" Tidak ada waktu untuk membicarakannya sekarang. Selain itu, saya punya urusan pribadi 
dengan orang ini. Aku tidak ingin kalian terseret ke dalam ini karena itu akan buruk, jadi 
tolong pergi sejauh yang kamu bisa. " 

Shin mengatakan itu sambil mengumpulkan kekuatan sihir di kedua tangan. Wilhelm tidak 
bisa berdebat melawan kepadatan yang luar biasa. 

"Sialan, itu tidak bisa membantu kalau begitu. Aku akan membawa Rashia dan rubah itu 
bersamaku. Apakah saya perlu mengumpulkan item di pangkalan? " 

"Jika itu mungkin maka itu akan menyenangkan, tapi aku tidak peduli jika itu hilang." 

"Kalau begitu mari mulai cepat. Saya akan mendengar dengan baik keadaan ketika Anda 
kembali! " 

" Ah, saya mengerti. Karena saya akan memberikan buff penguatan tubuh pada Anda, 
kecepatan Anda akan lebih cepat dari biasanya. Jangan jatuh, oke? " 

" Hah! Kamu pikir sedang bicara dengan siapa !! Hei, rubah ini, dia tidak ingin lepas darimu. 
" 

Ketika Wilhelm menarik Yuzuha, wajah Shin juga tertarik. 

"Adadadada! Hai Yuzuha! Jangan bergantung di sana. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Kuu !! Kuu ~ !! " 

Yuzuha, yang tidak menyukainya, menyalak. Itu sangat menempel, seolah mengatakan itu 
tidak ingin meninggalkan Shin. 

"Oi, apa yang akan kamu lakukan?" 

"Yuzuha ..." 

Dengan telepati, perasaan kuat Yuzuha yang tidak ingin meninggalkannya ditransmisikan 
ke Shin. 

"... Huh, kurasa aku tidak punya pilihan. Apakah kamu benar-benar tidak pernah ingin 
dipisahkan? " 

" Kuu !! " 

Yuzuha, di atas kepala Shin, menyalak lagi. Itu penuh dengan motivasi. 

"Sudahkah kamu menyelesaikan diskusi? Kalau begitu mari kita cepat. " 

" Ah maaf untuk menunggu! Kalau begitu mari kita lakukan ini !! " 

Penggemar penguatan tubuh mengenakan Wilhelm, dan sambil menghadap ke arah 
pangkalan, Shin melepaskan skill. 

Itu adalah keterampilan sihir sistem kilat, 【Bunker Petir】. 

2 garis sejajar baut petir yang sangat tebal, dengan diameter beberapa mel, dilepaskan ke 
arah kelompok Wajah Tengkorak, dan mereka langsung berubah menjadi arang. Serangan 
kilat membuat jalan melalui pengepungan Skull Wajah, sementara Shin mempertahankan 
keterampilan. 

"Pergi !!" 

Wilhelm menendang tanah pada sinyal dari suara Shin. Dengan kekuatan kakinya diangkat 
oleh buff Shin, dia berlari melalui terobosan dengan kekuatan yang cukup untuk 
meninggalkan bayangan. 

"Kyaaaa !!! ―――――――― ー ー ー ー ー ー ー ..." 

Rashia berteriak pada kecepatan yang berlebihan, tapi itu segera tak terdengar. Karena 
ujung segel dekat, dengan kecepatan Wilhelm, mungkin tidak akan butuh banyak waktu 
untuk keluar dari pengepungan tentara Skull Faces. Meskipun pedang dan tombak 
dilemparkan oleh Wajah Tengkorak yang terpisah di luar jangkauan serangan kilat, mereka 
dihalau oleh 『Venom』 sementara kecepatan mereka dipertahankan. 
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"Apakah dia pergi?" 

"Kuu." 

Dia mengkonfirmasi bahwa sosok kedua orang itu telah menghilang dan membatalkan 【

Petir Bunker】. Dia telah membunuh puluhan Wajah Tengkorak, tetapi sejumlah besar 

Wajah Tengkorak menutup lubang segera setelah dia membatalkan keterampilan. 

Lawannya adalah bawahan Lord Skull Face; Kelas jack, kelas Queen, dan kelas Raja. 

Dewa yang melotot sama sekali tidak memperhatikan Rashia dan Wilhelm, itu berfokus 
pada Shin sepanjang waktu. 

Tidak ada monster bernama Lord Skull Face menurut pengetahuan Shin. Tidak ada 
monster yang melebihi level 800 yang tidak diketahui Shin, dengan kata lain, itu adalah 
monster yang sama sekali baru. Bukan musuh yang bisa dia nilai hanya dari levelnya. 

Namun, apapun seperti musuh yang tidak dikenal bisa menjadi kunci bagi Shin untuk 
kembali ke dunia asalnya, jadi ada kemungkinan beberapa informasi baru atau sesuatu 
dapat diperoleh. Karena kemungkinan itu ada, Shin tidak punya pilihan untuk melarikan 
diri. 

"Nah, haruskah kita pergi ke sini?" 

"Kuu ー !!" 

Shin menyiapkan katananya, dan sambil merasa bahwa suara Yuzuha dapat diandalkan, dia 
mulai berlari ke arah pasukan besar Skull Face. 

Jika seseorang bisa mengatakannya dengan satu kata, itu akan menjadi, "pembantaian". 

Tulang hancur, pedang patah, dan baju besi yang menjadi gumpalan besi jatuh ke tanah. 

Beberapa celah dan gouge yang dalam mencakari tanah, yang tak terbayangkan, karena dia 
menyebabkannya tanpa menggunakan sihir. 

Itu semua karena Shin mengayunkan katananya. 

"Woosh!" 

Dia terus mengayunkan katananya tanpa menggunakan keterampilan apa pun. Dia 
memotong inti menjadi dua, lebih dari 10 Wajah Tengkorak begitu saja, dan mereka 
menjadi esens iblis ketika mereka menghilang. 

Selain itu, ia juga menghancurkan pedang dan armor. 
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Setiap kali katana melengkung di dataran, di mana cahaya bulan bersinar, Wajah 
Tengkorak dihancurkan, seperti istana pasir yang runtuh. 

Jika itu adalah para petualang normal, untuk mengalahkan kelas Raja, mereka harus 
bersiap untuk puluhan pengorbanan. Tapi sekarang, itu hanya sosok kayu di tempat ini. 

Seperti biasa memotong rumput yang tumbuh terlalu banyak, Wajah Tengkorak pasti 
terbunuh. 

"Kuoooooo !!" 

Bukan hanya Shin yang menyerang, Yuzuha, yang mengambil posisi di atas kepala Shin, 
juga menghembuskan api pucat dari mulutnya dan membakar musuh menjadi abu. 

Itu adalah skill eksklusif untuk monster, 【Fox Fire】. Itu adalah api merah, tapi Element 

Tail awalnya memuntahkan api biru. Meskipun tampaknya sulit untuk Yuzuha saat ini, 
serangan beragam dapat ditarik dari ekor dalam kasus orang dewasa dengan penampilan 
asli level 1000. Adapun Elemen Tail, masing-masing ekor mereka mengambil alih dari 
kedua api, keterampilan air, tanah, angin, kilat, cahaya, atau sihir gelap, serta keterampilan 
serangan fisik, dan keterampilan sistem sihir. Itu seperti bertarung melawan banyak 
musuh dari sudut pandang lawan. 

Satu-satunya ekor yang Yuzuha tampaknya bisa kendalikan adalah keterampilan sistem 
sihir, yang memperkuat 【Fox Fire】. Karena itu bukan keterampilan yang bisa digunakan 

pemain, itu hanya berdasarkan pada gambar yang Yuzuha bayangkan. 

"Man, ada terlalu banyak musuh." 

"Kuu." 

Meskipun Shin dan Yuzuha telah mengalahkan lebih dari 100 Wajah Tengkorak, mereka 
hampir tidak bergerak dari tempat asalnya. Terlalu banyak monster. Selain itu, meskipun 
masing-masing lebih besar dari biasanya, jarak dari yang dikalahkan dengan cepat terisi. 

Rasanya seperti selamanya karena dia melakukan hal yang sama berulang kali, seperti 
menggali pasir dari dasar jam pasir dan meletakkannya kembali di atas. 

Rupanya Lord Skull Face, bos, setelah membuat sejumlah besar Wajah Tengkorak muncul, 
mundur ke pusat Dataran Wraith. Dataran membentang lusinan kemel dari satu ujung ke 
ujung yang lain. Shin berada di tepi dataran, jadi tidak ada penampilan Tuhan yang masuk 
ke dalam jangkauan pandangannya. 

Setelah mengundurkan diri untuk memikat Shin yang kelelahan, mungkin sudah mulai 
mempersiapkan sesuatu. 
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Shin berpikir tentang bagaimana membuat musuh keluar, sambil mengembangkan 
katananya dan Yuzuha memuntahkan api. Di dataran, yang diwarnai dengan aura hitam, 
hanya lingkar di sekitar Shin yang terpotong, seperti kulit yang terbuka. 

"Kita seharusnya tidak berlebihan?" 

"Kuu!" 

Itu tampak seperti satu orang dan satu hewan akan ditelan oleh aliran lumpur hitam, jika 
dilihat dari tepi. Tetapi mereka berbicara dengan suara riang, yang tak terbayangkan dalam 
situasi ini. 

Sambil mengobrol, Shin menggunakan serangan tebasan untuk mengenai Skull Faces, dan 
aliran lumpur hitam didorong kembali sebaliknya. 

Tidak ada musuh yang bisa menembus penghalang, seperti serangan tebasan di tempat ini. 
Sama seperti Skull Face yang bertarung dengan Wilhelm sebelumnya, sebagian besar Skull 
Face adalah kelas ahli dalam teknik gerak kaki dan pedang, tetapi itu hanya bisa memberi 
mereka sedikit waktu. Sebaliknya, itu menyedihkan bahwa mereka bukan tandingan Shin. 

"Itu tidak baik, ya? Tempat-tempat di mana musuh muncul terlalu luas. " 

Shin menggunakan keterampilan sistem deteksi bersama untuk memindai informasi di 
sekitarnya. Berkat tindakannya yang mencolok, banyak Wajah Tengkorak di dataran 
berkumpul di sekitar Shin. Tapi Shin merasa ada beberapa individu yang meninggalkan 
dataran; mengabaikan pertempuran. 

Dan ternyata ada reaksi besar, jadi mungkin ada kelas Raja di antara mereka juga. 

"Aku akan menendang takiknya. Pegang erat-erat!" 

"Kuu !!" 

Yang kuat Ch Chidori Merah sw diayunkan, dan Wajah Tengkorak di sekitarnya 
menghilang. 

Sambil memegang 『Chidori Merah』 di tangan kirinya, ia mengulurkan tangannya ke 

belakang dan membuat postur melempar. Pencahayaan yang mengalir melalui bilah 『Red 

Chidori』 sebelumnya tidak dapat dibandingkan dengan saat ini. Bilah katana, yang dibalut 

cahaya merah, benar-benar bercahaya di dalam dan dari dirinya sendiri, dan mencerahkan 
sekitarnya seolah-olah itu memancarkan cahaya. Suara derit logam bisa didengar; itu 
adalah pekikan dari pedang katana karena kekuatan sihir yang berlebihan mengalir ke 
dalamnya. Dengan statistik yang ditingkatkan, tidak mungkin senjata kelas Legend untuk 
menahan kekuatan sihir Shin. 
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Mungkin merasakan kekuatan sihir kerapatan tinggi bercampur dengan cahaya, Skull Faces 
ragu untuk mendekat. 

Dan, keraguan itu memberi Shin cukup ruang untuk melakukan persiapan. 

Teknik kilat keterampilan gabungan Katana, 【Hien Raikiri】 *. (T / N: Flying Swallow 

Lightning Cutter) 

Itu adalah campuran keterampilan seni bela diri dan keterampilan sihir. Kemudian, kombo 
disatukan menjadi satu pukulan yang dirilis oleh Shin. 

Ch Red Chidori 』terlempar dengan kekuatan yang bisa disebut tidak manusiawi, 

sementara juga menyebarkan gelombang kejut. Tidak ada jenis perlawanan dalam 
merobek wajah Skull yang penuh sesak. 

Cahaya merah segera menyebar ke segala arah dari bilah katana, bergerak ke arah Wajah 
Tengkorak yang menjadi abu satu demi satu. Penampilannya benar-benar seperti Hydra. 
Hydra merah seperti kilat menginjak-injak gelombang hitam dengan kecepatan sangat 
tinggi. Rasanya seperti Wajah Tengkorak secara sukarela mengorbankan diri ke rahang 
petir. 

Setelah 『Chidori Merah』 terbang, sebuah jalan dengan lebar sekitar 10 mel terbentuk, 

dan tanah dipotong dari gelombang kejut dan kilat. 

Shin segera berlari di jalan itu. 

Dia mengarah ke tengah dataran. Untuk Wajah Tengkorak Tuhan. 

Jika dia mengalahkannya atau menghancurkan inti penjara bawah tanah, Shin berharap 
bahwa kekacauan ini akan diselesaikan. 

(Jika Schnee ada di sini, aku bisa melakukan sesuatu yang berbeda.) 

Dia berpikir sejenak, tetapi tidak ada gunanya meminta terlalu banyak. Dia mengubah pola 
pikirnya menjadi hanya dia yang bisa melakukannya sekarang. 

Dia mengeluarkan senjata baru, dan mencabutnya dari sarungnya, sambil mempercepat. 

Itu adalah 《Mythology》 grade, katana ekstra panjang, bernama 『Hamon Hirumaki』. 

Itu adalah katana panjang nomor satu Jepang. Panjang keseluruhannya melampaui 3 mels, 
jika gagangnya dimasukkan, dan bilah katana memantulkan cahaya bulan dalam kegelapan. 
Meskipun sedikit berbeda dari nama aslinya, tergantung orangnya, mereka akan teringat 
pada 『Nenekirimaru』 * ketika mereka mendengar namanya. (E / N: Nenekirimaru 

adalah bilah pengusiran setan yang hanya membahayakan yokai.) 
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『Hamon Hirumaki』 memiliki kemampuan anti-undead yang tinggi seperti yang 

diharapkan dari anekdot itu. Itu memiliki serangan yang membualkan serangan jarak jauh 
yang tidak kalah dengan tombak karena memiliki pisau yang sangat panjang. 

"Fhew !!" 

Itu adalah potongan sederhana, sama seperti katana dari sebelumnya. Tapi Wajah 
Tengkorak yang menghilang tampaknya bukan tandingan dari beberapa waktu lalu. 

『Hamon Hirumaki』 pada awalnya adalah senjata yang membutuhkan 800 STR atau lebih 

agar bisa diayunkan dengan benar, dan ia memiliki kemampuan memotong yang bisa 
memotong kepala naga tingkat rendah hanya dengan beratnya sendiri. Jika itu diayunkan 
oleh kekuatan fisik yang melampaui statistik maks oleh pemain seperti Shin, kekuatan itu 
tak terukur. 

Bilah memotong udara, dan bahkan gelombang kejut itu berdampak ke benda-benda di 
sekitarnya, memecah mereka sama sekali. The Skull Faces tidak punya peluang 
menentangnya. Besarnya kekuatan berbeda dari awal. Itu sudah menjadi bencana bagi 
Skull Faces. Badai skala besar, gempa bumi, banjir dan sebagainya; kehancuran luar biasa 
yang tak bisa dilawan orang. 

Shin yang sekarang persis seperti itu. 

Dia menerjang melalui tanah yang diukur dengan kecepatan lebih cepat daripada kemajuan 
lambat dari situasi sebelumnya. 

Meskipun Skull Face mengisi celah yang dibuat oleh 『Hamon Hirumaki』, kali ini dia tidak 

terdampar atau macet. 

"Pergi !!" 

Lalu Shin memanggil keterampilan sihir. 

Keterampilan sihir sistem angin, 【Air Barret】. 

Itu adalah keterampilan yang membuat sekitar 30 ~ 40 kuburan massa angin yang 
diluncurkan ke segala arah, ia memiliki kekuatan yang cukup sehingga bisa menembak 
jatuh monster terbang kecil. Namun, Shin tidak puas hanya dengan kekuatan sebesar itu. 
Semua massa angin yang ditembakkan secara acak di sekitar melebihi 2 mel, kekuatan itu 
bisa dengan mudah menerbangkan Wajah Tengkorak yang mengenakan baju besi ringan. 
Wajah Tengkorak terbang ke langit seperti pin bowling, dan tidak ada martabat sebagai 
monster ketakutan yang tersisa lagi. 

Saat dia menuju pusat dataran, jumlah Wajah Tengkorak yang dihadapi Shin berlipat 
ganda. Mayoritas peta yang ditampilkan dalam tampilan Shin berwarna merah, dan tidak 
mungkin untuk menghitung jumlah musuh. 
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Sementara spidol putih, yang menunjukkan dirinya, menerobos peta tercemar berwarna 
merah di tepi tampilan, Shin bergegas maju. 

Bola yang menyerap Pecker Hollow muncul di benaknya. Sejak itu, Wajah Tengkorak yang 
muncul sudah pasti kuat. Tetapi kemampuan untuk memperkuat bawahannya dan 
respawn kepada mereka bukanlah hal yang aneh bagi monster bos. Menilai dari standar 
dunia ini, itu akan sangat brutal, tetapi Shin telah mengalami skala yang lebih besar jika 
memakai skala. Untuk alasan ini, sementara Shin mengayunkan katana panjangnya, dia 
bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan musuh semulus itu. 

(Tidak ada ruginya berhati-hati.) 

Dia menyimpan energinya sementara dia memusnahkan musuh. Itu mungkin karena 
statistiknya dinaikkan dari era game. Shin pasti kuat. Tetapi terkadang kuantitas melebihi 
kualitas. Terlepas dari berapa banyak statistiknya yang maksimal, Shin juga tidak 
terkalahkan, juga tidak abadi. Dia tidak bisa melakukan apa pun kecuali mati jika terbunuh. 

"―――――――――――――――――――― !!!!!!" 

Raungan bergema di seluruh dataran. Dengan sinyal seperti frekuensi tinggi, sejumlah 
besar tangan mulai keluar dari tanah. 

Asal gemuruhnya adalah Lord Skull Face. Karena raungan itu, tidak peduli berapa banyak 
dia mengurangi jumlah Wajah Tengkorak, tidak masalah. Setiap kali itu mengeluarkan 
suara, Wajah Tengkorak baru muncul dari tanah. 

"Lagi?" 

Dia bergumam sambil merasa bahwa sumber auman ada di dekatnya. Dia memiliki 
keinginan untuk menggunakan skill sihir pemusnahan area luas untuk meniup jumlah 
berlebihan yang muncul, tapi dia menahannya karena dia tidak bisa menggunakannya 
dengan sembarangan. 

Di dunia ini, jangkauan dan kekuatan tidak sama dengan di dalam game. Bahkan dengan 
keterampilan sihir dasar yang dipelajari Shin, terutama dengan statistiknya, kekuatannya 
mungkin berada di kelas menengah atau lebih tinggi jika dia kehilangan kendali. Apa skala 
itu bisa menjadi jika dia menggunakan sihir area luas di kelas tertinggi? Itu tak 
terbayangkan. Hutan mungkin lenyap karena kesalahan, jadi itu bukan masalah tertawa. 

Kemampuan yang meningkat luar biasa pada saat ini, tertahan dan menjadi beban saat Shin 
bertarung. 

(Jika hanya aku yang ada di sini, aku mungkin akan melakukannya.) 

Sambil melihat spidol hijau ditampilkan di peta, Shin meminta keterampilan sihir. 
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Keterampilan sihir sistem api, 【Ember Flame】. 

Ngomong-ngomong, penanda hijau menunjukkan pemain netral atau NPC yang bukan 
teman atau musuh. Dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tempat ini memiliki 
seseorang selain Shin. 

Bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul tinggi di langit di atas Shin, mereka 
menghujani Skull Wajah yang mengelilingi Shin dan spidol hijau. Bola api menghasilkan 
panas yang hebat saat mereka menyentuh suatu benda tanpa meledak dan akan 
menghilang. Wajah Tengkorak yang menerima serangan langsung dari bola api tampak 
seperti sarang lebah dan menghilang. 

Karena itu tidak menyebarkan api, ada percikan api kecil di dekat sekitarnya. Dan dia tidak 
perlu tahan dengan awan debu karena ledakan. Dengan demikian, dia tidak rileks pada 
tujuannya bahkan jika ada jarak yang cukup jauh. 

Meskipun Shin tidak mengetahuinya, itu adalah para petualang yang telah dikirim untuk 
mengamati Wraith Plains, skuadron ksatria. Mereka secara tidak sengaja menemukan 
Wajah Tengkorak yang telah meninggalkan dataran, dan itu menjadi keadaan perang. 

"Itu buruk." 

Fisik Tengkorak Wajah yang lebih besar bahwa Shin bertarung di daerah sekitarnya 
mengganggu bidang penglihatannya, jadi dia tidak bisa melihat dengan baik, tetapi mereka 
tampaknya menerima perlindungan Shin dan bertarung dengan baik ketika dia melihat 
gerakan penanda. Tingkat Wajah Tengkorak yang berkerumun di sekitar penanda hijau 
adalah sekitar 300; untungnya itu adalah kelas lemah dari Wajah Tengkorak yang telah 
diperkuat. Namun, ada Skull Face melebihi level 500 yang mendekat dari belakang. 

Tidak peduli berapa banyak dia mendukung mereka dengan keterampilan sihir, jaraknya 
terlalu jauh dan ada batasnya. Shin telah belajar menggunakan kombinasi keterampilan, 
jadi dia bisa merasakannya karena rentang persepsi telah diperluas. Dia mungkin bisa 
pergi jika dia bisa terbang, tetapi keterampilan yang memungkinkan penerbangan tidak 
ada di THE NEW GATE, jadi tidak mungkin untuk 'terbang' bahkan jika mungkin untuk 
'melompat' menggunakan keterampilan. 

"Mengapa mereka mendekati ke arah ini? Apakah mereka tidak mendengar suara 
gemuruh? " 

Sambil mengenakan badai pedangnya seperti biasa, dia mengubah arahnya menuju 
penanda hijau. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi dia tidak bisa meninggalkan mereka. 

"Kuu?" 

"Apakah kamu ingin membantu?" Seolah-olah Yuzuha bertanya, dan menjawab, "Mereka 
akan mati sebelum kamu tiba", saat dia mengalahkan musuh di dekatnya dengan 
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keterampilan sihir. Meskipun penanda merah menunjukkan bahwa Wajah Tengkorak 
menghilang, beberapa individu merah muncul segera dari tanah. 

"Tsk, tidak ada cukup waktu !!" 

Dia mengumpulkan kekuatan sihir di tangannya untuk menyelamatkan mereka yang 
dikelilingi. 

Saat Shin hendak melepaskan keterampilan sihirnya, sambaran petir biru meledak di 
depan sudut pandang Shin. 

Itu adalah keterampilan sihir sistem kilat yang sama yang dia gunakan ketika Shin 
membiarkan Wilhelm dan Rashia melarikan diri, 【Petir Bunker】. 

Petir lewat di dekat spidol hijau pada jarak dekat, dan mengalahkan Skull Face di dekatnya. 
Tidak ada luka yang ditimbulkan pada para petualang, sementara semua musuh di 
sekitarnya dihancurkan. 

Shin merasa lega untuk situasi itu untuk waktu yang singkat, tetapi dia sejenak tidak bisa 
mengalihkan pandangan darinya, karena warna marker dan nama yang ditampilkan. 

Warna markernya biru. Warna yang ditunjukkan teman. 

Nama yang ditampilkan adalah 【Schnee Raizar】. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 2 - 2.3 
Spidol biru, yang menunjukkan Schnee, mendekati spidol hijau. Kemungkinan mereka 
disuruh pergi, karena spidol hijau segera meninggalkan dataran. Dan kemudian, penanda 
biru langsung mengubah arah ke arah Shin. Itu mendorong ke depan dalam garis lurus. 

Meskipun dia lebih lambat dari Shin, hampir semua Wajah Tengkorak yang menabraknya 
langsung terbunuh. 

Diam-diam membunuh dan memotong Skull Face yang mendekat, Shin juga pergi ke arah 
Schnee. Namun, langkahnya berat. Ada isyarat bahwa dia mengingatnya dalam surat dari 
Tiera, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa ketika mereka bertemu lagi. 

Schnee, di era game, tidak berbicara lebih dari apa yang diprogram untuknya. Sebagai 
karakter pendukung, meskipun dia telah menaikkan pengaturan pesona ke max, dia tidak 
tahu apakah itu mempengaruhi kepribadiannya. 

Jika dia memikirkannya, toko itu telah diabaikan. Seperti itu, bahkan belum ada berita 
darinya selama 500 tahun. Apa yang dia pikirkan tentang Shin? Itu tidak mungkin ditebak. 
Sebaliknya, tidak akan aneh jika dia marah dan membencinya. 

Tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, Schnee tiba di posisi Shin. 

―――― Sementara kerangka hitam menggeliat, kedua orang memiliki reuni mereka. 

Apakah itu merasakan sesuatu atau tidak, gerakan Skull Faces berhenti. 

Bahkan jika itu mencoba bergerak segera, itu tidak bisa bergerak maju; seolah-olah itu 
diblokir oleh dinding yang sama sekali tidak terlihat. Meskipun Shin, meskipun bingung, 
juga memperhatikan sekelilingnya, dia dipukul dengan ringan oleh dahinya sebagai 
semacam interaksi. Menilai dari pemikiran yang mengalir padanya, Yuzuha tampaknya 
telah membangun penghalang entah bagaimana. Sepertinya itu tidak akan bisa bertahan 
lama, tapi itu bukan situasi untuk reuni yang panjang, jadi itu bukan masalah. 

Ketika ia menyampaikan "Maaf", perasaan pikiran "Tidak apa-apa" dikembalikan. Rubah 
memang bisa membaca suasananya. 

Pertukaran pikiran itu selesai dalam sekejap, dan Shin mengubah perhatiannya ke Schnee 
lagi. 

Sementara rambut peraknya bergoyang karena angin, Schnee menatap lurus ke arah Shin. 

Melihat itu, Shin berpikir, 'Dia tidak berubah sama sekali' yang memang kesan biasa. Perak, 
rambut yang bersinar, mata biru transparan, dan bahkan pakaian yang dikenakannya; tidak 
ada satu pun yang berubah sejak terakhir kali mereka berpisah. 
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"... Apakah kamu baik-baik saja?" 

Meskipun dia pikir dia harus mengatakan sesuatu yang lain, hanya kata-kata itu yang 
keluar dari mulutnya. 

Itu kata-kata bodoh, pikirnya dalam hati. Jika permainan telah berakhir, dia tidak akan 
bertemu lagi dengannya, seorang NPC. Jadi dia penasaran. 

Dalam arti tertentu, dia adalah teman paling lama yang pernah dia miliki dalam permainan, 
dan orang yang paling disayanginya. Dia benar-benar mirip dengan pemain bahkan jika dia 
hanya melihatnya karena VR (Virtual Reality). Oleh karena itu, di dunia VR, di mana SF 
(Fiksi Ilmiah) sangat baik, AI dapat dilengkapi dengan fungsi percakapan ... dan seterusnya, 
pikirnya. 

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

Schnee tidak menjawab. 

Matanya menjadi berair, dan bibirnya menempel rapat, seolah menekan sesuatu. Melihat 
sosok yang menangis dengan putus asa, Shin panik. 

"Schnee ... tsu !?" 

Saat dia memanggil namanya, kilatan perak berkedip. 

Dia dipeluk dengan penuh kasih sayang oleh Schnee, dan Shin menerima dampak yang jauh 
lebih kuat dari yang diharapkan. Tampaknya statistik yang luar biasa, bahkan di antara 
karakter pendukungnya, tidak untuk ditampilkan. Seperti yang diharapkan, dia hampir 
berteriak "Gofuu !!" tetapi hampir tidak bisa menahannya. 

"Sc-Schnee?" 

"Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan?" 

Merangkul erat, tulang belakang Shin hampir menjerit kesakitan. Bahkan jika pertanyaan 
itu diajukan secara tiba-tiba, dalam situasi di mana dia dikelilingi oleh musuh, dia tidak bisa 
memikirkan apa pun. 

"Um, maaf karena mengabaikanmu sampai sekarangAaa !?" 

"Bukan itu." 

"Gisiri" suara dibuat, ketika kekuatan yang dipancarkan oleh tangannya meningkat. 

"T-Terima kasih telah melindungi toko !?" 

"Bukan itu." 
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Kekuatan dari lengannya tumbuh lebih jauh. Itu bukan permintaan maaf, atau bahkan rasa 
terima kasih. 

Lalu apa itu? Apa yang perlu dia katakan? 

Shin dengan panik menelusuri ingatannya. 

Dia teringat kembali ketika dia datang ke dunia ini, hal terakhir yang muncul di benaknya 
adalah ekspresi Schnee menangis dan tempat semua orang pernah menghabiskan waktu 
bersama disebut 'Tsuki no Hokora', yang terus dia lindungi. 

(Ah..aku mengerti) 

Dari sana, itu menjadi sederhana. 

Apa yang sebenarnya dia pikirkan sebelumnya, dia ingin menertawakan dirinya sendiri. 

Ini adalah kata-kata yang akan dia katakan dalam permainan, dan dia harus 
mengatakannya sekarang. 

Dia meninggalkan toko, menghilang, dan kemudian kembali. 

Hal pertama yang seharusnya dia katakan ―――― 

"... Aku pulang." 

"Selamat datang kembali." 

◆◆◆◆ 

"Aku pulang." 

Schnee mengakhiri pelukan dengan Shin setelah mendengar kata-kata ini. 

Tidak ada lagi air mata di matanya. Itu adalah ekspresi tenang yang biasa, bahwa Shin tahu 
betul. 

"Aku pikir kamu tidak akan pulang lagi." 

"... Memang. Saya juga berpikir bahwa saya tidak akan bertemu lagi dengan Anda. " 

Dia telah memahami hal ini pada saat dia meninggalkan toko. Jika game kematian dihapus, 
data untuk Tsuki no Hokora dan karakter pendukung akan dihapus. Dia tidak akan pernah 
bisa bertemu Schnee, atau sisi asalnya lagi jika itu terjadi. 

Meskipun NPC hanya bisa menerimanya dalam program sebagai contoh, Shin merasa 
bahwa perpisahan itu menyakitkan. 
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Sangat sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. 

Tidak ada cinta dan kasih sayang. Persahabatan juga akan berbeda. 

Lebih banyak data, bisa dikatakan dia kurang dari manusia. Itu terlalu rumit, dan secara 
pribadi Shin juga tidak memahaminya. 

"Kyuu ~" 

Teriakan yang kehilangan kekuatan, untuk dua orang, bergema di atmosfer yang serius. 
Ketika Shin memutar matanya ke atas, dia melihat sosok Yuzuha yang kelelahan di atas 
kepalanya. 

Rupanya, dengan menjaga penghalang, tampaknya entah bagaimana telah mencapai 
batasnya. Penghalang itu hancur, dan mereka melihat Wajah Tengkorak mengalir ke arah 
mereka. 

"Meskipun ada banyak berbicara tentang, mari kita situasi ini di bawah kontrol untuk saat 
ini." 

"Nah. Aku sedikit melupakannya karena reuni kami setelah sekian lama. " 

" Kuu ~ " 

Sambil tersenyum masam pada kulit Yuzuha yang mengatakan, "Aku akan menyerahkan 
sisanya padamu ~", kedua orang itu menghadapi Wajah Tengkorak. 

"Pukulan pertama. Saya ingin mengeksekusi sesuatu yang besar. " 

" Ayo kita lakukan. Sekarang adalah waktu yang tepat. " 

Kata Shin dengan senyum lebar, dan Schnee, dengan senyum yang menyenangkan, tertawa. 
Lalu mereka mengangkat tangan ke atas ke arah langit. 

"Manifestasi bagi seseorang untuk menjadi murni." 

"Manifestasi untuk seseorang yang menjadi abadi." 

Mereka menggunakan keterampilan sistem sihir yang eksklusif untuk kerja sama. 

Hanya 2 atau lebih pemain, atau karakter pendukung, yang dapat menggunakannya. 

Nama itu adalah ―――― 

"Tempat perlindungan !!" 

Nyanyian itu mencairkan kegelapan. 
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Dan segera efeknya terlihat di langit di atas seluruh area dataran. 

Formasi sihir yang sangat besar digambar di langit malam. 

Shin dan Schnee. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat 
menyaingi keterampilan kerja sama dua orang ini. Efek itu lebih dari cukup untuk melebihi 
penggunaan keterampilan pengguna keterampilan biasa sejauh ini. 

Sebelum Skull Faces mencapai Shin, cahaya bersinar dari langit. 

Itu memotong kegelapan, menyinari bumi, dan cahaya membersihkan ketidak-murnian 
dunia di dataran saat yang menggeliat dimurnikan tanpa belas kasihan. Cahaya itu 
menyebar sementara ke kerudung malam, dan itu menyinari seluruh dataran seolah-olah 
matahari tiba-tiba muncul. 

"AAaaaaa ―――― ..." 

Meskipun berbagai Wajah Tengkorak individu dihantam oleh cahaya, sebagian besar 
menjadi esensi setan berkilau dan menghilang. Tapi seperti yang diharapkan, Tuhan tidak 
terbunuh. Meskipun suara yang tidak menyenangkan bergema di seluruh dataran, saat 
Skull Face muncul dari tanah, mereka terkena cahaya pemurnian dan menghilang seketika. 

Kekuatan sihir dua orang, yang memicu formasi sihir, terus mengalir keluar karena 
dipertahankan selama beberapa detik tanpa memudar, itu terus bersinar di tanah dengan 
cahaya yang kuat dan lembut. Di bawah kondisi seperti itu, sepertinya Wajah Tengkorak 
bahkan tidak bisa bertindak dengan benar. Penanda merah yang tersapu jauh dari peta 
tercermin dalam bidang penglihatan Shin, dan bidang yang indah dapat dirasakan. 

"Nah, karena semua gangguan sudah hilang, mari kita lanjutkan untuk menghilangkan 
pelakunya." 

"Apakah Tuan tahu penyebab fenomena ini?" 

"Ah, itu disebabkan oleh monster bernama Lord Skull Face. Meski aku melihatnya untuk 
pertama kali barusan, apakah kamu tahu sesuatu tentang itu? " 

" ... Tidak, aku juga baru mendengarnya sekarang untuk pertama kali. " 

Shin berpikir Schnee, yang menghabiskan waktu lama di dunia ini, akankah tahu sesuatu, 
tetapi Schnee tidak tahu sama sekali. 

Karena Wajah Tengkorak menghilang, tidak ada lagi yang menghalangi jalan bagi Tuhan. 

Mereka memeriksa peralatan mereka dengan cepat dan berlari menuju target. Yuzuha 
menjadi benar-benar energik karena efek pemulihan 【Sanctuary】, dan mengawasi 

sekeliling mereka saat berada di atas kepala Shin. 
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Shin ingin menyerahkan Moon Bulan Biru 』kepada Schnee, tetapi sudah diserahkan 

kepada Tiera, jadi alih-alih ninja katana dan belati ninja yang kuat diserahkan. Meskipun 
pekerjaan utama Schnee adalah Kunoichi (versi wanita dari seorang ninja), dia dapat 
melengkapi senjata apa pun yang dia sukai seperti ninja katana dan belati, karena tidak ada 
pembatasan peralatan pada senjata karena pekerjaannya. Sebagian besar pemain puas jika 
karakter dukungan mereka dapat menggunakan paling banyak 2 atau 3 jenis. Namun, 
Schnee adalah karakter pendukung Shin, jadi sayangnya hanya 2 atau 3 jenis penguasaan 
senjata yang keluar dari pertanyaan. 

Dia memegang ninja katana di tangan kanannya, belati di kirinya, dan berlari dengan 
kecepatan penuh bersama Shin ke arah Tuhan. 

"Saya melihatnya." 

Mereka berlari melalui dataran dengan kecepatan luar biasa, dan keduanya tiba di tempat 
di mana Tuhan berada. Sekarang, karena hujan cahaya, esensi iblis berkelip dari seluruh 
tubuh Tuhan. Itu berlutut dengan satu lutut, dan baju besi, yang menutupi seluruh 
tubuhnya, retak di beberapa tempat. Pengukur HP-nya sekitar setengah penuh. Kerusakan 
hebat sudah ditangani meskipun mereka belum menyerang secara langsung, karena skill 
kuat yang dimiliki Shin dan Schnee yang dilepaskan bersama, yang pada saat yang sama 
adalah titik lemahnya. 

"GGUUUuuuuuu ..." 

Itu menatap kedua orang itu sambil meraung. Api iblis yang menerangi bagian dalam 
kerangka, sekarang dalam situasi ini, memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan. 
Seperti yang diharapkan dari monster yang levelnya melebihi 800, tekanan yang 
diberikannya tidak bisa diabaikan. 

"Aku ingin mengajukan berbagai pertanyaan, tetapi sepertinya itu tidak bisa bicara." 

Shin bergumam di depan Tuhan lagi. Sejak awal, dia tidak berharap bahwa dia bisa 
berbicara dengannya secara langsung, tetapi monster itu sendiri tidak ada dalam 
permainan, jadi dia mengamati seluruh tubuhnya dengan harapan bahwa itu mungkin 
memberi sedikit informasi tentang informasi yang dia tidak ketahui. saya tidak tahu. 

Penampilannya memberi kesan Wajah Tengkorak kelas Raja yang ditingkatkan, meskipun 
sudah compang-camping. Termasuk informasi dari 【Analyze】, itu masih jenis Skull Face 

yang lebih tinggi. 

"Bagaimanapun, sejak awal, itu adalah lawan yang harus dikalahkan." 

"Memang ... aku akan memulai." 

"Roger." 
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Mengikuti respons Schnee, Tuhan, yang sedang mempersiapkan serangan balik, diserang. 

Tangan Tuhan mengulurkan tangan dan meraih pedang besar berwarna gelap yang dalam 
dari udara tipis, dan melepaskan tebasan kuat pada dua orang yang menerobos depan. 
Menuju pukulan yang memotong udara, Shin melangkah maju dan menyiapkan katana 
panjang untuk menyeberang bilah. 

Karena percepatan tiba-tiba dan berat katana panjang, dikombinasikan dengan kekuatan 
fisik Shin yang mencolok, bagian tengah pedang besar Tuhan bertabrakan dan bentrok 
dengan katananya. 

Ketika bingkai baja bertabrakan, suara gemuruh dipancarkan. Tuhan nyaris tidak berhasil 
menjaga tangannya pada pedang besar, yang telah bengkok ke belakang sebagai akibat dari 
bentrokan itu. Schnee, yang memegang dua bilah, bersiap untuk mendekati tubuh Tuhan 
yang hampir tak berdaya. 

Keterampilan seni bela diri sistem pedang 【Blade Breaker】, tiba-tiba muncul. 

Itu adalah skill yang sangat efektif melawan lawan yang tahan terhadap serangan tebasan. 
Shin memberi Schnee 《Mythology》 ninja katana grade 『Lazuline Flame』, dan belati let 

Scarlet Flame 』. Dua warna api, merah dan biru, meninggalkan jejak sementara kedua 

bilahnya melengkung di udara. Setiap kali baju zirah Tuhan dihancurkan, bagian dalamnya 
terbuka. 

Di dalam, baju besi yang rusak diisi dengan cairan hitam seperti tar. Itu berdenyut seolah-
olah benda itu sendiri memiliki tujuan. Pada saat yang sama, saat dia menghancurkan baju 
zirah, itu membentang ke arah Schnee. 

"Uh!" 

Schnee, yang merasakan krisis yang akan datang dalam bentuk tentakel hitam, menyerah 
mengejar dan mundur sejenak. Tentakel hitam yang mendekatinya dihalau oleh dua 
pedang, dan dia mundur dari jangkauan tentakel. 

"Serangannya seperti Gel Bison." 

Ketika dia melihat tentakel hitam muncul dari Skull Face, Shin diingatkan tentang monster 
di dataran, Gel Bison. Apakah ini karena Gel Bison diubah menjadi esensi iblis dan diserap 
oleh bola hitam? Segera terlintas di benaknya. 

(Jangan bilang, itu bisa menggunakan kemampuan semua monster yang diserapnya?) 

Itu adalah asumsi bahwa dia tidak ingin menjadi benar, jika mungkin. Monster Undead 
memiliki banyak hal yang menyerupai karakteristik yang unik, dan hampir tidak ada yang 
mengandalkan ketahanan untuk bertarung. Gel Bison tidak benar-benar memiliki banyak 
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serangan khusus, tetapi Shin khawatir tentang monster yang diserap lebih dulu, Pecker 
Hollow. 

"Tidak perlu menahan diri." 

Mengkonfirmasi bahwa Schnee telah mundur, dia mengumpulkan kekuatan sihir di tangan 
kirinya. 

Pada saat berikutnya, api crimson ditembakkan ke arah Tuhan dari tangan Shin. 

Itu dipecat tanpa nyanyian, keterampilan sihir sistem api 【Flare Volcano】. 

Api yang meraung yang melebihi ketinggian Tuhan oleh puluhan mels berlari melewatinya 
dalam sekejap, karena langsung mengenai Tuhan yang bahkan tidak bisa bergerak dengan 
benar lagi. 

Itu dibakar oleh dua jenis; cahaya pemurnian dan nyala api merah tua, dan Tuhan 
dihancurkan segera setelah itu memunculkan seruan maut. Nyala api padam setelah 
beberapa saat, dan mereka meninggalkan jejak tanah berlumpur dari suhu tinggi yang 
memanjang secara horizontal dalam garis lurus. 

"Sudah berakhir?" 

Dia menembaknya dengan maksud untuk mengalahkannya. Namun, Shin merasakan ada 
sesuatu yang salah, karena tindakannya 'terlalu cepat'. 

Schnee mungkin juga merasakan hal yang sama, karena dia tidak mengecewakannya. 

Shin, yang membawa 『Hamon Hirumaki』 di bahunya, mengaktifkan skill sistem deteksi 

secara maksimal. Esensi iblis di atmosfer menjadi padat sebagai akibat dari pertempuran, 
dan mereka berkonsentrasi pada aliran esensi iblis yang mereka tidak rasakan sampai 
sekarang. Setelah itu, mereka memperhatikan aliran tidak wajar dari esensi setan di 
sekitarnya. Esensi iblis dari Wajah Tengkorak yang telah jatuh tidak larut di udara, tetapi 
diserap ke dalam bumi. Bukan hanya satu atau dua mayat, tetapi bisa dikatakan hampir 
semuanya. 

"... Di bawah kita!" 

Saat Shin mengalihkan perhatiannya ke bawah tanah, getaran besar menghantam 2 orang. 

Marker merah kecil muncul di peta pada saat yang sama ketika Shin melihatnya. 
Ukurannya meningkat seiring dengan gempa bumi, sampai akhirnya, ukurannya melebihi 
Tuhan. 

"Tuan." 

"Ah, sepertinya ini adalah wujud yang benar." 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Sebuah bola hitam menembus tanah dan muncul bersamaan dengan kata-kata Shin. 
Berbeda dengan waktu ketika dia melihatnya sebelumnya, bola hitam ini memiliki garis-
garis merah di atasnya; bepergian seperti pembuluh darah dan berdenyut seperti jantung. 

"Yang muncul beberapa saat yang lalu hanyalah cangkang kosong, ya?" 

Itu menjelaskan mengapa Tuhan jatuh begitu cepat. Rupanya, cangkang kosong itu hanya 
umpan sehingga bisa mengumpulkan esensi iblis di seluruh dataran untuk tubuh utama. 

Setelah munculnya bola hitam, guncangan terasa lebih besar terjadi. Lengan raksasa 
muncul secara berurutan, yang bahkan memungkinkan untuk meraih Skull Face kelas Raja. 
3 pasang, atau 6 lengan, mencengkeram tanah dan menyeret tubuh utamanya keluar. 

Kepalanya dihiasi dengan tanduk memutar, tubuhnya adalah kumpulan Skull Faces, tubuh 
bagian bawahnya memiliki kesan crustacea dengan 4 pasang kaki, dan memiliki 5 ekor 
seperti kalajengking. 

Itu mungkin masih mendapatkan kemampuan Hollow Pecker juga. Panjang totalnya 
melebihi 20 mel, jadi dilihat dari standar itu, itu berbeda dari Skull Face konvensional. 

Saat bola itu diserap dan menyatu dengan tubuh raksasa, api iblis menyala di dalam rongga 
matanya. 

"GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ―――――――― !!!!!!!" 

Raungan yang dipancarkan juga disertai dengan gelombang kejut. Meskipun Shin dan 
Schnee adalah pengecualian, tidak aneh jika seluruh tubuh petualang rata-rata terpesona 
hanya karena tekanan angin. 

"Serius?" 

"Sepertinya begitu." 

"Jika itu masalahnya, kita harus serius juga." 

Menghadapi Tuhan yang mengeluarkan aumannya, Shin juga mengganti peralatannya. Dia 
memilih peralatan yang sama dari saat dia menantang Origin sebelumnya, menggunakan 
sistem pintas yang mendaftarkan set tertentu, dan mengubah peralatannya secara instan. 

Penjaga lengan merah tua dan penjaga kaki menutupi tangan dan kakinya, dan mantel 
panjang hitam berkibar yang memiliki knalpot dengan garis-garis petir merah turun itu 
muncul. 

Sarung pedang 《Kuno》 tingkat katana, 『Bulan Sejati removed dikeluarkan dari 

jepitannya, dan ibu jari tangan kirinya sedikit melentur keluar sehingga ia bisa langsung 
mengeluarkan katana itu. 
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Dengan pergantian peralatan, kehadiran Shin juga berubah dengan penampilan baru. 

Apakah itu efek peralatan atau fokusnya berubah? Itu memunculkan perasaan kuat yang 
tidak ada di sana beberapa saat yang lalu, karena sosok yang dibungkus dengan baju besi 
tubuh merah dan hitam. 

Api iblis, setelah melihat penampilan Shin dan tatapan kedua orang itu, berkedip-kedip 
sejenak. Perasaan mengintimidasi dilepaskan oleh Shin, yang dua kali lipat karena tekanan 
yang diterima dari kehadirannya serta dari set peralatan barunya. 

"... Ayo pergi." 

Melonggarkan katananya untuk segera digunakan, tangan kanannya ditempelkan pada 
pegangannya. 

Dia memanggil 【Shukuchi】 * diam-diam, dan langsung bergegas ke kedekatan Tuhan. (T 

/ N: kekuatan teleportasi yang mampu bergerak jarak jauh dalam satu langkah.) 

Keempat lengan terayun ke arah Shin. Masing-masing memegang greatsword hitam legam 
yang seperti kegelapan pekat. Jelas bahwa mereka memiliki massa yang besar, dan itu 
bukan kesan yang salah karena mereka masing-masing menciptakan tornado di belakang 
mereka. 

Pedang besar itu mencapai Shin terlebih dahulu. Saat pedang besar memasuki kedekatan 
katana, pegangan menghilang dari sarungnya dan jejak merah menarik busur di udara. 

Keempat pedang besar dicegat meskipun hanya satu suara yang bergema. Shin melompat 
ke dada Tuhan, karena semua pedang besar dihalau oleh kekuatan katana. 

Tuhan akan mempertahankan diri dengan dua tangan yang tersisa, tetapi ia merasa sedikit 
kedinginan dan segera mengarahkan kembali salah satu lengannya ke atas kepalanya. 
Tanpa jeda, logam berbenturan, dan suara bergema ketika percikan api besar langsung 
terbang. 

Itu adalah serangan dari nee Lazuline Flame Sch dari Schnee, serangan yang menghantam 
titik buta Tuhan. Itu memanfaatkan titik kuat ninja, sebagai peringkat tertinggi pembunuh, 
karena tidak mudah untuk bertukar serangan dari titik buta. Namun, monster undead 
awalnya tidak bergantung pada indera. Reaksi itu tidak mungkin ada tanpa keterampilan 
persepsi Tuhan yang diperkuat di luar spesifikasi. Meskipun Schnee secara obyektif 
memahami kemampuan dirinya dari gerakan itu, itu juga cukup untuk memahami betapa 
Tuhan menyimpang dari standar monster yang disebut Skull Face. 

"Bagaimanapun, itu benar-benar berbeda dari monster yang ada, ya?" 

Dia mendarat menggunakan recoil dari pertukaran pukulan, dan menganalisis kemampuan 
lawan sambil bertukar pukulan dengan ekor dari titik buta. 
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Mengejar Schnee lambat karena Shin yang mendarat di dadanya. Meskipun Tuhan mencoba 
mencegat Shin dengan lengan yang lain, keempat lengan sebelumnya dan satu pedang 
besar yang tersisa tidak dapat menangkap atau melakukan apa pun pada Shin. Pedang 
besar yang tersisa dipecahkan oleh satu pukulan dari 【Blade Breaker】, dan Tuhan 

mundur beberapa mels setelahnya. Satu pukulan dari Shin, yang tidak lagi mudah, menjadi 
kekuatan ofensif yang luar biasa yang sesuai dengan statistik yang naik, menunjukkan 
perbedaan kekuatan yang luar biasa. 

Bahkan Schnee, yang tahu kemampuan Shin dengan baik, kagum pada kekuatan itu. 

"Desir!!" 

Sang Bhagavā, yang sementara mundur sebelumnya mempersiapkan posturnya, mulai 
mengejar Shin. Tuhan, yang kehilangan senjatanya sebelumnya, menyilangkan lengannya 
dalam posisi bertahan. Ketika katana diayunkan ke arah Tuhan dengan tangan dijaga, itu 
menciptakan percikan ketika semua lengan terputus dan tertiup angin. 

"GURUAAAAAAAA !!!!" 

Ekor mendekat dengan teriakan perang, dan mulai menyerang Shin dengan sungguh-
sungguh. Keempat ekor memiliki bilah seperti gergaji yang terpasang, dan meskipun 
mereka menyerang dari segala arah, Shin melompat ke arah Tuhan sebelum ujung yang 
runcing tiba. 

Sebuah serangan dari lengannya dilepaskan dengan putus asa, tetapi Shin menghindarinya 
dengan keterampilan gerakan seni bela diri 【Flying Shadow】 yang memungkinkan 

lompatan ganda di udara, sehingga Shin mendekat kepada Tuhan. Tujuannya, sementara 
dia menghindar, adalah tubuh Tuhan; lokasi ulu hati pada manusia. 

Dapat dikatakan bahwa jarak antara keduanya hampir nol, kesenjangan yang bagus untuk 
Shin sebagian karena perbedaan fisik. Dan itu adalah tempat di mana inti dari Skull Face 
baru saja diserap. Tuhan mencoba untuk mengambil jarak, tetapi Shin sudah menyiapkan 
serangan sebelum aksinya, dan semuanya sudah terlambat. 

"―――― tsu !!" 

Napas tajam bersama dengan katana berayun ke bawah. 

Dia melepaskan keterampilan sistem seni bela diri katana 【Mountain Cleaver】. 

Meskipun dia tidak memiliki pijakan yang kuat di udara, pukulan dari Shin menunjukkan 
kesempurnaan dan kekuatan yang menyeluruh. 

Jejak pedang visual adalah campuran antara garis merah dan hitam yang menembus bahu 
kiri Tuhan dari udara, melewati tubuh, memotong salah satu kaki kanan yang terbang, dan 
meninggalkan luka yang dalam di tanah setelahnya. 
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"GIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!" 

Tuhan berteriak pada kerusakan yang berlebihan. Garis miring miring telah melakukan 
perjalanan melalui tubuhnya, dan cairan hitam bersama dengan armornya terkoyak juga. 
Meskipun dialihkan dari intinya, Shin melihat bahwa sekitar 1/5 dari bola hitam dipotong. 

"Itu mundur, ya?" 

Inti menghilang dari pandangan segera. Entah bagaimana, itu tampaknya bisa bergerak 
bebas di dalam tubuh sampai batas tertentu. Saat dia segera memikirkan tindakan balasan, 
mengabaikan Tuhan yang berteriak, dia mendarat di tanah dan bergerak dalam pengejaran 
tanpa ampun. 

Dia menebas kaki kanan Tuhan secara berurutan untuk menghancurkan posturnya. 

Badai tebasan dilakukan dengan kecepatan yang meninggalkan afterimage. Selain itu, 
setiap kali katana Shin meninggalkan kilatan, berbagai bagian tubuh Tuhan jatuh. 

Sistem keterampilan seni bela diri Katana 【Kasane Dachi】. 

Skill ini menghasilkan, secara acak, beberapa serangan tebasan yang masing-masing 
memiliki kekuatan yang sama dengan tebasan individu. Itu memotong bagian dalam Tuhan, 
yang juga menyebabkan baju besi itu jatuh berkeping-keping. 

Skill ini mampu menyerang beberapa musuh secara bersamaan, karena semakin besar 
kemampuan ofensif yang dimiliki pengguna, semakin besar kekuatannya meningkat. 
Sepertinya dia sudah mendapatkan kontrol total dari skill, 【Kasane Dachi】, karena 

masing-masing serangan tebasan internal sudah pada kekuatan ofensif yang fatal. 

"GI ... A ... aa ..." 

Kekuatan destruktif dimasukkan ke dalam setiap serangan pemotongan yang satu demi 
satu mengamuk di dalam Tuhan. Tuhan nyaris hidup pada saat itu menerima 【Mountain 

Cleaver】 dan juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk mendukung dirinya sendiri. 

Semua ekor sudah dipotong oleh Schnee dan terpesona, tidak meninggalkan kemungkinan 
perlawanan. 

Tubuh Tuhan membengkak dengan meningkatnya tekanan internal. Saat serangan tebasan 
tambahan tak terlihat dihasilkan di dalam tubuh karena 【Kasane Dachi】, 'energi' itu 

ingin keluar. 

Dia tidak mengabaikan inti meskipun belum ditemukan. Tubuh yang terkena badai 
serangan bukan lagi tempat yang aman. Satu-satunya tujuan inti bisa melarikan diri ke 
adalah kepala. 
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"Ini akhirnya!" 

Dia menendang tanah dan melompat. 

Shin dan Tuan 

Lalu dia mengambil posisi berdiri di atas kepala dengan 『Bulan Sejati』, dengan bilah 

yang dibalut cahaya merah, di atas kepala Tuhan. 

Teknik kilat Katana skill gabungan 【Moon Arc: Thunder Flash】. 

Pertama-tama, petir terbentuk di sekitar bilah merah saat berayun ke arah kepala. 
Selanjutnya, kilat pada tubuh utama katana 『Bulan Sejati』 mengiris tengkorak Tuhan, 

dan kilat menyambar dari dalamnya. Petir merah menyebar dan meniup api iblis dari 
dalam rongga mata. Serangan kilat menghancurkan kepala sepenuhnya, saat ia berjalan di 
leher dan seluruh tubuh Tuhan terbakar sepenuhnya seolah-olah itu tidak cukup. 

"... Tsu! ... tsu ... " 

Tidak ada teriakan keluar meskipun tubuhnya dipanggang. 

Serangan tunggal dari Shin memotong bola bersama dengan inti yang lolos ke kepala, dan 
benar-benar menghilang karena sambaran petir tambahan. Tentu saja Skull Face tanpa 
intinya akan lenyap dalam waktu singkat. Namun Tuhan, tidak langsung menghilang 
karena tubuh raksasa itu, tetapi tubuhnya sudah hanyalah mayat belaka. 

"Tsu ... tsu ... tsu !!" 

Meskipun tubuh Tuhan yang hancur, ia mengulurkan lengan yang tersisa ke arah Shin di 
saat-saat terakhirnya. 

"Tuan !!" 

"Tunggu." 

Schnee berteriak pada Shin yang tidak bergerak sambil melihat keadaan Tuhan. Schnee, 
yang bergegas menuju Shin, berhenti pada perintahnya, dan Shin mengarahkan 
pandangannya pada Tuhan. 

Sosok itu tidak memiliki permusuhan, haus darah, atau rasa intimidasi yang ada ketika dia 
bertarung beberapa saat yang lalu. Lord yang mengulurkan lengannya ke arah Shin, 
tampaknya mencoba untuk menggenggam sesuatu yang benar-benar di luar jangkauan. 

"(Jadi ... Wo ... Ni)" 

"Eh !?" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Suara itu mencapai telinga Shin. Meskipun itu terdistorsi dan memiliki nada memutar, itu 
pasti kata-kata seseorang. 

Namun, segera setelah mengucapkannya, Tuhan melebur ke atmosfer dan menjadi esensi 
iblis, sama seperti Wajah Tengkorak lainnya. Permata besar dengan diameter sekitar 50 
kuburan tetap berada di tempat di mana Tuhan berada. 

"Menguasai! Apakah kamu baik-baik saja !? " 

" Oh, aku baik-baik saja. Tidak masalah." 

Dia menenangkan Schnee, yang mengejarnya dalam keadaan panik, dan memikirkan kata-
kata yang dia dengar beberapa saat yang lalu di benaknya. 

(Pada akhirnya, aku hampir tidak bisa mengerti apa-apa. Meskipun itu memang musuh.) 

Dia lebih memperhatikan permata sementara mengalami kesulitan tidak menunjukkan 
kekecewaan di wajahnya. Itu tentu saja permata kelas tertinggi dari kelas satu. Dia 
mengumpulkannya untuk sementara waktu kalau-kalau itu bisa menjadi petunjuk untuk 
sesuatu. 

Ketika dia mengalihkan perhatiannya ke peta, penanda untuk monster, yang telah 
melarikan diri dari pertempuran dengan keduanya, yang dia bisa rasakan, tampaknya telah 
menghilang. Ada monster individu kecil yang lolos dari pemurnian juga, tetapi tampaknya 
telah memudar dengan kekalahan Tuhan. Either way, Tuhan adalah penyebab gangguan 
ini. 

Cahaya yang menerangi sekeliling melemah ketika Shin mengonfirmasinya dengan peta. 
Seperti yang dia duga, efek dari 【Sanctuary】 sepertinya secara bertahap berhenti. Ketika 

cahaya benar-benar memudar, lingkungan menjadi gelap, meskipun masih diterangi oleh 
cahaya bulan. 

Dan, perubahan besar, sebagai hasil dari mengalahkan Tuhan terlihat di dataran. Meskipun 
dia tidak melihatnya karena cahaya pemurnian yang kuat, esensi iblis melayang ke langit 
dari seluruh dataran. Dengan tontonan esensi iblis melayang, cahaya tampak larut ke langit 
malam. 

Adegan yang terjadi di seluruh dataran menyebabkan para ksatria dan petualang 
sekitarnya tetap waspada. 

Cahaya iblis yang membubung tinggi pada saat yang sama dengan cahaya suci yang 
mengusir kegelapan memudar ke dalam nuansa malam. 

Ada banyak orang yang kagum dengan pemandangan itu, yang belum pernah terlihat 
sampai sekarang. 
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"Sepertinya sudah berakhir." 

"Sepertinya begitu. Sebentar lagi, itu akan dikembalikan ke dataran asli, kurasa. " 

"... Haruskah kita kembali ke rumah?" 

"Ya." 

Tanpa mengatakan "Ke mana?", Kedua orang itu mulai berjalan ketika mereka melihat 
cahaya esensi setan menghilang. 

Dia menguatkan dirinya, selama pertempuran sebelumnya, untuk berbicara dengan Schnee 
dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu atau dalam permainan, tetapi 
suasana yang tak terlukiskan menetap di antara kedua orang segera setelah ketegangan 
diselesaikan. 

Waktu yang terpisah pendek untuk Shin, tetapi panjang untuk Schnee. 

Mereka merasa canggung satu sama lain, tetapi lambat laun mereka banyak bicara. Untuk 
mengisi waktu yang telah berlalu, mereka terus berbicara. 

Ketika tim investigasi yang terdiri dari para ksatria dan petualang datang dengan cepat, 
kedua orang sudah meninggalkan dataran. 
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Vol. 2 - 3.1 
Shin dan Schnee memasuki hutan dengan langkah cepat. 

Sambil menghindari para petualang yang bergerak ke dataran, mereka mengubah rute 
mereka menuju Tsuki no Hokora. Di tengah jalan, karena markas pengaturan telah 
ditinggalkan, dia berhenti, menghancurkannya, dan mengumpulkan semuanya termasuk 
barang intersepsi. Wilhelm tampaknya telah memprioritaskan evakuasi dan karena 
Wilhelm tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti mengumpulkan barang-barang 
dalam situasi itu, hanya diharapkan pangkalan itu diabaikan. 

Perasaan Shin tidak akan terluka atau bahkan memar jika barang itu sendiri ditinggalkan. 
Dia memindahkan mereka dalam situasi ini, karena ada bahaya mereka berubah menjadi 
benteng permanen tanpa pemiliknya. Bahkan, banyak Wajah Tengkorak mungkin sudah 
menjadi korbannya, karena ada tanda-tanda bahwa sihir intersepsi telah diaktifkan. 
Mereka tampaknya adalah individu-individu, mereka yang terbunuh di sini, karena tidak 
jauh dari dataran. 

"Sekarang aku memikirkannya, bukankah kamu menerima permintaan? Apakah sudah 
selesai? " 

Shin bertanya kepada Schnee ketika dia selesai mengumpulkan barang-barang. 

"Belum selesai, tapi pekerjaanku hampir selesai." 

"Pekerjaan?" 

"Ini adalah penyimpanan dan pendistribusian barang. Pekerjaan saya sekarang adalah 
mengelola semua itu untuk mencegah pelanggaran, karena banyak negara telah bergabung 
bersama untuk membentuk unit militer bersama. " 

" ... Apakah ini mungkin terkait dengan keributan baru-baru ini? 

"Tentu saja." 

"Serius ..." 

Shin menghela nafas. Meskipun itu tidak disengaja, dia telah mencampuri urusan besar lagi. 
Dia sama sekali tidak tahu tentang masalah-masalah serius, dia tidak menyadari bahwa 
negara-negara telah mulai bekerja untuk menenangkan situasi. Meskipun dia sedikit 
menyesal bahwa dia telah melakukannya dengan cara yang mencolok, kerusakan sudah 
terjadi. 

Sambil bertanya kepada Schnee tentang situasi macam apa itu secara terperinci, dia 
mengernyitkan otaknya untuk mengingat apakah ada saksi mata. Setelah mendengus "uh-
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huh" untuk sementara waktu, dia menyimpulkan bahwa sejauh yang dia tahu, tidak ada 
yang bisa melihatnya, kecuali Schnee. Bahkan spidol hijau yang dia lindungi seharusnya 
tidak melihatnya atau dari mana bola api itu berasal, mengingat betapa masifnya Wajah 
Tengkorak itu. 

"Yah, tidak apa-apa soal itu. Jadi, apakah Schnee tidak harus hadir untuk distribusi? Saya 
pikir Anda setidaknya harus pergi ke tempat pertemuan atau saya harus mengatakan 
markas bagi Anda untuk menyelesaikan permintaan Anda. " 

"Akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Bahkan jika saya mendistribusikannya secara 
merata, itu tidak bekerja berdasarkan yang pertama datang, pertama dilayani. Saya 
seharusnya melakukan alokasi setelah semua korps berkumpul. Ini akan memakan waktu 
sekitar satu minggu paling awal, sampai ada pertemuan. Jika saya memikirkan kisaran 
kemajuan masing-masing unit, tidak ada masalah bahkan jika saya tidak terburu-buru. " 

Ketika dia menyerah memikirkan tentang kasus saksi mata, karena tidak ada yang bisa 
dilakukan lebih lanjut, dia mengkonfirmasi timeline Schnee . Jika dia serius, Schnee bisa 
melakukan perjalanan lebih cepat daripada yang lain, jadi dia bisa menghabiskan waktu 
bersama Shin 

Entah itu Shin atau Schnee, ada banyak hal yang ingin mereka tanyakan satu sama lain. 
Sambil menuju Tsuki no Hokora, mereka memutuskan untuk saling menjelaskan situasi 
mereka sendiri. 

"Karena aku punya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan, kamu bisa menanyakan 
apa pun sebelum itu." 

Shin memutuskan untuk menerima pertanyaan dari Schnee terlebih dahulu, mengingat 
semakin lama dia menghabiskan waktu di sini. Sebenarnya, itu masih belum berlalu satu 
bulan sejak Shin datang ke dunia ini, jadi dia mungkin hanya bisa menjawab sedikit. 

"Saya mengerti. Lalu aku akan bertanya beberapa hal yang aku sudah cemas untuk saat ini. 
" 

" Silakan. " 

Schnee bertanya pada Shin tiga hal. 

Pertama, di mana dia sampai sekarang? 

Kedua, mengapa kemampuan tempurnya meningkat? 

Ketiga, apa yang akan dia lakukan mulai sekarang? 
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"Lalu yang pertama. Tentang keberadaan saya sampai sekarang. Sejujurnya, saya pribadi 
bahkan belum berada di sini selama satu bulan, hari ini, sejak saya pergi ke penjara bawah 
tanah terakhir. " 

"Apa maksudmu dengan itu?" 

"Itu benar. Ingat saat semua orang melihatku untuk menantang Asal? " 

" Ya. " 

" Aku mengalahkan Asal dan itu seharusnya menjadi akhir yang sesuai. Tetapi setelah itu, 
di kedalaman terdalam dari penjara bawah tanah itu, 【Gerbang Dunia Lain】, ada pintu 

besar di kamar bos. Itu terbuka segera setelah Origin jatuh. " 

Shin mengingat saat itu sambil menjelaskannya kepada Schnee. Adegan di mana pintu 
berat yang dia pikir hanyalah hiasan terbuka saat mengeluarkan suara. 

"Pintu...?" 

"Iya. Setelah itu, saya kehilangan kesadaran, dan sebelum saya menyadarinya, saya 
berbaring di ladang berumput. Setelah itu, saya pergi ke Tsuki no Hokora dan mendengar 
cerita garis besarnya. Saya benar-benar terkejut ketika mendengar bahwa lebih dari 500 
tahun telah berlalu. Itulah alasan mengapa saya belum ada selama 500 tahun. " 

" Jadi itu alasannya, ya? " 

Schnee tampaknya mengerti situasinya ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Shin. 
Itu berbeda dari saat mereka bertemu sebelumnya; dia memiliki ekspresi lega, seolah 
dadanya tidak lagi terbatas. 

"Schnee?" 

"Fufufu, bukan apa-apa." 

"Kalau begitu, itu bagus." 

Meskipun Shin memiliki tanda tanya yang menari di atas kepalanya karena Schnee, untuk 
beberapa alasan, sedang dalam suasana hati yang baik, dia tidak terlalu memikirkannya 
karena itu jelek untuk menjadi selimut basah; terutama ketika dengan seseorang yang 
berada dalam suasana hati yang menyenangkan. 

Nah, untuk yang berikutnya. Kemampuan dan statusku naik karena judul yang aku peroleh 
setelah mengalahkan Asal. " 

" Judul? Judul macam apa? " 
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" Ada tiga. 【Limit Breaker】, 【Accomplished One】 dan 【Liberator】. Dua yang 

pertama terkait dengan pertumbuhan statistik saya. Meskipun saya mendengar mereka 
untuk pertama kalinya ketika saya mendapatkannya, apakah Anda ingat pernah 
mendengar salah satu dari mereka sebelumnya? " 

Tidak, saya baru saja mendengar semua judul itu untuk pertama kalinya. Efek apa yang 
mereka miliki? " 

Shin menjelaskan masing-masing efek judul sebagai jawaban atas pertanyaan Schnee. 
Meskipun tidak ada kenaikan stat untuk judul 【Liberator】, karena dia merasa itu 

memiliki semacam makna, dia menjelaskannya dalam sekali jalan. (E / N: 【Liberator】 -- 

Kebal terhadap semua efek pengikatan dan pembatasan, baik itu item atau keterampilan 
sihir. 【Accomplished One】 -- Semua poin kemampuan berlipat ganda. 【Limit Breaker】 

-- Batas atas untuk semua statistik telah dihapus, dan semua statistik akan meningkat 
sesuai dengan berapa banyak poin kemampuan dibuang sebelum membatasi 
penghapusan.) 

"... itu tidak masuk akal, bukan." 

"Benar-benar. Aku juga berpikir itu hanya lelucon sampai aku melihat statistiknya. " 

Shin juga, bisa mengerti perasaan Schnee yang kehilangan kata-kata. Jika yang terpilih 
memperoleh gelar-gelar ini, keseimbangan kekuatan dunia kemungkinan akan runtuh. 

"Namun, kupikir tidak perlu khawatir tentang hal itu sejauh itu." 

"Kenapa begitu?" Tanya Shin. 

"Itu persyaratan akuisisi. Meskipun monster ada di dunia ini, fenomena pemijahan kembali 
di tempat yang sama dengan monster unik yang sama sekali identik tidak terjadi. Saya 
tidak berpikir ada orang yang dapat memenuhi persyaratan akuisisi di tempat lain, karena 
Asal mungkin satu-satunya. Juga, penjara bawah tanah yang 

dikunjungi Guru telah sepenuhnya menghilang. " " Begitu. Itu membuat itu tidak mungkin. " 

Menurut Schnee, beberapa hari setelah Shin pergi untuk menaklukkan ruang bawah tanah, 
karakter pendukung Shin menjadi jengkel ketika Shin tidak kembali, jadi mereka 
berkumpul dan mengikuti jalan Tuan mereka. Namun, bahkan tidak ada bayangan atau 
bentuk di sana, bahkan garis-garisnya hilang. 

Ketika mereka menghentikan pencarian sementara dan kembali ke Tsuki no Hokora, 
karakter pendukung pemain lain membuat keributan dengan mengatakan, "Tuanku telah 
menghilang!". Schnee mendengarnya dan yakin bahwa Shin telah membersihkan ruang 
bawah tanah. Tetapi mereka masih ragu bahwa dia menghilang dengan pemain lain, dan 
mulai menyelidiki cerita sendiri. Dia juga memikirkan kemungkinan bahwa Shin masih di 
dunia ini, sama seperti dia dan yang lainnya. 
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Namun, kerak bumi berubah, dan keadaan kebingungan menyusul di benua sesudahnya. 
Sambil membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan, Schnee tetap berada di Tsuki 
no Hokora, dan sisa karakter pendukungnya berpisah untuk terus mencari Shin, atau 
bergerak untuk melindungi ras mereka sendiri. 

Entah bagaimana, Shin berharap mereka akan melakukan itu. 

"Tapi tunggu? Bukankah Dusk Yang Mulia muncul tepat setelah aku mengalahkan Origin? " 

Shin telah memperhatikan bahwa ada jeda waktu yang tidak biasa bagi karakter 
pendukung untuk membuat keributan. 

"Tuan, jika kamu memikirkan tentang lokasi bekas Tsuki no Hokora, tentu saja akan butuh 
waktu agar informasi tersebut beredar. Di mana Anda pikir itu? " 

" ... Benar. " 

Schnee mengatakan bahwa karena banyak bos monster ada di daerah dekat Tsuki no 
Hokora, orang bisa mengatakan itu adalah pos terpencil. Dalam situasi di mana karakter 
pendukung tidak dapat menggunakan fungsi obrolan, informasi tidak dapat dibagikan 
segera. 

"Itulah mengapa saya percaya bahwa seseorang yang memiliki gelar Guru atau setidaknya 
gelar serupa kemungkinan tidak akan pernah muncul. Jika orang seperti itu muncul, ya, 
tolong lakukan sesuatu. " 

"Jadi itu jatuh ke tanganku, ya?" 

"Tentu saja. Hanya seseorang dengan kedudukan Masters yang dapat menentangnya, jika 
seseorang dengan kekuatan yang mirip dengan kelas kami mendapatkan gelar itu. Karena 
itu, saya serahkan semuanya pada Anda, Master. " 

" Ya, itu benar. " 

Statistiknya berlipat ganda, jadi itu berarti semakin tinggi statistik aslinya, semakin kuat 
titleholdernya. Jika orang yang dipilih dengan kemampuan tinggi memperoleh gelar 【Satu 

yang Berhasil】 atau bahkan dalam 【Limit Breaker】, bahkan Schnee tidak akan memiliki 

peluang melawan orang itu. 

Namun, karena ada persyaratan ketat untuk kondisi akuisisi, dan Shin telah melampaui 
statistik maksimal, Schnee percaya bahwa penampilan setiap musuh yang akan bisa 
mendapatkan pukulan yang kuat, sangat tidak mungkin di negara ini. 

"Ngomong-ngomong, Schnee." 

"Ya, ada apa?" 
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"Itu, panggilan 'Tuan', dapatkah kamu melakukan sesuatu tentang itu?" 

Sambil berbicara, Shin tentu saja merasa terganggu. Meskipun dia tidak keberatan selama 
pertandingan, hanya karena dia adalah seorang NPC, itu sangat canggung ketika dia 
memanggilnya dalam situasi saat ini. 

"Apakah ada masalah ketika aku memanggil Tuan, 'Tuan'?" 

"Tidak, tidak ada ... masalah, tetapi bukankah Schnee terkenal sekarang? Jika orang seperti 
itu memanggilku 'Tuan', itu akan benar-benar berubah menjadi keributan. " 

" Mu, itu pasti masalahnya, tapi ... " 

Shin mengerti betul pengaruh Tsuki no Hokora. Dan, tentu saja Schnee yang membuatnya. 
Mustahil bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang seperti Schnee kelihatannya 
memiliki tuan yang dia pandangi. 

"Tidakkah menurutmu begitu? Saya terutama ingin menghindari menjadi pusat perhatian. 
Karena itu, saya meminta Anda untuk tidak memanggil saya 'Tuan'. " 

" Tapi, lalu apa yang harus saya memanggil Anda? " 

" Eh? Bukankah menggunakan namaku secara normal sudah cukup? " 

" Uh !? I-Itu ... " 

Untuk suatu alasan, Schnee yang terkejut melihat ke bawah dengan mulutnya bergumam. 
Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya untuk menatap lurus ke Shin seolah-olah 
dia sudah memutuskan. 

"T-Lalu ... Shin." 

"Ah, ini dia," 

Schnee mengatakannya dengan berbisik. Pipinya diwarnai merah muda, samar, dan 
telinganya merah cerah. 

Sedangkan untuk Shin, dia mendapat respon cukup besar dari 'Eh, reaksi apa itu !?' dan 
anehnya menikmati perasaan malu. 

Reaksi Schnee tentu terlihat di banyak manga dan permainan. Meskipun Shin tahu betul 
situasi ini, masalahnya adalah apakah dia bisa mengembalikan reaksi secara langsung atau 
tidak. 

Meskipun ia tidak berpengalaman, itu tidak berarti bahwa ia belum pernah mengalami 
cinta sebelumnya. 
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Sejujurnya, Schnee tidak pernah mengubah ekspresinya untuk menjadi pemalu dalam 
permainan ini, jadi tindakan memanggil namanya sendiri dengan mata agak terbalik itu 
hebat, dan sangat "Moe". 

"Bagaimana aku harus mengatakan ini ... yang memiliki kekuatan penghancur ..." 

"Eh !?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Ya, itu benar-benar bukan apa-apa. Mulai sekarang, tolong panggil 
aku Shin. " 

" Aku mengerti. Lalu, setelah ini aku akan memanggilmu S-Shin. " 

Schnee berusaha bersikap tenang, tetapi pipi dan telinga yang memerah dengan jelas 
mengekspresikan keadaan pikirannya. Shin, yang tahu penampilannya yang biasanya 
tenang, mengkhawatirkan jeda yang terlalu ekstrem. 

(Apakah ini benar-benar 'Gap Moe'? Memang ... kekuatan destruktif layak dibandingkan 
dengan celah Celica-san, yang kurasakan di guild.) 

Setelah itu, mereka berjalan tanpa mengatakan apapun satu sama lain untuk sementara 
waktu. Setelah mengkonfirmasi bahwa telinga Schnee, yang gelisah, kembali ke warna 
semula dengan menggunakan pandangan sekilas, Shin melanjutkan pembicaraan. 

"Ah, meskipun kita keluar dari topik, haruskah kita melanjutkan pertanyaan?" 

"Ya, aku menunjukkan sisi yang tidak enak dilihat. Tapi aku baik-baik saja sekarang. " 

Meskipun dia merasa suaranya masih terdengar agak bersemangat, dia mengabaikannya, 
karena percakapan itu tidak akan maju jika dia menunjukkannya. 

"Coba kulihat ... Errr, aku sudah bicara tentang kemampuanku. Lalu tentang pertanyaan 
terakhir. Pertama-tama, aku bermaksud berkeliling mengumpulkan informasi di sana-sini 
setelah ini. " 

" Informasi? " 

" Ya, pertama aku akan belajar tentang dunia ini. Untuk saat ini, saya telah menyelidiki 
sedikit di perpustakaan kerajaan, dan saya bermaksud untuk pergi ke Tanah Suci nanti. 
Apakah Schnee pernah ke sana sebelumnya? " 

" Ya. Tetapi karena itu hanya penyelidikan internal yang sederhana, saya masih tidak tahu 
apa yang terjadi di pusat kota. " 

" Begitukah? " 
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Apakah kunci untuk kembali ke dunianya dulu ada di sana atau tidak. Satu-satunya cara 
adalah pergi ke sana langsung. 

"Um ... Shin." 

"Hmm?" 

Schnee memanggil Shin, yang berpikir apakah dia ingin pergi ke Tanah Suci selanjutnya. 
Suaranya benar-benar berubah dari beberapa waktu yang lalu dan agak kaku. 

"Jika kamu menemukan jalan ... apakah kamu akan berhenti dan kembali?" 

"... Ah." 

Dia terdiam beberapa saat dan menjawab. Meskipun dia ragu-ragu tentang bagaimana 
menjawab pertanyaan Schnee dalam keadaan ini, itu tidak akan mengubah kesimpulan 
bahkan jika dia berbohong. Dia tidak bermaksud menyerah jika masih ada kemungkinan. 

Dan tidak ada artinya dalam jawaban yang samar-samar. 

Dia tidak ingin berbohong. 

"Itu seharusnya sudah diduga, ya?" 

"... Maaf." 

"Tidak, Ketika aku mendengarkan ceramahmu sebelumnya, aku sudah berpikir kamu ingin 
melakukannya." 

Schnee mengangguk sambil menunjukkan senyum polos, tampaknya memahami dalam 
beberapa hal. Pada ekspresi yang menyerupai ekspresi kelegaan, Shin merasakan sedikit 
keganjilan. 

"Hei, Schnee. Seberapa banyak yang Anda ingat dari permainan itu? " 

Tanya Shin, dalam upaya untuk mengubah rasa ketidaksesuaian. 

"Segalanya." 

"Segalanya ..?" 

"Ya. Dari saat aku turun dari tempat itu untuk bersamamu. " 

Semuanya sampai saat ini sekarang. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 2 - 3.2 
Saat ketika dia berlari melalui bidang untuk pemula. 

Waktu ketika dia tertekan karena kalah di PvP. 

Keinginan untuk meningkatkan statistiknya. 

Teman-teman yang dimilikinya di guild. 

Tawa nyaring setelah mengalahkan pasukan besar pemain. 

Penjara bawah tanah tempat dia mempertaruhkan nyawanya. 

Air mata yang ditumpahkannya karena tidak mampu melindungi kehidupan seseorang. 

Belati pembunuh yang dia pegang. 

Janji yang dia buat untuk orang tertentu. 

Terakhir kali melihat punggungnya. 

"RememberAku mengingat semuanya," 

kata Schnee sambil dengan tenang meletakkan tangannya di atas dadanya. 

"Meskipun tidak ada gunanya memintamu untuk melupakannya juga, tolong katakan ..." 

"Aku tidak mengatakan ~" 

Wajah tersenyum itu terlalu bersinar saat dia menjawab dengan jujur. Itu adalah ekspresi 
wajah yang tidak dia lihat ketika dia adalah seorang NPC, dan ketika rekannya membuat 
wajah seperti ini, Shin menjadi sedikit senang. 

"Tapi, jika itu masalahnya. Meskipun kamu hanya berbicara dalam kalimat yang sudah 
ditentukan sebelumnya, apakah kamu dalam keadaan sadar? " 

" Tidak, setelah Shin dan yang lainnya memasuki situasi yang dikenal sebagai permainan 
kematian, jenis kesadaran diri menjadi jelas. Sampai saat itu, rasanya seperti menonton 
gambar bergerak. Sangat sulit untuk menjelaskannya, tapi itu seperti melihat diri saya 
sendiri dari sudut pandang burung. " 

Meskipun itu adalah ingatannya, Schnee mengatakan bahwa itu seperti ingatan orang lain. 
Sejujurnya, dia tidak memahaminya dengan baik, karena dia pikir agak menyakitkan 
kesadarannya menjadi sadar ketika dalam keadaan di mana tubuhnya bergerak tanpa izin, 
jadi dia tidak mempertanyakannya lebih lanjut. 
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"Saya melihat. Singkatnya, Anda tahu semua tentang hal-hal logout dan hal-hal lain di luar 
poin itu juga. " 

Itu mungkin untuk mengatakan bahwa itu mungkin menjadi alasan mengapa dia 
mempertahankan ingatannya tentang permainan. 

"Iya. Pada saat itu, itu karena semua petualang kadang-kadang menggunakan kata-kata itu 
setelah perkelahian hidup dan mati dimulai. Jika saya tidak salah, dunia lain, berbeda dari 
yang ini, apakah dunia nyata, kan? " 

"Itu benar ... jadi, setelah saya pergi, kalian mencari saya dan kemudian berpisah, ya?" 

"... Ya." 

Sambil tersenyum seolah-olah dia dalam kesulitan, Schnee menegaskannya. 

Pertarungan terakhir dari game kematian. Jika Shin memenangkan pertarungan, Schnee 
dan yang lainnya akan menghilang. Jika Shin kalah, Schnee dan yang lainnya akan 
kehilangan tuannya. Bagaimanapun, itu tidak bisa menjadi akhir yang bahagia. Oleh karena 
itu, mereka mengambil beberapa tindakan, karena situasi misterius di mana mereka tidak 
menghilang meskipun Shin seharusnya menang. 

"Kalau saja kalian semua bisa memberitahuku sebelumnya, meskipun itu mungkin tidak 
mungkin untuk dikatakan." 

"Lalu, bukankah Shin akan bermasalah dengan itu? Anda harus melakukan yang terbaik 
yang Anda bisa saat itu. " 

" Begitukah ... " 

Meskipun diputuskan bahwa itu baik-baik saja dan dia bersemangat ketika meninggalkan 
Tsuki no Hokora; ketika dia mengetahui tentang keadaan yang disembunyikan oleh 
karakter-karakter pendukungnya, Shin merasa sedih. 

Namun demikian, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan meragukan dirinya sendiri, dan akan 
melakukan apa yang dia lakukan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. 

"Pada masa itu, tindakan independen belum sepenuhnya mungkin, dan pembicaraan 
tentang kebebasan, seperti saat ini, kurang lebih bahkan tidak dapat dibayangkan. Either 
way, itu tidak mungkin untuk dibicarakan. " 

" Nah sekarang setelah Anda menyebutkannya, ketika permainan kematian dimulai, saya 
pikir itu aneh bahwa NPC bertingkah aneh seperti manusia. Sekarang mengetahui bahwa 
itu adalah kesadaran diri, saya menyadari 'Ah! jadi begitu '. " 

"Kamu memiliki kepribadian yang sulit seperti biasanya, Shin." 
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"Diam! ... Tinggalkan aku sendiri." 

Dia bergumam pada Schnee, yang tersenyum kecut saat dia merasa malu. Dia merenungkan 
tindakan masa lalunya, memikirkan apakah atau kapan program-program itu mulai 
kesadaran diri atau sesuatu, bertanya-tanya 'Apakah aku memperlakukannya dengan 
sopan?', Ketika ucapan Schnee benar-benar mengenai sasaran. 

"Yah, kamu akan pergi berperang bahkan jika kamu tahu, Shin." 

"... Itu mungkin benar." 

Dibandingkan dengan kehidupan sepuluh ribu manusia, karakter pendukung tidak lebih 
dari data. Bahkan jika datanya agak sadar diri, itu masih belum bisa dibandingkan. 

"Selain itu, bukankah kamu membuat janji?" 

"... Ya." 

Meskipun tidak banyak, banyak orang kembali ke kenyataan. 

Sebenarnya, itu karena janji yang dipertukarkan Shin dengan orang tertentu. 

Karena mereka tahu pasti, baik Schnee maupun karakter pendukung lainnya tidak akan 
mengatakan apa-apa. 

"Sekarang, mari kita hentikan atmosfir khusyuk ini. Terutama karena kita bisa bertemu lagi 
setelah banyak usaha dan menunggu lama. " 

" ... Itu benar. "Apa yang aku katakan sekarang, dengan cepat menjadi menyedihkan! Mari 
kita hentikan! " 

Untuk benar-benar mengubah suasana hati yang telah menjadi tertekan, Schnee 
berperilaku ceria dan bertepuk tangan dengan cara yang berlebihan. Shin juga bergabung 
dengan mengangkat suaranya. 

"Pertama-tama, untuk merayakan reuni, mari kita pergi bersama-sama dengan pesta. Kalau 
soal bahan makanan, aku punya banyak yang tersisa di Kotak Barang. " 

"Ayo lakukan. Tolong izinkan saya mendemonstrasikan keterampilan memasak saya yang 
telah saya naikkan selama bertahun-tahun. " 

" Ngomong-ngomong, apa tingkat memasak Anda? " 

" Itu menjadi Ⅸ sekitar satu bulan yang lalu. " 

" Serius !? " 
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Shin terkejut bahwa itu telah tumbuh ke tingkat di mana dia bisa memasak bahkan 
monster tingkat tinggi. Bahkan jika dia membuat makanan kelas terendah, sup sederhana, 
dengan level ini berubah menjadi hidangan yang menghasilkan banyak statistik bonus. 
Dikatakan bahwa juru masak yang terampil ternyata sama bermanfaatnya dengan pandai 
besi yang terampil di guild besar. Ada bonus besar ketika hidangan dibuat menggunakan 
bahan-bahan langka. Jika salah satu dari dua pemain dengan level, pekerjaan, dan 
kemampuan yang sama memakan hidangan, pemain yang memakannya akan berakhir 
dengan kemenangan penuh dalam pertempuran. 

Dan Rokuten, di mana Shin menjadi anggota, mampu mengalahkan keterampilan dan 
statistik pemain lain karena ada keterampilan memasak level X. Jadi, dengan hidangan yang 
memberikan bonus sementara menambah statistik maksimal mereka, mereka dapat 
melebihi batas, meski hanya sedikit. (E / T: Meskipun statistik mereka maksimal pada 999, 
dengan makanan itu mereka bisa pergi di atas 1000) 

Ngomong-ngomong, hanya Shin dan anggota lain dari Rokuten, yang telah mencapai 
statistik maksimum, yang mengetahui informasi itu. Semua anggota, termasuk Shin, mulai 
memperhatikan peningkatan kerusakan dari efek bonus, dan informasi itu tidak diedarkan 
agar hanya enam anggota Rokuten yang mendapat manfaat darinya. 

"Meskipun aku tidak seperti Cook-sama, kamu bisa mengantisipasinya." 

"Yosh! Serahkan bahan-bahan itu padaku! " 

Sambil mengekspresikan "Fufufu", dia melihat bahan-bahan di Kotak Barang. Meskipun 
bahannya disimpan sejak saat itu hanya permainan, dia sendiri sudah memastikan bahwa 
tidak apa-apa untuk memakannya. 

"Ngomong-ngomong Shin, boleh aku mengajukan satu pertanyaan lagi selain dari 
pertanyaan sebelumnya." 

"Ya? Ada apa? " 

Schnee mengajukan pertanyaan kepadanya sambil menatap bagian atas kepala Shin. 

"Yang itu, apa itu?" 

"Yang ini? ... Ah. " 

Dia menyadari apa yang dia bicarakan. 

Yuzuha yang tidur nyenyak di atas kepala Shin. 

"Meskipun karena hanya nama dan levelnya yang terlihat, apakah kamu menggunakan 
Taming di atasnya?" 
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"Ya, ada beberapa keadaan kecil, dan kami membuat kontrak mitra karena mereka. 
Namanya adalah Yuzuha. Saya akan jujur karena itu adalah Schnee. Ras itu adalah Element 
Tail. " 

" ... Ketika aku melihat ekornya, kupikir itu bukan ras Demon Fox belaka. Jadi itu Ekor 
Elemen, ya? " 

Schnee menjadi kaku sejenak, tepat setelah dia mendengar ras Yuzuha. Tapi dia segera 
mendapatkan kembali dirinya seolah-olah dia berpikir, "Yah, bagaimanapun juga itu Shin." 

"Kamu menemukan melalui ekor?" 

"Mungkin Shin tidak menyadarinya? Aku bisa mengerti kalau itu bukan Demon Fox biasa 
karena ada 3 ekor. " 

Shin memiringkan kepalanya karena apa yang dikatakan Schnee. Seharusnya tidak ada fitur 
seperti itu di ekor Yuzuha. 

"... Tiga ... ekor?" 

Lalu tiba-tiba dia menyadarinya. Sekarang dia memikirkannya, ada perasaan ekor 
memukul telinganya dan bagian belakang kepalanya. 

Pertama, dia meraih ekor dengan tangan kanannya. Yap, bagus dan lembut. 

"Hmm." 

Selanjutnya, dia meraih ekor dengan tangan kirinya. Yang ini juga lembut. 

"... Hmm." 

Akhirnya, dia berkonsentrasi pada indera peraba di belakang kepalanya. Ada sentuhan 
cahaya redup. 

"... Hmm." 

Untuk saat ini, dia melepaskan ekor dari tangannya, mencengkeram tubuh Yuzuha dari atas 
kepalanya dan membawanya di depan wajahnya. 

"Kuu?" 

"Mereka pasti menjadi tiga." 

Yuzuha bangun setelah dipindahkan dari atas. Dan kemudian ekor yang meningkat menjadi 
3 mengayun berdampingan. 

Ketika melihat levelnya, tiba-tiba naik lebih dari 400. 
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"... Yah, kurasa levelnya naik terlalu banyak." 

Bahkan jika level sebelumnya lebih dari 200, itu sudah naik terlalu tiba-tiba. Itu tidak 
membunuh banyak monster saat mereka leveling level Rashia. Dan memang mustahil 
untuk naik level hampir 200 level hanya dari pertarungan dengan Tuhan. 

"Aku pikir sesuatu yang lain terjadi." 

Shin berpikir ada sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Tingkat pertumbuhan mitra monster 
atau sesuatu yang serupa adalah sesuatu yang dia dengar dari anggota Rokuten; Kasmir. 
Oleh karena itu, dia mengerti bahwa pertumbuhan langsung seperti itu hampir mustahil. 

Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Shin adalah bahwa pencarian tersembunyi telah 
selesai ketika persyaratan terpenuhi. Dia telah mengalaminya beberapa kali selama 
pertandingan, jadi dia sudah terbiasa dengannya. Jika dia ingat dengan benar, ada 
pencarian dengan mitra monster juga. 

"Schnee, bagaimana kamu melakukan pencarian tersembunyi di dunia ini?" 

"Sejauh yang aku tahu, aku belum pernah mendengar pembicaraan tentang pencarian 
seperti itu yang dihasilkan. Suara dunia yang pernah kudengar sebelumnya, juga tidak 
pernah terdengar lagi setelah Shin menghilang. Dan saya belum pernah mendengar cerita 
seperti ini juga. " 

Suara dunia yang disebutkan Schnee mungkin adalah sistem pengumuman di THE NEW 
GATE. 

Tidak seperti pencarian yang bisa diterima di guild, ketika kondisi untuk pencarian 
tersembunyi yang dihasilkan dipenuhi, pemain diberitahu tentang jenis pencarian itu 
melalui pengumuman saat pencarian tersembunyi dimulai. 

Dalam hal ini, karena tidak ada pengumuman sama sekali, Shin tidak memperhatikan level 
Yuzuha. Juga, dilihat dari cerita Schnee, fitur sistem pengumuman kemungkinan hilang. 

"Tetap saja, agar jumlah ekor bertambah, apakah ini karena levelnya naik?" 

Shin berbicara sambil menghadap Yuzuha. 

Karena tidak ada kit Element Tail di era game, dia tidak yakin tentang bagaimana mereka 
tumbuh. 

Mungkin secara tak terduga itu hanya sekedar percepatan pertumbuhan dan bukannya 
pencarian dan sejenisnya. 

"Kua ~ ... Selamat pagi, Tuan." 
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Tanpa mengetahui bahwa Shin khawatir, Yuzuha menguap keras ... dan menyapanya seolah 
itu wajar saja. 

"Tunggu sebentar, Yuzuha! Apakah Anda mencapai titik di mana Anda dapat berbicara? " 

" Kuu? Ketika benda-benda hitam menghilang, kepalaku merasa segar. " 

" Benda-benda hitam? " 

Ketika dia mendengar tentang benda-benda hitam itu, dia memikirkan inti Tuhan yang 
terbelah dua hanya beberapa saat yang lalu. Jika dia ingat kembali, hanya Wajah Tengkorak 
yang mengelilingi kuil Shinto tempat Yuzuha diselamatkan. Dan tidak aneh menganggap 
Tuhan yang muncul kali ini sebagai bos. 

"Itu hitam, bundar, dan di dalam tulang. Dan Guru memotongnya. " 

" Itu adalah inti Tuhan, tidak salah lagi. " 

Sepertinya itu sesuai dengan harapan Shin. Ada semacam hubungan yang menghubungkan 
Yuzuha dan Tuhan, intuisi Shin sebagai seorang gamer memberitahunya. 

Apakah sebagian dari kekuatannya diserap? Atau disegel? Sangat disesalkan bahwa dia 
tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasinya setelah mengalahkannya. 

"Untuk saat ini, kamu dilarang berbicara di depan umum. Karena Iblis Rubah biasa tidak 
bisa bicara. " 

" Oke. " 

" Jika itu hanya kita berdua, itu boleh saja, tapi jangan biarkan dirimu terbuka dengan 
orang lain. " 

" Hmmm, maka apakah aku hanya berbicara langsung ke rumahmu? keberatan? " 

" Telepati? Jika demikian, itu akan baik-baik saja. " 

Karena ada telepati, masih mungkin untuk berkomunikasi. Tampaknya Yuzuha juga 
memahaminya secara intuitif, saat mengangguk patuh. 

"Tapi Shin, karena jumlah ekor telah meningkat, akankah itu masih dikenal sebagai Rubah 
Kecil?" 

"Itu benar ..." 

Sebenarnya, ada berbagai jenis ras Demon Fox, dan jadi tentu saja ada yang memiliki 
banyak ekor. Memang, itu mungkin untuk mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka 
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memiliki beberapa ekor .. Tapi secara umum itu menjadi keberadaan yang sedikit 
berbahaya bagi orang biasa jika jumlah ekor melebihi 2. 

Adapun ras Demon Fox dengan 3 ekor, ada Flame Tail, Pemimpin Ekor dan sebagainya. 
Bahkan jika masih muda, level mereka masih setidaknya 250. Mereka bukan jenis monster 
yang hanya akan diambil sebagai hewan peliharaan di dunia ini. 

"Ini masih anak-anak, jadi memasuki suatu negara mungkin saja, tapi ..." 

"Yah, cepat atau lambat juga akan menjadi dewasa. Itu benar ... katakanlah, Yuzuha. Tidak 
bisakah kau melakukan hal-hal seperti mengubah? " 

" Kuu? Ada hal-hal yang dapat saya lakukan, dan hal-hal yang tidak dapat saya lakukan. " 

" Bisakah Anda mengubah tiga ekor menjadi satu? " 

" Mudah ~ " 

kata Yuzuha, sementara tiga ekornya dengan indah berubah menjadi satu ekor dengan 
suara pop. 

"Oh!" 

"Bagus sekali." 

Shin dan Schnee sama-sama membuka mata lebar-lebar karena terkejut. 

Alih-alih ilusi, mereka tampaknya benar-benar menjadi satu ekor. Bahkan menyentuhnya 
pun terasa alami. 

"Apakah ini bagus ??" 

"Tidak apa-apa. Bukankah itu akan membuatmu lelah? " 

" Tidak apa-apa! " 

"Lalu mulai sekarang, bisakah kamu menggabungkan mereka menjadi satu ekor di tempat-
tempat di mana orang bisa melihat? Karena itu akan menyelamatkan kita dari satu masalah 
atau lainnya. " 

" Ya, aku bisa melakukan itu ~ " 

Yuzuha menyetujui dengan mudah. Itu tidak menyembunyikan perlawanan. 

"... Entah bagaimana itu diselesaikan dengan mudah." 

"Ya, itu benar. Jika seperti ini, itu tidak akan ditemukan dengan mudah. " 
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Schnee juga, yakin. Sepertinya Shin lega dengan ini. 

"Yuzuha sangat baik?" 

"Ya, ya, pekerjaan yang baik." 

"Kuu ~~" 

Dengan Yuzuha memegang dadanya, dia menepuk-nepuk kepalanya karena pekerjaannya 
yang bagus. 

"... Lucu!" 

"Hmm?" 

"Ha! Bukan apa-apa. " 

" ... Apakah kamu ingin mengelusnya? " 

" Tentu !! " 

Meskipun dia sangat kuat, Schnee masih seorang wanita dan sepertinya menyukai hal-hal 
yang lucu. Membelai Yuzuha memang terasa sangat enak juga. 

"Masih sama seperti sebelumnya, Shin tidak pernah gagal untuk mengejutkanku." 

"Hmm?" 

"Tidak ada yang pernah berhasil menjinakkan Element Tail sebelumnya." 

Deklarasi Schnee berisi sesuatu yang menakjubkan ketika menghentikan petting-nya. 
Element Tail ditetapkan mustahil untuk dijinakkan sejak awal era game. Tidak heran dia 
terkejut. 

"Kamu tidak terlihat terkejut saat mengatakan itu?" 

"Yah, karena itu Shin, aku benar-benar tidak terkejut. Tidak ada individu level tinggi seperti 
Anda yang pernah mencoba melakukan itu sebelumnya. " 

" Memang. Kami, sang Rokuten, melemahkan lawan sambil berjalan dengan mudah, 
meskipun kesulitannya tinggi. " 

Shin ingat. Memiliki setiap atribut sihir, dibantu oleh serangan fisik yang kuat dari taring 
dan cakarnya, itu adalah monster yang memiliki sifat lincah dan gesit yang tidak cocok 
dengan tubuhnya yang besar. Bahkan para pemain maxed stats tidak bisa membiarkan 
pertahanan mereka turun. Itu adalah penampilan asli dari Element Tail. 
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Yuzuha, yang meringkuk saat dipegang oleh lengan Shin, tidak menunjukkan ancaman 
seperti itu sama sekali. 

"Kuu?" 

"Yosh, mari kita berlari dengan kecepatan penuh sekarang. Bahkan, ada beberapa teman di 
depan kita. dan mereka mungkin menyebabkan keributan segera. " 

" Jika itu masalahnya, lebih baik kita bergegas. Kami mungkin akan mengejar waktu. " 

Jika seseorang memikirkan kecepatan perjalanan Shin dan Schnee; mereka bisa dengan 
mudah menyalip seekor kuda yang berlari dengan kecepatan penuh dengan margin yang 
besar. Namun, Wilhelm memiliki buff yang diberikan oleh Shin, yang membuatnya berlari 
lebih cepat. Kemungkinan dia akan memperpanjang jarak dalam kasus ini. Jika kedua orang 
itu tiba di kerajaan dan memberi tahu mereka tentang situasinya, itu akan merepotkan bagi 
Shin dalam berbagai cara. 

"Ayo serius. Itu terlalu merepotkan untuk ditandai oleh guild lebih jauh. " 

" Apa yang kamu katakan tadi, bisakah kamu menjelaskannya nanti? " 

" Itu itu dan ini adalah ini. " 

Apakah mungkin untuk menunda setelah Schnee membuat suatu wajah, Shin tidak bisa 
mengatakan. 

"Yosh, ayo pergi!" 

Dia meletakkan Yuzuha di atas kepalanya, dan mulai berlari dengan Schnee. 

Tidak butuh waktu terlalu lama bagi kedua orang itu untuk menyusul Wilhelm dan Rashia. 

Setelah sekitar setengah hari sejak Shin dan Schnee mulai berlari dan tidak banyak waktu 
berlalu sejak matahari muncul dari luar cakrawala, sosok-sosok Wilhelm dan Rashia 
dirasakan. 

-- 

"Oi! Sekarang ceritakan semuanya, seperti apa yang terjadi di sana? " 

" Ada apa dengan sikap pertentangan yang tiba-tiba ini ... " 

Wilhelm berhati-hati dengan sekelilingnya sambil melindungi Rashia, yang sedang tidur. 
Meskipun mereka bergabung dengan aman, Wilhelm kehilangan kesabaran dan melotot ke 
Shin dengan nada mengancam. 

Sementara itu Rashia terus tidur, mungkin karena kelelahan. 
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"Yah, sederhananya, Schnee bersusah payah mengalahkan Tuhan." 

"Hyun!" 

Shin, yang menjawab, didorong menjauh oleh tombak iblis. Itu tidak serius, tapi ada 
beberapa kecepatan yang dimasukkan ke dalam tombak iblis. 

"Tunggu! Itu berbahaya !! " 

" Aku belum pernah melihat orang yang bisa melakukan hal seperti itu dan memiliki 
kekuatan magis mereka melompat ke tingkat itu. Kamu memang berbahaya! " 

" Kenapa kamu begitu gigih !? " 

" Apa lagi yang kamu harapkan !! Apa niat Anda ketika Anda melihat kami dengan 
keterampilan yang berlebihan, dan kemudian dengan mudah menyusul kami! Bahkan 
dengan selisih waktu seperti itu! Dan aku sangat ingin kembali !! " 

" Tunggu, tunggu, tenang! Meskipun itu adalah lelucon yang buruk, bukankah 『Racun』 

terlalu banyak !? " 

Tombak iblis terus menerus diusir, tapi itu tidak mengenai Shin sekali pun. 

"Tsk" 

"Untuk apa kamu mengklik lidahmu !? Itu hanya lelucon kecil. " 

" Lelucon apa? Wajah itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kamu sendiri tidak 
melakukan apa-apa. Jelaskan dengan tepat dan saya tidak ingin lelucon lain. " 

Seperti yang diduga, lelucon itu sepertinya sudah terlalu jauh. 

Wilhelm memandang Shin dengan ekspresi serius. 

"Shin, ayo kita lakukan sekarang." 

Schnee, yang melihat Shin dan Wilhelm bermain-main, melangkah maju. 

"Kamu adalah..? Jangan bilang, kamu berdiri di belakangnya. " 

Wilhelm mengatakannya dengan semacam makna mendalam. 

"Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu. Jika Anda mengerti, maka penjelasannya 
tidak perlu? " 

Rupanya, kedua orang itu hanya berkomunikasi dengan kata-kata itu. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Hei, aku ingin kamu memberitahuku dengan cara yang aku mengerti." 

Shin sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. 

"Kamu tidak tahu, ya? Schnee Raizar terkenal karena tidak menyerah atau berlutut kepada 
siapa pun. Saya kira bahkan untuk keluarga Kerajaan dan Paus. " 

Entah bagaimana itu sangat gagah. 

"Bukankah itu tidak sopan?" 

"Aku berlutut kepada siapa pun kecuali Tuanku." 

Entah bagaimana, Shin merasa sedih tentang dia membuat keluarga kerajaan menjadi 
lawan, tapi sepertinya Schnee tidak akan pernah goyah. 

"Yah, untuk mulai dengan, tidak ada sesama yang berani bertengkar dengannya." 

"Jadi itu alasan itu ditoleransi, ya?" 

Apalagi menghukumnya, hanya ada beberapa orang yang bahkan bisa menyainginya . 

Ketika Shin mendengar itu, sepertinya itu bukan satu-satunya alasan. Nada bicara dan 
sikapnya sopan. Jika monster yang kuat muncul, dia meminjamkan kekuatannya. Dia 
menjaga netralitas tanpa menjadi anggota organisasi apa pun, dan tidak repot-repot 
memilih perkelahian yang tidak perlu. 

Prestasi dari lebih dari 500 tahun bukan hanya untuk pertunjukan. 

Meskipun ada orang yang diam-diam mencoba menariknya menjadi sekutu mereka, karena 
dia memiliki kekuatan yang sangat besar, sepertinya tidak ada yang pernah berhasil. 

"Aku mengerti perasaan ingin memenangkannya untuk menjadi sekutu." 

"Tunggu ... kalau dia patuh mengikuti pria sepertimu, itu berarti ..." 

"Ah, jadi kau sudah mengetahuinya, ya? ..." 

Shin tidak tahu seberapa baik Schnee dan Wilhelm berkenalan, tapi sepertinya Wilhelm 
sudah melihatnya. 

"Manusia Tinggi, ya?" 

"Dia juga Tuanku." 

"Ya, itu kurang lebih itu." 
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"Itu bukan hanya kurang lebih. Tetapi jika itu masalahnya, saya mengerti. Tingkat kekuatan 
sihir itu bukan lelucon. " 

" Maaf, tapi itu masih aku dalam mode 'mudah'. " 

" Begitu ... Master of Schnee Raizar, ya? Memang, ceritanya lebih dari yang aku harapkan ... 
Oi, lalu binatang yang kau, Manusia Tinggi, taruh di kepalamu bukan hanya rubah biasa? " 

Wilhelm mengalihkan perhatiannya ke Yuzuha sambil merasa lega dan mengangkat bahu. 
Kejutan dan keheranan mulai bercampur dengan nada suaranya. Tidak ada rasa takut di 
sini, mungkin karena dia berkenalan dengan Shin tanpa ada dugaan sebelumnya. 

"Kuu?" 

"Itu mungkin bukan Rubah Kecil. Levelnya melebihi 400 setelah pertarungan beberapa saat 
yang lalu. " 

" ... Sekali lagi, aku tidak benar-benar terkejut. " 

Wilhelm menghela nafas sambil melotot dengan mata mencemooh. Meskipun dia 
dikejutkan oleh kebenaran tentang Yuzuha, yang memiliki penampilan seekor hewan kecil 
dan juga level yang melebihi 400, dia jauh melewati keterkejutan, jadi dia akhirnya merasa 
"Seolah-olah benda seperti itu bisa ada!". 

"Jadi itu sebabnya kamu menjawab dengan samar-samar tentang menjadi yang terpilih 
sebelumnya, ya?" 

"Baik. Dalam kasus saya, saya tidak kuat sejak lahir, meskipun kekuatan saya lebih tinggi 
dari yang dipilih. Saya pikir orang-orang seperti itu jarang ada di dunia ini, bukankah Anda 
setuju? Karena itu, saya memutuskan untuk pergi dengan menjadi yang terpilih. " 

" Begitu. Lalu, jika kalian berdua bertindak bersama mulai sekarang, hanya masalah waktu 
sebelum terungkap. " 

Poin Wilhelm bisa dibenarkan. Secara umum, Schnee dan Tsuki no Hokora terkenal. Jadi 
jika Schnee tampak dekat dengan seorang pria, kelompok orang tertentu akan mencoba 
mengumpulkan informasi. 

"Untuk situasi itu, ada keterampilan sihir yang dengan mudah memungkinkanku untuk 
menipu orang lain. Saya bisa mendapatkan waktu jika saya menggunakan sihir ilusi 
sepenuhnya. " 

" Saya tidak berpikir sihir ilusi yang Anda bicarakan mirip dengan yang saya tahu. Aku 
tidak akan terkejut jika kamu berubah menjadi monster. " 

"Perawatan macam apa ini ..." 
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Shin tidak bisa melakukan apa-apa selain tersenyum masam. 

"Jika kamu akan melakukan itu, maka kamu akan menjadi bencana berjalan. Pria sepertimu 
bisa dengan mudah keluar dan menghapus suatu negara jika dia menginginkannya di hari 
yang sama. Jika saya adalah Raja, saya akan kehilangan akal. " 

Tidak ada artinya mencoba dan bertindak keras, jadi Wilhelm duduk sambil menambahkan 
poin lain. Dia kemudian mendesak Shin dan Schnee, yang masih berdiri dan berbicara, 
untuk duduk sambil memperbaiki sprei Rashia. 

Rashia sedang tidur nyenyak saat napasnya bisa didengar. Menurut Wilhelm, ketika orang-
orang diberitahu bahwa para petualang berpangkat tinggi ada di sekitar, mereka akhirnya 
tampak tenang. Mengenai Shin, dia tampak yakin bahwa tidak perlu menggunakan 
keterampilan sihir ilusi secepatnya. 

"Yang mengingatkan saya, apakah ada dokumen yang berkaitan dengan kita, Manusia 
Tinggi, masih tersisa?" 

Dia telah kembali dengan tangan kosong ketika dia mengunjungi perpustakaan 
sebelumnya, tetapi bagaimana masalah pemain beredar? Shin hanya memiliki informasi 
yang tidak jelas yang dia dengar dari Tiera. Jika dia memikirkannya sekarang, dia tidak 
yakin apakah itu tanpa sadar dihindari. Tidak ada yang mau repot dengan sejarah kelam 
itu, dan mereka akan berpura-pura tidak pernah terjadi, secara alami. 

"Mungkin ada beberapa yang tersisa. Ya, hal-hal yang saya tahu adalah; mereka memiliki 
kekuatan yang sangat kuat dan masing-masing memiliki bidang keahlian masing-masing di 
mana mereka memiliki kemampuan yang tidak normal. Mereka diperlakukan seperti Dewa 
di bidang khusus mereka. " 

" Ada berbagai legenda yang telah diturunkan di antara orang lain, kan? " 

Schnee masuk. 

"Uhee, ini akan merepotkan lagi. Karena Rokuten tentu saja adalah mantan guild produksi, 
kami merasa seperti kami tidak akan kalah dari orang lain ketika datang ke bidang keahlian 
masing-masing. " 

" Ha? Karena Anda kuat pada awalnya, apakah Anda membuang waktu untuk keahlian? 
Seperti Schnee di sini. " 

" Wilhelm, bukankah aku hanya memasak untuk menghabiskan waktu ?? " 

Sepertinya ada semacam sejarah yang berbeda antara kedua orang. 

Meskipun setiap anggota Rokuten tentu memiliki statistik yang luar biasa, alasan utama 
mereka pertama kali berkumpul bersama adalah untuk menjadi guild produksi. 
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"Itu berbeda dari itu. Bahkan jika levelnya sama, manusia lebih lemah dari ras lain. Dalam 
kasus saya, saya dikompensasi dengan pandai besi. Sangat sulit untuk menaikkan levelnya 
bersamaan dengan skill bertarung. " 

"Kamu baru saja berlari dari satu tempat ke tempat lain ketika kamu pertama kali mulai 
berpetualang, kan?" 

Schnee mendengus "uh-huh" dan mengangguk. Ketika Shin pertama kali bermain, dia 
sangat lemah dibandingkan dengan saat ini. 

"Hal-hal semacam ini, kurasa, tidak normal." 

"Itulah yang dilakukan 'pemain Tinggi'." 

Schnee dengan santai mengatakan sepatah kata pun yang hanya dimengerti oleh para 
pemain. 

"Tapi itu disebut 'Manusia Tinggi'." 

"Hai pu ... apa?" 

Wilhelm tidak bisa memahami istilah netto. 

"Ngomong-ngomong, aku membuat senjata untuk meningkatkan levelku dalam pandai besi. 
Saya memperlengkapi mereka dan mengalahkan lawan yang lebih kuat untuk 
meningkatkan level saya. Kemudian saya membuat senjata yang lebih kuat dengan bahan 
dari lawan yang saya kalahkan. Dan lagi, mengalahkan musuh yang lebih kuat. Itu adalah 
loop ini. " 

Untuk memulainya, dunia pandai besi tidak cukup manis untuk bisa membuat senjata 
canggih semudah kata Shin. Meskipun 'pandai besi' adalah contoh dari sistem keterampilan 
produksi yang agak lebih mudah untuk ditingkatkan daripada keterampilan sistem tempur, 
THE NEW GATE bukanlah permainan yang cukup lunak untuk memungkinkannya untuk 
dimaksimalkan dengan mudah. 

Untuk alasan ini, ada divisi untuk produksi dan sistem guild tempur. Mayoritas pemain 
yang bekerja di kedua sisi berhenti di tengah dan berhenti, meskipun juga sulit untuk 
menguasai hanya satu dari dua sistem. Tidak ada orang serupa yang menyelesaikan ini. 

Dalam sistem di atas, pemain dengan pekerjaan bertarung harus mampu membuat item 
pemulihan kelas bawah, seperti Ramuan kelas 10, dan pemain pekerjaan produksi harus 
mampu menangani pertempuran. Tapi itu masih hanya pada standar 'lebih baik daripada 
tidak sama sekali'. 

"Luar biasa. Kurasa kau yang sebenarnya. " 

" Sungguh kasar. " 
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" Ini tidak masuk akal, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya. Aku bahkan tidak 
bisa berpikir untuk berdiri bersama di kedua pekerjaan itu. " 

" Jika kau memikirkannya, sepertinya itu akan menguntungkan spesies yang berumur 
panjang seperti peri dan peri. Tapi mereka tidak mampu melakukannya. " 

Jika spesies Pixie dan Elf ada dalam kenyataan, mereka tidak akan cocok untuk menjadi 
pandai besi di tempat pertama. 

Dengan kata lain, meningkatkan dua pekerjaan bersama dan seterusnya merupakan 
tindakan gila yang luar biasa bagi penduduk dunia ini. Shin dapat melakukannya karena itu 
hanya permainan. Menggunakan item setiap kali untuk mendapatkan bonus kemahiran dan 
keterampilan belajar dari menggunakan buku-buku rahasia, di sana berdiri Shin hari ini 
hanya karena dia telah menghabiskan waktu untuk memperkuat dirinya sendiri. 

Dan bahkan itu membutuhkan banyak waktu. Tidak mungkin melakukan hal yang sama 
dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. 

"Aku tahu itu. Anggota Rokuten kuat dalam berbagai cara. Sangat normal bahkan aku 
bukan pasangan yang cocok untuk mereka, kecuali dalam pandai besi. Kain bisa 
membangun sebuah kastil dalam sehari, Cook bisa membuat hidangan dari naga, Cashmere 
mengangkat peternakan monster sebelum ada yang tahu, Hecate menghasilkan Elixirs dan 
batu Bertuah, dan membuat banyak ramuan kelas rendah dengan suasana hati. Juga, 
boneka Reed mampu bertukar pukulan dengan binatang buas ilahi. " 

" Shin telah menghasilkan beberapa pedang suci dan jenis pedang terkutuk. Dan jika Anda 
tidak menyukai pedang kelas 《Kuno》, ia dan Filma akan meleburnya untuk menghindari 

keluhan. " 

Schnee tersenyum masam ketika ia mengingat hari-hari itu. Tidak masalah apakah itu kelas 
《Legenda》 atau 《Mitologi》, ia akan melakukannya lagi jika ia tidak puas. 

Ngomong-ngomong, Filma adalah milik Shin. 2 karakter pendukung. Kebetulan, Shin, yang 
ingat saat itu, anehnya putus asa. 

"Itu benar-benar cara dramatis untuk memperbaiki diri. Maksudku, keahlianmu adalah 
pandai besi, ya? " 

" Itu benar. Apakah Anda ingin saya merestrukturisasi 『Racun』 Anda? " 

" Apakah Anda bercanda ?! " 

Kukuku. Shin, yang sekarang memiliki suara mencurigakan dengan wajah menyeringai, 
memaksa Wilhelm untuk segera menjawab. Dia sepertinya memunculkan perasaan buruk 
entah bagaimana. 
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"Tolong beritahu saya jika Anda tidak puas. Jika itu Wilhelm, aku akan menguatkannya 
dengan harga murah. " 

" Oi, mengapa kamu membuat wajah seperti pedagang yang teduh? " 

" Iyaa, bagaimana aku mengatakannya, hanya saja darah pandai besiku semakin 
bersemangat? " 

"... Oh, profesimu tentu saja pengrajin. Wajah itu terlihat seperti bos kurcaci di ruang besi 
panas, sekarang aku memikirkannya. " 

Di dunia mana pun, sepertinya orang-orang dengan pekerjaan serupa semuanya mirip satu 
sama lain dalam ucapan dan tindakan. Wajah beberapa pengrajin kerdil ketika mereka 
melihat 『Venom』 muncul dalam benak Wilhelm dengan jelas. 

Mereka memiliki mata anak-anak yang baru saja menemukan mainan baru mereka saat 
berkilau, seperti mata Shin sekarang. 

"Meski begitu, kamu membutuhkan menempa pandai besi untuk menunjukkan 
keahlianmu, bukan? Meski kamu berbeda dari yang lain, senjata tidak bisa dibuat 
menggunakan rahasia atau benda seni rahasia yang hilang, tahu? " 

" Aku tidak seperti pandai besi palsu !! Saya hanya berniat memegang palu setelah lama 
absen dari Tsuki no Hokora. " 

"Aku tahu kamu akan bisa membuat sesuatu. Dari kisah seorang pengrajin, yang saya 
berhutang budi, pedang panjang yang diproduksi oleh pandai besi Rokuten adalah kelas 《

Normal》, tetapi setara dengan pedang kelas 《Legenda》. " 

Tentu saja, Wilhelm bukan anak yang bisa dipercaya. cerita seperti itu. Dalam arti tertentu, 
kelas 《Normal》 dan 《Legend》 memiliki standar kinerja berbeda yang tidak dapat 

dibandingkan satu sama lain. 

"Memang ... tidak, tunggu. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, ada saatnya ketika saya 
menguji seberapa jauh saya bisa memperkuat senjata 《Normal》. " 

" Oi ... Anda bercanda, bukan? " 

Ketika Wilhelm secara refleks menanyakan pertanyaan itu sebagai balasan, Schnee juga 
membuka mulutnya untuk berbicara. 

"Bukankah itu eksperimen yang kamu lakukan yang disarankan oleh Reed-sama dan 
Hecate-sama? 

"Tepat sekali. Jika saya tidak salah, hanya setrika yang cocok dan siap yang dapat disihir. 
Ini jenis yang hanya bisa dibuat dengan menggunakan fasilitas terbaik yang tersedia saat 
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itu. Aku meletakkannya di toko karena kesalahan, aku bertanya-tanya apakah pembeli 
terkejut dan menyebarkan informasi itu. " 

" ... Apa-apaan itu! " 

Ngomong-ngomong, pembeli membelinya sebagai hadiah untuk pemula yang baru saja 
mulai Mainkan permainannya. Dan itu ditemukan oleh pemain yang lewat, sebagai monster 
yang seharusnya tidak bisa dikalahkan oleh seorang pemula terbunuh dalam satu pukulan. 
Ketika dilihat dari samping, monster itu mengeluarkan perasaan sangat lemah. Pembeli 
mengira itu hanya pedang panjang normal dan tidak menyadarinya karena mereka tidak 
memeriksa statistik senjata. 

"Saya heran bahwa hal yang luar biasa dapat dibuat pada waktu itu. Namun, karena 
bahannya besi, daya tahannya lebih rendah dengan segala cara. Saya membuat beberapa 
dari mereka, dan mulai menguji mereka, atau haruskah saya mengatakan pedang yang 
bersilangan. Mereka pecah setelah saling memukul sekitar 10-20 kali. " 

" Aku akan berpikir, itu sangat aneh, ketika mungkin untuk bertukar pukulan pada waktu 
itu. " 

Seolah-olah mengatakan dia tidak bisa memahami akal sehat Shin, Wilhelm memegang nya 
kepala dengan satu tangan. Tingkat senjata seharusnya tidak cukup manis sehingga 
keterampilan pandai besi pun bisa meningkatkannya dengan cara ini. 

"Ah, aku mengerti dengan baik. Anda pasti Manusia Tinggi. Akal sehat di sini terus hancur 
sejak beberapa waktu yang lalu. " 

" Karena itu adalah Tuanku, akal sehat saat ini tidak bekerja. " 

" Kuu  Kuu  " 

"Tidak, itu bukan pujian." 

Kepada Schnee yang tampak bangga dan Yuzuha yang setuju, Wilhelm balas sambil 
terkejut. Dia tampaknya masih sedikit bingung karena dia tidak memperhatikan bagaimana 
reaksi Yuzuha, seolah-olah itu memahami kata-kata. 

Schnee tampaknya membual, mungkin karena itu tentang legenda Shin. 

"Nh ... Ngh?" 

Ketika Wilhelm hendak menghela nafas, Rashia yang tidur di sampingnya terbangun. 
Mereka tampaknya membuat terlalu banyak suara. Terlalu keras baginya untuk terus tidur. 

"Eh? ... Shin, san?" 

"Yo." 
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"Ah! Halo ... kenapa kamu di sini !? " 

Rashia, yang masih setengah tertidur, mengenali seseorang dengan pandangan sebelum 
mengangkat suaranya. Dia yakin bahwa pria ini tetap dengan kawanan monster untuk 
membiarkan mereka pergi. Bahkan Yuzuha, yang berada di atas kepalanya, masih sama 
seperti sebelumnya. 

"Aku entah bagaimana berhasil di sini." 

"Eh ...?" 

Rashia tampak seperti dia ingin mengatakan, "Apa yang dia katakan?" Saat dia menghadap 
ke arah Wilhelm. 

Wilhelm menangkap tatapannya dan merespons. 

"Rupanya, sekutu kebetulan lewat." 

Wilhelm mengatakan itu sambil melirik Shin dan Schnee, seolah matanya berkata pada 
Shin, "Jangan berani-beraninya memberi tahu gadis ini." 

Karena Shin juga bermaksud menyembunyikan fakta bahwa dia adalah Manusia Tinggi dari 
Rashia, dia mengangguk kecil. Tidak seperti Wilhelm yang memiliki hubungan dengan 
Rashia, yang merupakan orang biasa, dia tidak bisa menebak identitas Shin dari sikap 
Schnee. Meskipun tidak ada masalah jika diketahui, masih berbahaya hanya untuk 
mengetahui informasi yang berharga itu. Kemungkinan kebocoran informasi dapat 
menyebabkan kemalangan Rashia .. 

Jadi Wilhelm memutuskan untuk mengubah cerita menjadi kisah di mana sekutu kebetulan 
lewat. 

Kebetulan tentang Wilhelm, Schnee adalah teman yang telah menyerahkan surat pengantar 
kepadanya, jadi dia tidak perlu khawatir. 

"Senang bertemu denganmu. Nama saya Schnee Raizar. Saya adalah manajer pelaksana 
Tsuki no Hokora. " 

"Terima kasih atas kata-kata sopannya. Saya dipanggil Rashia Luzel ... um, apa yang baru 
saja Anda katakan? " 

Rashia bertanya lagi kepada Schnee seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang 
mustahil. 

Tentu saja dia telah mendengarnya, dia tidak bisa mempercayainya. 

"Karena itu Schnee Raizar. Kamu tahu. Itu Schnee Raizar. " 
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" ... Itu? " 

" Oh, itu kamu! " 

Schnee mengangkat alisnya sedikit. 

"Meskipun terdengar seperti maknanya tidak terlalu positif untuk beberapa alasan." 

Meskipun namanya berarti hal yang baik di dunia ini, masih merupakan misteri bagaimana 
itu juga bisa memiliki makna aneh ketika orang terus mengatakannya. 

"Siapkan pikiranmu. Melihat! Rashia, kembalilah ke dirimu sendiri! " 

" E-Errr, aku Rashia! Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu zuu! ... .Uu " 

"Ya, aku berharap bisa bergaul denganmu." 

Schnee menjawab seolah-olah Rashia menggigit lidahnya tidak terjadi. 

"Aku hanya bisa mengalahkan monster-monster itu berkat bantuan Schnee. Anda tidak 
perlu khawatir tentang apa pun. " 

" Apakah Anda mengalahkan semua monster !? A-Seperti yang diharapkan dari 『Saint』 -

sama. " 

" Saint? " 

Shin berusaha untuk menekankan prestasi Schnee, tetapi memiliki pertanyaan tentang kata 
yang tidak dikenalnya. 

"Ah, maafkan aku. Schnee-sama tidak pernah menerimanya. " 

" Tidak menerimanya? " 

Shin memandang Schnee tanpa sengaja. 

"Saya menerima komunikasi yang mengakui saya sebagai Orang Suci dari kantor pusat 
gereja sebelumnya. Meskipun saya menolaknya. " 

" Apakah ada masalah dalam menerimanya? " 

"Iya. Saya tidak punya niat untuk berafiliasi dengan pengaruh di suatu tempat hanya 
karena saya melayani dengan Manusia Tinggi. Namun, ketika gelar Santo tiba, karena ada 
kemungkinan bahwa saya secara alami akan berakhir dengan pengaruh gereja, saya tidak 
menerimanya. Saya pikir itu sudah dilupakan karena sudah lebih dari 100 tahun, tetapi 
tampaknya mereka masih belum menyerah. " 
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Itu memang tak terduga, Schnee menghela nafas ketika dia tidak puas. 

Meskipun gereja mengenalinya sebagai Orang Suci, tidak ada artinya jika dia tidak 
menerimanya. 

Bagi Shin untuk ikut campur dalam politik internal gereja akan lebih dari sekadar 
komplikasi kecil, itu sepenuhnya bertentangan dengan tujuannya. Agama adalah sesuatu 
yang merepotkan sepanjang masa. Ketika memikirkan hal-hal semacam ini, Schnee 
tersenyum pada Rashia. 

"Anda bisa memanggil saya Schnee, itu tidak masalah." 

"S-Hal semacam! Itu terlalu banyak. " 

" Kamu terlalu tegang! " 

" Will, itu terlalu banyak, juga! " 

Meskipun itu agak berlebihan, Shin berpikir itu adalah reaksi yang benar. 

Shin, secara pribadi, adalah kenalan lama Schnee, dan Wilhelm memiliki karakter yang 
tidak banyak menahan diri. Karena itu mereka dapat berbicara secara normal. Namun, 
seperti yang dikatakan Tiera sebelumnya, bahkan anak-anak pun tahu nama Schnee; dia 
sangat populer. 

Jika orang itu berada di depan seseorang yang normal, mereka mungkin akan bereaksi 
seperti ini juga. 

"Oi, ayolah! Bukankah kita harus segera pergi? Tidak perlu istirahat di sini, kan? " 

Shin dan Schnee tidak banyak beristirahat, dan Wilhelm mengerti sebanyak itu. 

"Itu benar, kita harus pergi kalau begitu." 

Shin berbicara sambil berdiri dengan Schnee. Mereka dapat pergi tanpa masalah, dan 
karena ada masalah panti asuhan juga, lebih baik terburu-buru. 

Rashia mulai merapikan tempat tidur dengan tergesa-gesa juga. Meskipun Rashia tidak 
mengerti pentingnya detail kejadian itu, untuk saat ini dia mengerti penjelasan tentang 
bagaimana itu diselesaikan oleh Schnee. Itu tidak berarti bahwa dia telah melupakan rasa 
takut ketika mereka dikelilingi oleh monster, tetapi Rashia mungkin percaya bahwa tidak 
ada yang mustahil bagi orang ini. 

Menurut orang biasa seperti Rashia, Schnee Raizar adalah legenda hidup. Seorang 
pahlawan wanita dan orang suci, yang telah melindungi tanah ini selama lebih dari 500 
tahun. 
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Ada kepercayaan yang dekat dengan iman. 

"Yah, ketergantungannya lebih besar dari yang kupikirkan." 

Shin berbicara pada dirinya sendiri, ketika dia melihat ekspresi penuh kepercayaan pada 
Schnee di wajah Rashia. Mudah dibayangkan bahwa akan menjadi keterlaluan jika Schnee 
berjalan bersamanya. Mungkin sulit bahkan jika itu hanya untuk membeli sesuatu. 

Dia menghela nafas dan memutuskan untuk dengan hati-hati melakukan penyamaran. 

◆◆◆◆ 

Wilhelm membawa Rashia, ketika Shin dan Schnee mempertahankan kecepatan mereka 
untuk mencocokkan dengan mereka. Tidak peduli berapa banyak levelnya telah meningkat, 
itu akan menjadi beban yang signifikan pada Rashia jika dia harus berlari dengan semua 
usahanya. 

Kecepatan itu tidak bisa dibandingkan dengan kuda. Meskipun mereka beristirahat sejenak 
di jalan, keempat orang itu tiba di lokasi di mana mereka dapat melihat kota kerajaan 
sebelum matahari terbenam. 

Mereka berjalan dari sana karena akan sulit jika mereka membuat orang lain waspada 
terhadap mereka karena mereka pergi ke suatu tempat dengan mata publik. 

"Ugh, aku merasa ingin muntah ..." 

"Ayolah, aku menggendongmu di punggungku, jadi 

tahanlah ." Rashia, yang tidak terbiasa melakukan perjalanan kecepatan tinggi saat dibawa 
oleh seseorang, kulitnya memburuk, seolah-olah dia sedang mengalami mabuk. Karena 
kejam membiarkannya berjalan seperti itu, Wilhelm menggendongnya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

Seru Schnee ramah. 

"Jangan khawatir, aku akan tahan dengan itu ..." 

"Itu serius." 

Shin menghela nafas kecil. 

Karena ramuan tidak bekerja pada mabuk perjalanan, pesta dilanjutkan setelah dia 
mengatakannya. 

Schnee sudah mengubah penampilannya menggunakan keterampilan sihir sebelum 
dipahami oleh publik. Mata birunya berubah merah, rambut peraknya berubah menjadi 
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pirang, dan dia sekarang memiliki gaya rambut kuncir kuda. Beberapa keterampilan lain 
diterapkan selain itu. 

Karena Shin secara pribadi menerapkan sihir, itu tidak akan pernah ditemukan kecuali 
dalam keadaan yang ekstrim. Sejak awal, hanya mengubah gaya rambut wanita dan 
kesannya membuatnya sangat berbeda. Jika warna rambut dan matanya berubah, bahkan 
manusia yang terbiasa melihat Schnee tidak akan segera menyadarinya. 

"Hanya untuk mengkonfirmasi, tidak apa-apa jika kita berpisah di depan gerbang?" 

"Saya tidak keberatan. Permintaan itu awalnya sampai dia mempelajari keterampilannya. 
Tidak perlu repot mengantar kita ke gereja juga. Jika sesuatu terjadi di gereja, itu untuk kita 
atur. " 

" Nada yang tidak sesuai dengan sisi jujurmu sama seperti biasanya. " 

Schnee menunjukkan senyum masam ketika berbicara dengan Wilhelm. 

"Sialan, tinggalkan aku sendiri!" 

Mereka bercanda sambil mendekati gerbang. Meskipun Wilhelm mengatakan bahwa 
sesuatu mungkin telah terjadi, Shin memperluas jangkauan persepsinya ke panti asuhan, 
dan memastikan semua orang aman. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda tamu yang tidak 
diundang juga. 

"Lalu, kita akan berjalan bersama sampai kita sampai di sana. Saya akan memberikan ini 
untuk berjaga-jaga. Silakan hubungi saya jika terjadi sesuatu. " 

Ketika mereka tiba di gerbang, Shin memberikan kartu pesan dan kertas surat. 

Namun, Wilhelm yang melihat itu, berusaha menolak. 

"Ini adalah item yang mentransfer pesan, ya? Jika itu berubah menjadi situasi di mana saya 
perlu menggunakan ini, saya tidak akan memilih untuk melakukannya. Bagaimana jika saya 
melibatkan Anda dan sesuatu terjadi? " 

" Selain itu, itu hanya menempatkan Anda pada posisi yang tidak menguntungkan. "Itu 
adalah kata-kata yang tidak terucapkan, tetapi diekspresikan melalui mata Wilhelm ketika 
ia memberi tahu Shin, dan niatnya untuk membuat Shin tetap berada di luarnya dirasakan. 

Tidak peduli seberapa mirip Shin dengan yang dipilih, atau sebagai orang yang sama yang 
diakui oleh Tsuki no Hokora, Wilhelm tidak bermaksud melibatkan seorang teman yang 
hanya menerima permintaan itu. Ada kemungkinan Shin ditandai oleh gereja ketika dia 
menerima permintaan yang cukup. Jika kartu pesan diserahkan dan digunakan, itu saja 
tidak dapat dibenarkan. Dia sudah menduga Wilhelm akan mengatakan itu. 
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Jika sesuatu terjadi tanpa keterlibatan Shin, seperti situasi sebelumnya, ada kemungkinan 
besar itu tidak dapat diselesaikan, atau itu akan menjadi lebih buruk. Meski begitu, pria itu 
tidak bisa menyetujuinya. 

Rashia, yang sedang digendong Wilhelm, juga tidak mengatakan apa-apa. 

Mereka sendiri akan menantang musuh; yang memiliki kekuatan, uang, dan kemampuan. 

Schnee Raizar dan tuannya. Seharusnya tidak memalukan jika mereka meminta bantuan 
dari seorang teman dengan kekuatan dan ketenaran yang tak tertandingi di dunia ini. 
Tetapi dalam kasus ini, mereka menyimpan masalah mereka sendiri sampai akhir. 

Meskipun permintaan untuk 【Pemurnian】 baru saja dikeluarkan, itu sudah berakhir 

juga. Jika memungkinkan, Wilhelm akan menyelesaikannya sendiri mulai sekarang. 
Keyakinan itu menjadi tembok yang berdiri di antara Shin dan Wilhelm. 

"Tidak apa-apa. Ambillah. " 

Shin memaksa kartu pesan ke Wilhelm. Dia mengatakan untuk mengabaikan dinding tak 
terlihat di antara mereka. 

"Aku akan merasa buruk jika aku mengabaikan kalian berdua dari sini." 

"Tapi-" 

"Selain itu!" 

Wilhelm mencoba mengatakan sesuatu, tetapi terganggu oleh Shin. 

"Ketika saya pertama kali datang ke sini, anak-anak itu hanya berusaha melindungi satu 
sama lain dan teman-teman mereka. Saya tidak akan meninggalkan mereka. Jadi, ketika 
keripik mati, saya akan membantu. " 

" Kamu ... apa yang kamu katakan ... " 

" Kamu dapat menghubungi saya tanpa khawatir tentang sesuatu. Ambillah dengan cepat! 
Menjadi sedikit memalukan untuk dikatakan lagi !! " 

Dia merasa malu dengan kalimat yang belum pernah dia ucapkan, bahkan di dunia nyata. 
Dijamin bahwa dia akan mengerang kesakitan begitu dia memikirkannya nanti. Apakah 
saya orang yang begitu bergairah? Tidak diragukan lagi dia akan mempertanyakan dirinya 
sendiri. 

Tetapi penyesalan juga tidak akan terjadi. 

Bahkan jika dunia ini adalah dunia yang berbeda baginya, tidak ada yang salah dengan 
pilihannya. Percaya begitu, Shin menyerahkan barang-barang. 
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"Lalu, aku seharusnya tidak menahan diri?" 

"Ya, jangan khawatir tentang itu." 

Wilhelm, yang tersenyum lebar, akhirnya menerima kartu pesan. 

"Shin juga, masih sama seperti dulu." 

" 

Begitukah ?" Kata Schnee sambil melihat Wilhelm dan Rashia menuju gerbang. Itu karena 
ada situasi yang menyerupai hal seperti itu sebelumnya. 

Meskipun Shin menunjukkan reaksi tidak mengingat, Schnee dengan jelas mengingat sosok 
Shin yang telah membantu beberapa orang asing sebelumnya, seperti barusan. 

Mereka adalah seorang gadis kecil yang matanya bengkak karena berlinangan air mata, 
seorang bocah lelaki yang terpana, dan seorang lelaki tua yang akan mengorbankan dirinya 
dan berusaha mati-matian untuk mendahului bocah itu. Tidak ada diskriminasi sama 
sekali. 

"Tidak mungkin bagiku untuk menyelamatkan semua orang, tetapi tidak ada cara lain 
selain mencoba melakukannya." 

Ketika Shin berbicara seperti itu. 

Schnee dapat mengingat dengan jelas, bahkan sekarang, sosok yang maha kuasa, tetapi 
tidak bertindak seperti itu, dan terus melindungi yang lemah. 

"Ada apa, Schnee? Mari kita lanjutkan. " 

" Maaf, aku tenggelam dalam pikiran saya sejenak. Aku datang sekarang. " 

Schnee berjalan sambil menatap punggung Shin. Setelah maju sebentar, mereka hampir 
sampai di tujuan. 

Shin memiringkan kepalanya ketika dia memandang Schnee dengan pandangan sekilas, 
tetapi tanpa menunjukkannya, kedua orang itu bergerak selangkah lebih dekat ke Tsuki no 
Hokora. 

Wajah Schnee, ketika ditangkap dalam garis pandang Shin, memiliki ekspresi wajah yang 
sangat tenang dan lembut. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 2 - 3.3 
Setelah mereka berjalan beberapa saat, pemandangan yang familier muncul di depan Shin 
dan Schnee. Tak perlu dikatakan, itu Tsuki no Hokora. 

Karena papan kayu di pintu mengatakan 『Pemilik toko telah meninggalkan rumah』, 

sepertinya toko itu sudah ditutup. Tentu saja terkunci, tetapi Shin adalah pemiliknya, dan 
Schnee terdaftar sebagai karyawan. Jadi kunci otomatis terbuka ketika Shin meletakkan 
tangannya di pintu, dan pintu itu terbuka. 

Toko itu tidak banyak berubah sejak terakhir kali Shin berkunjung, dan ada aroma samar 
makan malam di udara. 

"Mau bagaimana lagi, perutku menggerutu." 

"Aku lapar ~" 

Shin memegangi perutnya, dan Yuzuha, yang telah lama terdiam, juga mengangkat 
suaranya. Entah itu bisa membaca suasana hati atau tidak, tampaknya bosan karena 
hampir tidak menyalak ketika mereka bepergian dengan Wilhelm dan Rashia. Sekarang 
sedang dibawa oleh Shin. 

"Ini waktu yang tepat, mari kita makan malam dulu." 

Mereka berdua mengangguk pada usulan Schnee saat dia membatalkan penyamarannya, 
dan kemudian suara seseorang berlari kencang, mungkin dari ruang utama ke interior 
konter, terdengar. 

"Tuan !!" 

Tiera Terkejut 

Adalah Tiera, yang merawat toko. Dia mungkin pernah mendengar suara bel berbunyi saat 
mereka memasuki toko. 

Dia tampak kehabisan nafas sambil memegang pisau dapur. Dia mungkin berada di tengah-
tengah memasak karena bahkan tidak sedikit pun rasa bahaya datang darinya. 

"Tenang. Kamu terlalu bingung. " 

" M-Maaf. Tetapi, ketika saya menulis di kartu pesan, seseorang datang dan memberi tahu 
saya bahwa dia adalah kenalan tuan, dan kemudian dia meninggalkan beberapa hal luar 
biasa !! " 

Meskipun orang yang dimaksud tepat di depannya, sepertinya dia tidak punya. Aku belum 
menyadarinya, mungkin karena kondisinya yang panik. 
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"Apakah orang ini orangnya?" 

"AHH! I-Itu memang benar, tapi ... Eh? Kenapa Shin dan tuan bersama? " 

Tiera menyadari keberadaan Shin hanya setelah Schnee melangkah ke samping. Tetapi 
sekarang pertanyaan mengapa kedua orang itu bersama-sama keluar dari mulutnya. 

Itu karena Tiera berpikir bahwa tuannya masih di Dataran Wraith dan tidak tahu mengapa 
mereka berdua bersama. Selain dari Schnee, Shin masih harus berada di dataran ketika 
seseorang memikirkannya dengan akal sehat dunia ini. 

"Beberapa hal telah terjadi. Bisakah kita makan malam sebelum kita melanjutkan ke cerita 
terperinci? " 

" Karena kita memiliki sedikit situasi yang rumit kemarin, mungkin butuh waktu lama 
untuk menjelaskan. " 

Sigh" Aku mengerti ... maka Shin juga, akan makan bersama kita ? " 

Tiera, yang tidak tahu situasinya, merespons Shin yang berbicara seperti itu wajar saja. 

"Tentu saja dia akan." 

"Eh? Tentu saja ... apa? " 

"... Kalau dipikir-pikir, belum ada yang memberitahumu, kan Tiera? Orang ini di sini adalah 
'Manajer' Tsuki no Hokora, Shin. " 

Schnee dengan lancar menjatuhkan bom di sana. 

"Laki-laki itu..a..ger? ... Ah, manajer ... THE MANAGEERRR !?" 

Butuh beberapa saat untuk kata, "manajer" untuk mendaftar di otak Tiera. 

Reaksi Tiera ketika dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Schnee sebagai berikut; dia 
membuka matanya lebar-lebar, mulutnya membentuk bentuk 'O', dan dia hampir 
menjatuhkan pisau dapur yang dipegangnya. Dia memang mudah dibaca. 

"Bukankah dia agak terlalu terkejut?" 

"Karena pengetahuan umum di kalangan masyarakat umum adalah bahwa kamu tidak ada 
lagi, tidak heran dia begitu terkejut." 

"Siapa yang tidak akan terkejut !? Manajer, ... manajer legendaris !? " 

"Eh? Apa? Apakah saya dikenal sebagai manajer legendaris? " 
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" Bukan itu !! Maksudku Manusia Tinggi !! " 

" Tapi, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pertama kali bertemu? " 

" Biasanya tidak ada yang akan mempercayainya... " 

Adegan Tiera kehilangan ketenangannya sendiri itu lucu, tapi Shin mulai berpikir bahwa ini 
mungkin respons yang normal. Seperti kata Tiera, biasanya jika seseorang berkata "Aku 
Manusia Tinggi" atau sesuatu seperti itu, tidak ada yang akan menganggapnya serius. 
Tetapi saksi terbaik, Schnee Raizar, ada di sini. Karena dia tidak akan mengira orang yang 
telah dia layani, dapat dikatakan bahwa kesaksiannya tentang Shin adalah yang 
sebenarnya, Manusia Tinggi, adalah bukti yang pasti. Sementara itu, wajah Tiera memucat. 

"Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyadari kamu adalah manajernya !!" 

"Ya?" 

"Kuu!" 

Dia benar-benar berubah dari keterkejutan. Tiera membungkuk dengan penuh semangat. 

Kali ini, giliran Shin yang terkejut. 

Apa yang dia pikirkan, karena Yuzuha menaruh cakarnya pada kepala Tiera yang lebih 
rendah, dan Shin juga menghentikannya segera. 

(Ini ... itu, ya? Perasaan itu ketika pihak lain dengan santai berbicara dengan atasan mereka. 
Meskipun aku mengalami keterkejutan itu, aku masih bingung.) 

Mitra dengan siapa Shin bergaul, pada pekerjaan paruh waktu lamanya, sebenarnya 
manajer toko, sehingga dia bisa mengerti sedikit perasaan Tiera. Meskipun itu bukan 
perbandingan langsung, pasangan yang tanpa sepengetahuannya berbicara terlalu akrab 
dengan atasan mereka, sering cemas dan merasa malu ketika mereka tahu. 

Melihat Tiera dalam keadaan bingung membuat Shin secara tidak sadar merasa kasihan. 

"Jangan khawatir tentang itu. Saya mengerti perasaan Anda. " 

" Eh? Oh, ya. " 

Sambil mengangguk, dia meletakkan tangannya di bahu Tiera. 

Tentu saja, Tiera tidak tahu bahwa pikiran Shin menyatakan pemahaman, dan tindakannya 
menyebabkan dia menjadi lebih bingung. 

"Tidak, sungguh, jangan pedulikan itu. Ini aneh dan memalukan bagi saya juga, jika Anda 
patuh pada saat ini. " 
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" B-Benarkah? Kamu tidak akan mengatakan sesuatu seperti, 'Keluar dari sini'? " 

" Aku tidak akan mengatakannya !? " 

Tindakan seperti apa yang tidak masuk akal ini !? Dia ingin membalas. 

Setelah itu, mereka berbicara sebentar, dan itu berakhir dengan cara yang sama seperti 
sebelumnya. Selain dari Shin menjadi tuan Schnee, karena ada lebih banyak masalah ketika 
Yuzuha diperkenalkan dan bisa berbicara, Tiera memiliki reaksi yang sama seperti 
sebelumnya, sehingga kisah selanjutnya dihilangkan. 

"Lalu, akankah kita makan?" 

Setelah diskusi singkat, ketiga orang dan satu hewan duduk bersama di meja makan. Tak 
perlu dikatakan, mereka telah mandi sebelum makan karena mereka ditutupi dengan 
kotoran. 

Mereka tampaknya bersatu ketika mereka bertepuk tangan sambil mengatakan 
"itadakimasu". Elf tampaknya tidak memiliki kebiasaan seperti itu, tetapi karena Schnee 
melakukannya, Tiera juga melakukan hal yang sama. 

Dan Schnee tentu saja meniru Shin. 

"Tapi, seperti yang diharapkan dari Schnee. Semuanya terlihat lezat. " 

Wajar kalau Shin memujinya. Piring yang diatur di atas meja adalah sesuatu yang tidak 
terlalu sering terlihat, bahkan oleh Shin. 

Bahkan jika puncak para koki, Cook, ada di Rokuten, mereka tidak makan hidangan buatan 
sendiri setiap hari. Selain itu, tingkat keterampilan Ⅹ memasak ultra-tinggi tidak 
dimaksudkan untuk dimakan setiap kali makan. Kadang-kadang hanya dibuat dengan 
bereksperimen, dan ada kemungkinan melayani kegagalan hidangan yang buruk juga. 

Namun, hidangan di depan Shin tidak kalah dengan itu jika dibandingkan dengan masakan 
kelas atas Cook. Saat ia mengimbangi keahliannya dengan rasa khusus yang berasal dari 
dunia ini, hidangan menyaingi menu terbaik secara berurutan. 

Di depan jenis makanan itu, bahwa bahkan keluarga kerajaan mungkin tidak bisa makan, 
tidak mengherankan bahwa suara menelan di tenggorokannya bergema. 

"Kuu ~ Hari raya, hari raya!" 

"Aku belum pernah melihat Guru memasak seperti ini sampai sekarang ... Tuan serius." 

"Tentu saja." 

Yuzuha, yang melihat piring berbaris, juga bersemangat tinggi. 
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Tiera, yang tinggal bersama dengannya untuk waktu yang lama, juga kagum pada sikap 
antusiasme Schnee. 

"Ketika datang ke hidangan hebat seperti ini, ada baiknya untuk memasok bahan-bahan." 

"Luar biasa ~" 

"Hei, meskipun aku mendengar sedikit, hanya apa yang kau suplai? Ada aura aneh keluar 
dari piring. " 

" Ehh? " 

" Kuu? " 

Ketika Tiera mengatakan bahwa aura datang dari piring, Shin menegang. Yuzuha 
memiringkan kepalanya. 

Meskipun tidak ada yang ditampilkan di mata Shin, dia ingat bahan yang dia berikan 
kepada Schnee. Dan tidak aneh kalau Tiera, elf, mengatakan bahwa piring memancarkan 
aura. 

"I-Itu benar. Daging utama adalah Thermal Leo, Orc King, dan sebagian Elmora. Sayurannya 
adalah Lobak Darah, Karma Bawang, dan Kentang Baocha atau sejenisnya. Buahnya adalah 
Topaz Pear dan Fruit of Idea. Yang lain agak tepat. Saya kira Anda menggunakan bahan-
bahan yang telah Anda penuhi setelah itu? " 

" Memang. Saya telah menggunakan beberapa bahan kelas atas karena hari ini istimewa. 
Meskipun aku tidak punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu yang istimewa. " 

Kata-kata Schnee sepertinya dia secara tidak langsung mengatakan" Aku belum serius ". 

Dan berbicara tentang Tiera, yang baru saja mendengar nama bahannya. 

"A ... A .. APA ITU !?" Hampir semua bahannya sangat sulit didapat !! Saya bahkan belum 
pernah mendengar beberapa dari mereka sebelumnya sampai sekarang. Terlebih lagi, 
ketika Anda mengatakan Fruit of Idea, itu buah mimpi yang hanya berbuah 100 tahun 
sekali. Meskipun aku diberi tahu bahwa kesepakatan yang sebenarnya bahkan tidak ada di 
mana pun ... " 

Dia kehabisan akal setelah mendengar nama-nama bahan yang meninggalkan mulut Shin. 

Thermal Leo dan Orc King, keduanya diakui sebagai monster malapetaka. Begitu mereka 
ditemukan, ada tingkat bahaya yang sedemikian besar, sehingga guild menyampaikan 
panggilan mendesak untuk semua petualang. Meskipun Tiera belum pernah mendengar 
nama Elmora, karena itu diperlakukan pada peringkat yang sama dengan 2 sebelumnya, 
dia dapat membayangkan bahwa itu mungkin yang serupa. 
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Blood Radish adalah sayuran yang mirip dengan setengah monster yang tumbuh dengan 
mengisap esensi iblis dari udara, dan Baocha Potato adalah sayuran umbi yang meledak 
dari sejumlah tekanan, seperti ranjau darat. 

Sedangkan untuk Topaz Pear, permukaannya berkilau seperti permata, dan tentang Fruit 
of Ideas, tidak perlu dikatakan lagi. 

Begitu mereka disatukan, orang tidak mengira mereka akan digunakan untuk memasak. 

"Hei, Schnee. Aura apa yang dirujuk Tiera? " 

" Itu mirip dengan sisa-sisa kekuatan hidup dan kekuatan sihir dari ramuan. Karena kita 
peri dan peri memiliki indera tidak seperti ras lain, hal-hal seperti itu dapat dirasakan. Itu 
bisa dirasakan dengan lebih mudah dari monster yang kuat atau tanaman langka dan 
sebagainya. " 

" Begitukah? " 

Karena elf dan poni awalnya adalah ras yang memiliki sensitivitas tinggi, dia bisa 
memahami apa yang dikatakannya. 

"Tiera juga, tenang. Ayo makan segera atau hidangan spesial akan menjadi dingin, " 

desak Schnee. 

"Y-Ya." 

"Itu benar. Kalau begitu, ayo kita makan sekaligus. " 

Shin menyetujui sambil mengangguk. 

"" Itadakimasu "" 

"Kuu? Itadakima ~ " 

Setelah bertepuk tangan untuk berdoa, Shin mengambil pisau dan garpu. 

Sup, salad kentang, hamburger, dan nasi dan roti kesukaannya berjajar di atas meja. Untuk 
acara perayaan minuman berharga Schnee, 『Moonlight Sake』, dituangkan ke dalam gelas 

mereka. 

Jika seseorang hanya melihat menu, tidak termasuk minuman, mereka mirip dengan 
hidangan yang disajikan di restoran keluarga. Tapi dia bisa mengenali keterampilan juru 
masak secara langsung karena itu menjadi hidangan yang biasa dia makan. 
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Jus daging yang meluap ketika dia memotongnya dengan pisau dan aroma saus yang 
dinyanyikan di piring besi menyebabkan dia mengeluarkan air liur bahkan sebelum dia 
mencicipinya. 

Ketika dia memasukkannya ke mulutnya, jus daging meluap lebih saat dia mengunyah, dan 
dikombinasikan dengan tekstur daging yang lembut, hanya satu kata 'lezat' yang bisa 
keluar. 

Kemudian mulutnya dipenuhi dengan nasi putih, dan tidak perlu lagi mengatakannya. 

Sudut mulutnya terangkat saat dia mulai menyeringai. Senyum lepas darinya. 

Ketika seseorang makan hidangan yang benar-benar lezat, orang itu tidak bisa menahan 
senyum. 

Ketika dia memiringkan gelasnya, aroma yang kaya dan rasa yang dalam dari 『Sake Sinar 

Bulan』 meningkatkan nafsu makannya bahkan lebih. 

"...! ...! ..." 

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

Shin dan Tiera diam-diam menikmati makanan. Sedangkan untuk Yuzuha, kata 'perhatian 
tak terbagi' diwujudkan dalam seluruh tubuhnya. 

Sambil mengamati dua orang dan satu hewan tersenyum, Schnee memakan makanan itu 
dengan nyaman. 

"Ha!! Aku tanpa sengaja makan dalam keheningan !? " 

Shin tertegun sambil duduk di depan piringnya yang kosong. 

"Bisakah aku mendapatkan satu porsi lagi?" 

"Tentu !!" 

Interaksi semacam itu antara Tiera dan Yuzuha diulang beberapa kali. Seolah dia 
meramalkan itu, Schnee mempersiapkannya tanpa henti. 

Bahkan jika langkahnya melambat di tengah, mereka menjadi lingkaran yang bahagia 
duduk bersama sambil mendengarkan bagaimana Schnee dan yang lainnya menghabiskan 
waktu mereka sampai sekarang. 

"---Bahkan begitu, mereka hidup dengan bebas." 

Kata-kata itu keluar dari mulut Shin ketika dia mendengar tentang karakter pendukung 
lainnya. Ada seorang lelaki yang menjadi Raja, seseorang yang berkeliaran dari satu tempat 
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ke tempat lain, dan seorang yang hilang dalam aksi. Mereka tampaknya dengan keras 
kepala mencari petunjuk tentang keberadaan Shin. Meskipun mereka mungkin tetap di 
dunia ini, karena mereka tidak meniru dia dengan menyia-nyiakan hidup mereka karena 
alasan itu, dia merasa sedikit lega. 

Dia mengerti begitu dia memikirkan kepribadian mereka. Sampai di sini, hanya Schnee 
yang setia yang spesial. 

"'Shin ada di suatu tempat' adalah satu-satunya angan yang aku miliki sampai akhir. Semua 
orang mungkin mengerti bahwa tidak baik khawatir yang sia-sia. " 

" Itu akan menyelamatkanku dari masalah. Aku tidak ingin membuat kalian semua mencari 
seorang pria imajiner yang bahkan tidak ada. " 

" Bahkan jika salah satu dari kita memilih untuk melakukannya, itu adalah pilihan kita 
sendiri. Shin tidak perlu khawatir tentang hal itu. " 

" Kamu benar. " 

Tidakkah khawatir ketika seseorang yang hilang membuat kita menjadi manusia? 
Memikirkan hal-hal seperti itu memang akan menjadi tindakan yang tidak berguna. Yah, 
bahkan jika kata 'orang' tidak khawatir, karena Shin adalah tuannya, itu hanya pemikiran 
kosong dan spekulasi yang tidak berarti. 

"Tuan, sedih?" 

"Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." 

Shin membalas senyumnya pada Yuzuha yang menatapnya dengan khawatir. 

"Astaga  Kenapa Ish Schhinn ingin melakukan banyak hal " 

"... Hei, Tiera. Saya pikir Anda mabuk. " 

Nada bicaranya lambat dan beberapa pengucapan tidak keluar dengan baik. Kulitnya yang 
sangat putih menonjol, sangat kontras dengan rambut hitamnya, yang sekarang diwarnai 
dengan warna agak merah muda. Itu sangat memerah ketika dia berpikir tentang kulitnya 
yang seputih salju. 

Dengan demikian, itu mengingatkannya pada berapa botol sake yang telah dikosongkan 
sejauh ini. Dia terbawa karena dia juga minum dalam jumlah besar sampai sekarang. 

"Hei, Schnee. Berapa banyak 『Moonlight Sake』 yang dikosongkan? " 

" Kira-kira 5 dari mereka. " 

" Kebetulan, berapa persentase alkoholnya? " 
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" Itu sekitar 35 persen. " 

" Itu TINGGI !! " 

Karena dia pikir itu hanya jenis anggur dari rasa dan kemudahan minum, alkohol dari akal 
sehat dunia fantasi ini lebih dari yang diharapkan. 

"Tere ar twuoo Masterrs ~" 

"Ini benar-benar berbahaya. Apakah Tiera lemah terhadap alkohol? " 

" Dia tidak pernah mabuk seperti ini ketika dia minum sebelumnya, tetapi kuantitas adalah 
kuantitas. " 

" Tapi aku tidak merasa sangat mabuk. " 

Entah itu tentang toleransi terhadap alkohol atau tidak, Shin merasa sedikit mabuk, tetapi 
tidak lebih dari tingkat kesadaran tertentu. Dia tidak mencaci dan tidak terhuyung-huyung 
di sekitar juga. Ketika dia memikirkan persentase alkohol, dia sendiri pasti akan turun 
malam jika ini di dunia nyata, dan itu adalah hal yang baik bahwa menjadi sulit untuk 
mengekspos perilaku memalukan dengan alkohol. Tidak perlu direpotkan dengan alkohol 
yang kuat, meskipun seharusnya ia memang seperti itu. 

"Meskipun aku sudah memiliki tubuh ini selama satu tahun, apa yang terjadi pada tubuh 
asliku ... Yah, sekarang mungkin bukan saatnya untuk memikirkannya." 

Sementara Schnee membawa Tiera ke kamarnya, Shin membereskan peralatan makan. 
Tiba-tiba Shin memikirkan hal-hal semacam ini sambil menyeka meja. Dia tidak tahu 
apakah mungkin untuk kembali juga, jadi tidak ada gunanya bahkan jika dia 
memikirkannya. 

Setelah merapikan, Schnee kembali. 

"Itu cepat." 

"Karena aku terbiasa melakukan ini." 

Karena dia tinggal sendirian di dunia nyata, dia harus mencuci piring sendiri. Tentu saja dia 
tidak melakukannya selama pertandingan, tetapi dia ingat bagaimana melakukannya tanpa 
terduga. 

"Yuzuha mengantuk ..." 

Yuzuha jatuh tertidur di atas meja. 

"Tepat sekali. Kita juga, harus segera tidur. " 
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" Ayo kita lakukan. Karena kamar Shin dibiarkan apa adanya, maka bisa digunakan segera. " 

" Aku menghargainya. " 

Setelah meninggalkan ruang tamu, Shin menuju ke kamarnya sendiri sambil membawa 
Yuzuha. Itu adalah ruang untuk Shin dan karakter pendukung lainnya di Tsuki no Hokora, 
meskipun ada juga ruang tambahan untuk digunakan lebih banyak tamu dan pelanggan. 
Meskipun kamar tamu atau pelanggan dan sejenisnya tidak diperlukan, itu adalah hasil 
obsesi dari Kain dan Shin; yang bisa dikatakan telah membuat penambahan yang tidak 
berguna dalam konstruksi itu, Tsuki no Hokora. Tempat itu benar-benar dibahas dan 
mereka meributkan hal-hal tak berguna; karena itu adalah hasil yang diharapkan ketika 
orang Jepang bersemangat. 

"Itu benar-benar tidak berubah." 

Dia memasuki kamarnya sendiri dan melihat sekeliling. Area bagian dalam ruangan itu 
sekitar 16 tikar tatami besar, dengan tempat tidur dan meja. Ada beberapa rak tempat piala 
dan barang yang diperoleh dari berbagai acara ditampilkan. Tidak banyak hal di sana. Itu 
ruangan biasa. Kamar mungkin telah dibersihkan secara teratur, karena debu tidak 
menumpuk. 

Cahaya bulan masuk secara alami dari jendela, tetapi cahaya malam itu sangat lemah. Dia 
melanjutkan untuk mengganti pakaiannya tanpa menyalakan lampu, karena dia memiliki 
keterampilan 【Night Vision】. Karena tidak ada hal-hal seperti piyama di dunia ini, ia 

memilih peralatan dengan bahan seperti jersey. 

Yuzuha telah melompat ke tempat tidur begitu mereka memasuki ruangan dan itu sudah 
meringkuk di sebelah bantal. 

"Entah bagaimana di sini adalah tempat terbaik untuk membiarkan diriku santai." 

Apakah itu karena dia telah tinggal di sini sejak waktu pertandingan? Dia bisa 
menenangkan pikirannya dan tidak harus membuat penghalang karena sudah dilengkapi 
dengan sistem keamanan yang sangat kuat. Dia tidak harus mempertimbangkan 
kemungkinan seorang pria menyerangnya saat dia tidur, sangat berbeda dengan waktu 
selama permainan kematian; jadi dia bisa benar-benar bersantai untuk pertama kalinya 
sejak dia datang ke dunia ini lagi. 

Tentu saja, ketika ada seorang penyerang, dia akan melakukan pukulan serius, karena itu 
pantas. 

"Yuzuha ... apakah kamu tertidur? Itu tidak akan berhasil, saya harus tidur juga. " 

Ketika alkohol mulai masuk, dia berbaring di tempat tidur dengan perasaan yang 
menyelimutinya. 
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Ketika dia menutup matanya dan perlahan-lahan merasakan kesadarannya menjadi buram, 
sesuatu yang lembut tiba-tiba menempel di lengan kanannya. Biasanya, dia akan melompat 
berdiri dan melepaskannya dalam situasi itu. Namun, kesadaran tubuh Shin mengatakan 
kepadanya bahwa dia tidak merasakan bahaya sama sekali. 

"?" 

Apakah itu merangkulnya daripada berputar-putar? Hanya ada dua orang di Tsuki no 
Hokora yang bisa melakukan hal seperti itu, dan satu orang sudah turun untuk 
perhitungan. 

Tidak ada reaksi dari skill diaktifkan yang berkelanjutan untuk serangan anti kejutan. 
Intuisi Shin sendiri juga tidak mengisyaratkannya sebagai musuh. 

Karena entah bagaimana tidak memiliki gerakan tertentu, dia memutar lehernya dan 
melihat lengan kanannya. 

Di sebelahnya tergeletak sosok Schnee, yang sudah tidur, berpegangan erat pada lengan 
Shin. Lengan kanannya terjepit di antara payudara Schnee. Identitas kelembutan yang 
pertama kali dirasakannya adalah ini. 

(Serius ... mungkinkah perkembangan seperti itu terjadi?) 

Dengan makna yang berbeda dari waktu di depan piring, suara tegukan bergema di 
ruangan itu. 

Bahkan Shin adalah laki-laki. Dia tidak tahu tentang NPC, tetapi Schnee di dunia ini tidak 
diragukan lagi adalah real deal. Tentu saja, tidak mungkin dia tidak merasakan apa-apa. 

Dan terus terang, Schnee diciptakan dengan menggabungkan preferensi Shin. Jika dia 
mengambilnya, membawanya ke kamar, dan membaringkannya di tempat tidur, maka dia 
bisa berbaring di sebelahnya dengan perilaku seorang pria. Namun, suhu tubuh Schnee 
ditransmisikan ke lengan kanannya, yang saat ini dipeluk erat, dan kelembutan 
payudaranya menahan kekuatan penalarannya. Tangan kirinya terulur ke arah Schnee 
tanpa sadar, meskipun dia menyadarinya. 

(Ini ... buruk.) 

Dia tidak bermaksud melakukannya, tetapi karena pengaruh alkohol, dengan cara apa pun, 
dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah tertidur yang tak berdaya. 

Dia memahaminya. Ya, dia mengerti ini tidak baik. 

Dia mati-matian mencoba mendinginkan kepalanya yang terlalu panas, tetapi alasannya 
tidak bertindak seperti yang dia harapkan. 

Dia terpesona olehnya. 
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Wajahnya yang sangat tak berdaya, polos, dan tampak sedih di suatu tempat. 

Hanya sedikit demi sedikit, tetapi dia ingin meninggalkan lengannya di sana sedikit lebih 
lama sebelum memaafkan dirinya dari Schnee. 

Itu pada saat itu. Ketika bulan yang dikaburkan oleh awan akhirnya muncul. 

Cahaya bulan yang terhalang sampai sekarang bersinar di dalam ruangan dengan anggun. 
Itu mencapai tepi tempat tidur, tempat di mana Schnee hanya berbaring. 

"... !?" 

Ketika diterangi oleh cahaya bulan, tubuh Schnee samar-samar bersinar. Rambut 
keperakan, yang tersebar di atas tempat tidur, memantulkan sinar bulan dan memancarkan 
sinar misterius. Dan kemudian, aliran cahaya berkilau dari mata tertutupnya menghantam 
mata Shin. 

"Schnee ..." 

Kilauan yang mengalir adalah air mata yang ditumpahkannya. 

Itu mengalir dari mata tertutup dalam garis lurus dan membasahi pakaian Shin. 

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

Saat dia melihatnya, kabut yang menyelimuti kesadaran Shin menjadi cerah. 

Panasnya keputusasaan yang mendebarkan telah mendingin dan lenyap seketika. 

Itu karena dia telah melihat wajah tidur yang sedih. 

Apa yang dia pikirkan tentang hal itu yang membuatnya menangis? Shin tidak tahu. 

Apakah mereka bahagia karena air mata yang disebabkan oleh reuni mereka? Apakah 
mereka menangis untuk perpisahan yang akan datang? 

Dia menyeka air matanya, dan dengan lembut menepuk kepalanya. 

"Ah ... kamu ... aku ..." (T / N: Dia mungkin mengatakan "Aruji", yang berarti 'tuan'.) 

Meskipun dia tidak bisa memahaminya, apakah itu "Tuan" kata yang keluar dari mulutnya 
dengan samar? Selain itu, dia mungkin belum terbiasa memanggilnya "Shin". 

(Aku ...) 

Menatap langit malam, sambil menyadari Schnee yang sedang tidur di lengan kanannya, 
Shin memikirkan pertanyaan itu. 
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Sampai kesadarannya tenggelam ke dalam kegelapan, tidak ada jawaban yang muncul. 

-- 

-- 

-- (Konten ekstra dari LN; Peringatan: mungkin atau mungkin tidak mengandung spoiler, 
baca dengan risiko Anda sendiri.) 

-- 

-- 

-- 

-- 

Mari kita mundur waktu untuk kembali ke lebih dari setengah hari ke masa lalu. 

Itu sekitar waktu ketika Shin dan Schnee berlari dengan kecepatan penuh untuk bertemu 
dengan Wilhelm dan Rashia. 

Saat ini, Dataran Wraith telah menjadi dataran besar biasa. Setiap ksatria dan petualang 
yang telah berkumpul untuk menyelidiki menyadari bahwa pertempuran telah berakhir. 
Cahaya dari kekuatan sihir yang menyebar melalui langit sudah memudar, jadi para 
penyihir menerangi tempat itu. Meskipun mereka memiliki pilihan untuk menunggu 
sampai subuh sebelum memulai tugas mereka, diputuskan bahwa penyelidikan mendesak 
diperlukan untuk situasi saat ini. 

Dari kenyataan bahwa Schnee Raizar, yang seharusnya berpartisipasi dalam pertempuran, 
telah pergi, diperkirakan bahwa setidaknya tidak ada bahaya yang tersisa. 

"Apa-apaan itu?" 

Sementara para ksatria dan petualang sibuk bergerak, seorang wanita bergumam ketika 
dia melihat kawah yang dalam yang baru dibuat di dataran. Nama wanita dengan rambut 
seperti benang emas yang bergoyang tertiup angin adalah Rionne Strail Bayreuth. Dia 
adalah putri kedua Kerajaan Bayreuth. 

Beberapa jam sebelumnya, ada insiden di hutan ketika para ksatria bertarung dengan Skull 
Face. Tiba-tiba sebuah suara seperti ratapan, seperti jeritan, terdengar bergema dari jauh 
di langit malam. 

Secara bersamaan, sekelompok Wajah Tengkorak dengan kekuatan yang belum pernah 
terlihat sebelumnya muncul. Musuh baru muncul dari tanah, di depan mata Rionne, musuh 
yang kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Wajah Tengkorak yang dia lawan 
sampai saat itu. 
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Awalnya, dia merasa takut. Itu bukan rasa takut dibunuh. Dia mengerti kekuatan lawan, 
jadi dia malah merasakan ketakutan yang kuat saat dia bisa membayangkan tragedi yang 
ditimbulkannya. 'Aku tidak boleh membiarkan itu menjauh dari dataran', adalah satu-
satunya pemikiran yang ada di kepalanya. 

Setelah bawahannya melepaskan pengekangannya, dia berhadapan dengan Skull Face 
dengan pedangnya. Dari berat serangan tunggal yang ditransmisikan melalui tangannya, 
kelincahannya bisa disalahartikan sebagai ksatria tingkat lanjut. Dia sendiri dikatakan lebih 
unggul bahkan di antara yang dipilih lainnya, dan itu tidak normal untuk bertukar pukulan 
dengan dia dengan syarat yang sama. 

Tetap saja, karena perlengkapan Skull Face sama dengan Skull Faces biasa, dia bisa menang 
karena perbedaan dalam perlengkapan mereka. Beberapa hari yang lalu, tiba-tiba, pedang 
besar putih menembus dinding kamarnya. Greatsword dianugerahkan dengan atribut 
cahaya, titik lemah dari semua mayat hidup, dan itu menyebabkan Wajah Tengkorak 
menjadi lemah terus. Namun sayangnya, jumlahnya terlalu banyak. Mau bagaimana lagi 
karena para ksatria lain harus bertarung sendiri. 

Setelah itu, Rionne, sementara pada saat yang sama membiarkan kurir kembali ke negara 
mereka, meluncurkan dirinya di Skull Face. Bahkan jika itu hanya menarik sedikit 
perhatian musuh, dia bisa mendapatkan lebih banyak waktu. Demi menghentikan 
kerumunan monster meninggalkan tempat ini. Dengan hanya satu bawahan yang 
menemaninya, dia menyerbu ke tengah medan perang. 

RionneStrail 

Kemudian, Skull Face berperingkat lebih tinggi dari sebelumnya muncul di depannya. 
Mungkin, itu adalah kelas Ratu atau Raja di depannya; seperti yang sebelumnya adalah Jack 
Face Skull class. Seharusnya tidak mungkin untuk dikalahkan, karena bertemu seseorang 
akan sia-sia. Bencana yang disebabkan oleh satu kelas Raja yang muncul dulu masih tetap 
kuat dalam ingatan orang. Karena banyak musuh seperti itu muncul dan mengisi dataran. 
Itu bisa menjadi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Mereka benar-benar merasakan kematian di sekitar mereka, ketika mereka merasakan 
napas * Shinigami di kulit mereka. (T / N: dewa kematian) Mereka menegur tubuh mereka 
yang bergetar, dan ketika mereka menggenggam pedang mereka lagi, sebuah bola meriam 
merah melayang dari langit. Saat bola menghantam Skull Wajah, itu menyebabkan seluruh 
tubuh mereka penuh dengan lubang. Tidak masalah apakah itu perisai, pedang, baju besi, 
lengan, kaki, atau bahkan inti mereka. Penampilannya mirip dengan keterampilan sihir 
sistem api 【Bola Api】. Tapi 【Bola Api】 tidak memiliki kekuatan destruktif dan sifat 

seperti itu seperti bola api di depan mereka. Pada awalnya, seni api yang tidak meledak 
adalah tidak biasa dan cahaya yang dipancarkan pada dampak menghilangkan target 
seolah-olah itu hanya menghapus bagian itu. 
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Meskipun mereka bertanya-tanya mengapa itu tidak menimpa mereka, mereka mengerti 
bahwa mereka dilindungi. Ketika mereka merasa bersyukur kepada siapa pun yang 
melepaskan bola api, mereka mempersiapkan pedang mereka lagi untuk melawan Wajah 
Tengkorak yang mengelilingi mereka. 

Kali ini, kilat biru melintas di depan mereka. Ini adalah spesialisasi orang yang membantu 
banyak negara, keterampilan sihir sistem kilat. Itu adalah keterampilan yang melintasi 
garis dari seni, karena memiliki kekuatan yang unggul dan membual sebagai keterampilan 
terkuat yang pernah ada. 

Orang yang mereka harapkan, muncul pada saat yang sama ketika pencahayaan 
menghilang. Dengan rambut perak berkibar, itu adalah manajer bertindak Tsuki no 
Hokora, Schnee Raizar. Penampilannya tampak tidak berubah sejak terakhir kali Rionne 
melihatnya, dengan suaranya yang tenang, Rionne merasa kematian menjadi jauh. Seolah 
Shinigami terpesona oleh cahaya biru. 

"Aku akan mengambil alih mulai dari sini. Tolong melarikan diri melalui hutan. " 

Kata-katanya dikembalikan dengan anggukan tanpa ragu. Wajah Tengkorak yang tersebar 
seperti serpihan kayu terlihat oleh mata mereka. 

Dan kemudian, ketika mereka mengalahkan Wajah Tengkorak yang ditemukan di sana-sini 
di hutan, lingkungan tiba-tiba menjadi seterang seolah-olah itu siang hari, dan Wajah 
Tengkorak menjadi abu langsung tanpa mereka melakukan apa-apa. 

Setelah itu, Wajah Tengkorak yang mereka temui memiliki gerakan lamban dan hancur 
berkeping-keping dengan satu pukulan pedang mereka. Meskipun lawan seharusnya 
memiliki keterampilan yang sama dengan Rionne, mereka melemah sampai pada titik 
bahwa bahkan para ksatria biasa bisa mengalahkan mereka. Sepertinya itu disebabkan 
oleh cahaya yang menyinari dataran. Cahaya yang lembut dan anggun. Menjadi jelas bahwa 
kerusakan yang mereka terima telah pulih. 

Mereka berpikir: 'Jika itu Schnee-dono, hal seperti itu mungkin terjadi'. Setelah beberapa 
saat, Skull Face menggeliat dan menjadi esensi iblis sekaligus. Dari menonton itu, mereka 
dapat memahami bahwa situasinya telah teratasi. 

Sekarang, Rionne sedang melihat jejak pertempuran yang mungkin tersisa dari Schnee. Ada 
celah dalam yang tersisa di bumi dan dia terkoyak. Sesuatu yang berlanjut selama ratusan 
mels; bahkan ada tempat di mana bumi benar-benar cair. 

Di lokasi di mana mereka tampaknya berselisih, ada jejak luka bakar tegangan tinggi dan 
serangan tebasan yang dalam. Berapa banyak kekuatan yang dilepaskan ketika mereka 
bentrok? Mereka bahkan tidak bisa membayangkan lagi. Putri pertama, yang merupakan 
kakak perempuan, mungkin bisa melakukan sesuatu yang mirip dengan sihir, tetapi tidak 
mungkin baginya untuk melakukan pertempuran jarak dekat jika dia terjun ke kerumunan 
Skull Face. 
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"Ini ... apakah ini kekuatan seseorang yang diakui oleh Manusia Tinggi?" 

Sekali lagi, kekuatan itu diakui. Meskipun kemampuan bertarung Rionne saja dikatakan 
setara dengan 100 orang atau lebih, dia merasa seperti seorang ksatria biasa yang 
membosankan jika dibandingkan dengan Schnee. 

"Meskipun masih senja, bisakah kamu melihat di sini sedikit?" 

Orang yang mulai berbicara adalah bawahan yang pergi untuk mengamati lingkungan 
sekitar. Pria itu mengenakan baju besi merah yang melilit tubuhnya yang besar dan 
namanya adalah Gadras Jarre. Dia adalah pemimpin para ksatria di Bayreuth Kingdom, dan 
merupakan komandan skuadron ksatria terkuat, 【Serigala Merah】, di kerajaan. Alasan 

mengapa dia menjadi asisten pertempuran dan menemani Rionne adalah untuk 
mencegahnya mengamuk, tetapi dia hampir tidak pernah menyelesaikan perannya, bahkan 
saat ini. 

Gadra juga, harus berhadapan langsung dengan Skull Face. Dia adalah satu-satunya yang 
terpilih dalam skuadron ksatria yang dapat menangani pertempuran jarak dekat dengan 
Rionne, dan meskipun dia biasanya memiliki peran sebagai pengawas, ini adalah satu-
satunya saat dia harus berjuang sekuat tenaga. Ada banyak luka di armornya sebagai bukti. 

Di tangan Gadras, sebuah katana dipegang. Gagangnya usang dan gelap, bilahnya retak, dan 
ujungnya pecah di sana-sini. 

"Ini?" 

"Benda ini ditemukan di atas tanah berlubang di sana. Karena itu terjebak di tempat di 
mana celah berakhir, saya mengumpulkannya. " 

Dia juga mengatakan bahwa katana yang telah tertancap di sana cocok dengan garis arah 
tanah yang berlubang. 

"Juga, meskipun itu hanya dugaan, kupikir tanah yang berlubang disebabkan oleh katana 
ini. Namun, saya tidak tahu skill apa yang digunakan. " 

" Hmm, apakah ada kemungkinan itu? " 

Apakah Schnee bersama dengan orang lain di medan perang? Rionne berpikir jika itu 
setidaknya Schnee, koper itu mungkin saja. 

"Katana itu di sini, apa yang kau lihat?" 

Gadras menunjuk ke arah katana. 

"... Sesuatu seperti burung?" 
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"Benar, dari kisah seorang lelaki berpengetahuan luas aku tahu, burung itu elang, seperti 
dalam cerita." 

"Apakah ada yang salah dengan itu?" 

"Tidak juga, aku hanya memiliki gagasan tentang pandai besi yang mengukirnya ke dalam 
katana. Tentu saja, itu hanya salah satu kemungkinan, tapi ... " 

"Kamu punya ide? Itu tidak berarti bahwa hanya ada satu pandai besi yang menggambar 
elang, tidakkah kamu setuju? Kenapa kamu membuat keributan seperti itu? " 

Rionne tampak bingung pada Gadras yang tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu. Dia 
anehnya tampak gelisah. 

"Kamu akan mengerti jika kamu melihat ini." 

Gadras berbicara ketika dia memegang gagang yang compang-camping dan mengangkat 
katana ke posisi di atas. Lalu dia mengayun ke bawah, langsung ke tanah. 

"... Begitu, jadi itu alasannya, ya?" 

Ekspresi Rionne menunjukkan pengertian. 

Tanah yang di depannya sangat dicungkil. Tidak peduli berapa banyak Gadras dikatakan 
sebagai yang dipilih, dia tidak bisa melepaskan tingkat serangan tebasan dengan katana 
yang memiliki pisau terkelupas. Dengan kata lain, meskipun Gadras mengayunkan katana 
yang dipertanyakan dengan sekuat tenaga, katana tetap retak seperti itu, tetapi 
mempertahankan bentuknya. 

"Jika itu adalah katana normal, itu akan hancur ketika aku menghancurkannya, tetapi itu 
tidak berpengaruh, bahkan ketika aku menggunakan semua kekuatanku. Jelas bahwa tidak 
ada pandai besi biasa yang memalsukan ini. " 

" Tentu saja ... jika itu dalam keadaan sempurna, berapa banyak kekuatan yang akan 
dilepaskan? " 

" Juga, berbicara tentang pandai besi yang akan membuat katana seperti itu diukir dengan 
lambang ini, ada hanya satu orang, sejauh yang saya tahu. " 

" Fumu, siapa itu? " 

Rionne menjawab setenang mungkin. Selanjutnya, suara Gadras dipenuhi dengan 
kegembiraan. 

"Manusia Tinggi. Dikatakan bahwa pandai besi, yang telah menguasai semua teknik pandai 
besi, disebut 【Pandai Besi Gelap】. " 
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" Itu mungkin benar. Saya bisa mengerti jika seseorang yang berpengalaman dalam 
menempa katana ini ditempa, terutama jika itu adalah Manusia Tinggi. Tapi, dia seharusnya 
tidak berada di dunia ini lagi. Jika itu adalah Schnee-dono, yang berada di bawah kendali 
langsung dari Manusia Tinggi, tidak aneh kalau dia memiliki senjata seperti itu. Selain itu, 
jika Anda melihat skill yang melindungi kita dan cahaya itu dari sebelumnya, ada 
kemungkinan 【Crimson Alchemist】 juga. " 

Tentu saja, alkemis yang dibicarakan Rionne adalah penyihir sekaligus alkemis dari 
Rokuten, Hecate. Karena aspek produksi Rokuten terkenal, mereka sering dipanggil dengan 
nama yang terkait dengan pekerjaan mereka. Warna yang dilampirkan di depan nama 
pekerjaan itu adalah warna pakaian yang mereka suka pakai. 

"Yah, tidak ada bukti konklusif, tapi ... ngomong-ngomong, bahwa senjata buatan Manusia 
Tingkat Tinggi tergeletak sangat mengagumkan. Selain itu, saya tidak berpikir bahwa 
senjata tuan Schnee-dono akan dalam keadaan seperti ini. Jika itu masalahnya, saya pikir 
mungkin ada orang yang mencengangkan yang dapat menggunakannya dan membuang 
senjata semacam ini di suatu tempat. " 

"Tapi kali ini, skalanya berbeda dari pertempuran sejauh ini. Apakah Anda memahami 
cahaya yang menyinari malam? Jika itu adalah pertempuran yang intens, bahkan Schnee-
dono mungkin tidak berpikir untuk membuang-buang senjata ... Namun, memang benar 
bahwa ada orang lain di sini selain Schnee-dono. Siapa orang itu? " 

" Apa yang bisa menyebabkan Schnee-dono ditempatkan dalam kesulitan seperti itu, itu 
tidak terbayangkan. " 

Ketika dia mendengarkan kata-kata Gadras, Rionne memikirkannya. Sejujurnya, karena dia 
melihat sosok Schnee dengan mudah menendang wajah Skull, Rionne juga tidak yakin 
dengan kata-katanya sendiri. Itu karena pengguna skill sulap yang mengambil kesulitan 
untuk melindungi mereka pada awalnya. Menilai dari kekuatan dan skala, itu mungkin 
bukan Manusia Tinggi, tapi yang pasti itu bukan di kelas yang dipilih juga. Setelah mereka 
pergi ke hutan, apakah Schnee Raizar bergabung untuk bertarung dengan orang itu? Jika 
benar ada orang yang kuat di tempat ini, lalu siapa itu? 

"Tidak mungkin, sungguh?" 

Apakah ada Manusia Tinggi di tempat itu? 

Katana yang dipegang Gadra, bahkan mungkin memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada 
senjata yang dimiliki Rionne, jika itu dalam keadaan sempurna. Untuk makhluk yang bisa 
menggunakan dan membuang senjata seperti itu, dia tidak bisa memahami mereka ada. 

"Tidak, itu tidak mungkin." 

Rionne menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Manusia Tinggi seharusnya 
menghilang seperti banyak orang lain lakukan setelah Senja Yang Mulia. Sejak kejadian luar 
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biasa yang konon masih menjadi misteri, hingga sekarang, belum ada yang kembali. 
Namun, mungkin. Mungkin saja. 

Ada, sejauh legenda berjalan, cerita bahwa Manusia Tinggi yang menghancurkan orang-
orang yang disebut pahlawan dan pria pemberani sekaligus. Jika Manusia Tinggi telah 
kembali, itu tidak aneh. 

"... Sebaiknya aku berhenti, aku tidak akan pernah memahaminya bahkan jika aku 
memikirkannya." 

Dia tidak tahu siapa yang ada di medan perang itu, tetapi jika orang itu terkait dengan 
Schnee, maka orang itu tidak bisa menjadi karakter yang berbahaya. Meskipun perlu 
menyisihkan sejumlah orang untuk memantau Tsuki no Hokora sampai batas tertentu, 
Rionne berpikir itu tidak akan menjadi masalah serius. 

"Segera setelah investigasi selesai, saya akan kembali ke negara kami. Saya ingin berbicara 
dengan Schnee-dono jika memungkinkan, tetapi ... " 

" Itu akan sulit, kan? " 

Dari kata-kata Gadras, Rionne mengangguk ketika dia mengerti juga. Setelah 
permintaannya selesai, Schnee Raizar tidak akan tinggal terlalu lama. Ini karena undangan 
datang dari banyak tempat dan telah tumbuh di luar kendali, jadi mungkin rumit kali ini. 

"Gadra. Jika aku tidak salah, Pandai Besi Gelap adalah pemilik Tsuki no Hokora, kan? " 

"Ya, itu seharusnya benar, meskipun ...?" 

"Fumu, maka cobalah untuk mengunjungi Tsuki no Hokora segera ketika Anda kembali." 

"Meskipun itu yang ingin saya katakan, apakah itu karena Anda berpikir bahwa Manusia 
Tinggi benar-benar telah kembali? " 

" Saya yakin bahwa setidaknya ada satu orang lain di medan perang itu. Sebenarnya, 
seseorang harus memastikannya. Jika seseorang benar-benar telah kembali, saya pasti 
ingin bertanding. Saya berasumsi bahwa dia akan sempurna sebagai pasangan menikah. " 

" A-Lagi tanpa peringatan, apa yang kamu bicarakan, ya? " 

Gadras menjadi bingung oleh Rionne yang telah menyarankan hal yang tak terduga. Ketika 
dia memikirkannya dengan tenang, jika Manusia Tinggi dimenangkan ke pihak mereka 
dengan dedikasi Rionne saja, itu akan baik untuk negara. Bahkan Gadras mengerti itu. 

Masalah dengan putri ini, Rionne, adalah bahwa dikatakan bahwa sebagian dari otaknya 
mungkin terdiri atas otot. Meskipun itu bukan kebenaran, "Jika kamu ingin menjadi 
suamiku, kamu harus menunjukkan kekuatanmu sendiri dan mengalahkanku." Dianggap 
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sebagai apa yang dia katakan sampai sekarang. Semua pengikut termasuk Raja, jika dia 
memikirkannya, berapa kali dia menolak mereka ... jika mereka tidak menarik. 

Situasi sang putri bisa dimengerti, dan ada perasaan harus memikirkan bangsa, juga. Di 
masa depan, dia mengerti bahwa dia berharap agar pernikahannya juga tidak dipaksakan. 

Kali ini juga, bahkan jika itu menjadi situasi di mana Wajah Tengkorak mulai meluap dari 
Dataran Wraith, tidak ada pertanyaan tentang tindakannya juga. Sang putri berada di luar 
wilayah mereka, dan di samping itu, muncul di medan perang. 

Rionne dan Gadras dipilih, oleh karena itu itu bukan masalah besar bagi mereka. Mereka 
bekerja sama di saat-saat bahaya pada saat yang sama tanpa menyayangkan upaya apa pun 
dalam sikap, yang ditampilkan bahkan di negeri asing. 

Dengan dalih kekuatan itu dan wajahnya yang cantik yang membangkitkan semangat para 
ksatria, dia telah berpartisipasi dalam penyelidikan dan pertempuran pemusnahan ini. 
Meskipun peran terakhir telah diambil oleh Schnee, dia telah menyelesaikan perannya 
dengan baik. 

Satu poin. Jika satu poin dari karakter eksentrik tidak ada, dia akan sempurna. Meskipun 
itu bukan seluruh kepala, ada alasan dia dikatakan memiliki bagian dari otot otaknya. 

"Hanya untuk menjadi jelas ketika saya mengatakan ujian kekuatan; bagaimana jika 
ternyata penipu yang menusuk punggungku tanpa peringatan? Jika tidak, hari ketika 
Manusia Tinggi berubah menjadi musuh, negara kita akan menghilang. " 

" Kau ada benarnya di sana. " 

" Heh, aku tidak ingin mendengar itu darimu. Yah, aku bertanya-tanya apakah Manusia 
Tinggi bisa menjadi pasangan yang benar-benar baik. " 

Meskipun dia seharusnya bijak, untuk beberapa alasan, jawaban yang agak mendadak dari 
Rionne menyebabkan Gadras lelah. Akibatnya, kegembiraan sejak dia menemukan katana 
juga telah meninggalkannya. 

-- 

-- 

-- 

(T / N: Puteri ke-2 belum seharusnya muncul dalam volume WN ini. Ini adalah salah satu 
konten tambahan dari LN, yang saya anggap penting untuk jalan cerita. Di samping catatan: 
Tolong beli lampu novel untuk mendukung penulis asli. Dan tidak, novel ringan tidak 
tersedia dalam bahasa Inggris, hanya dalam bahasa Jepang.) 
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Vol. 2 - 4.1 
Keesokan paginya, setelah Shin menghabiskan malam di Tsuki no Hokora. 

"... Ini terlalu cerah." 

Itu adalah hal pertama yang dia pikirkan ketika dia bangun. 

Sinar matahari telah mencapai bagian atas tempat tidur karena dia tidak menutup gorden. 
Sekarang, itu langsung bersinar di wajah Shin. 

"Jam berapa sekarang?" 

Karena dia pergi tidur tanpa mengatur alarm, dia tidak tahu waktunya. Ketika layar menu 
ditampilkan, itu sedikit berlalu 6:30. 

"Schnee tidak ada di sini ..." 

Schnee, yang telah menempel di tangan kanannya, tidak terlihat. Kemungkinan dia sudah 
bangun. Aroma sarapan yang samar mengkonfirmasi prediksi Shin. 

Saat dia memikirkan hal itu, ada perasaan tidak nyaman di lengan kirinya. Dia berbalik ke 
arah itu sambil berpikir 'tidak mungkin', ketika rambut keperakan menyebar di tempat 
tidur, memasuki bidang penglihatannya. Jika itu sendirian, dia akan mengira itu adalah 
Schnee, tetapi fisiknya terlalu berbeda untuk beberapa alasan. 

Sosok yang telanjang bulat dan tidur nyenyak, adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 10 
tahun. 

Identitasnya- 

"Apakah ini Yuzuha?" 

【Analisis】 menunjukkan nama gadis kecil itu. Selain itu ketika Yuzuha menyebutkan 

tentang kepalanya yang bersih setelah pertarungan kemarin, mungkin ada semacam segel 
yang dilepas juga. Jika itu masalahnya, maka level yang tidak biasa naik, tiba-tiba bisa 
berbicara, dan memiliki sosok ini juga. Semua itu dijelaskan. 

Ngomong-ngomong, ketika Ekor elemen menjadi level penuh 1000, monster kelas tertinggi 
dalam game; transformasi manusia dan berbicara juga dimungkinkan secara default. 
Rasanya tidak wajar melihat rubah seperti biasanya. 

Meninggalkan telinga dan ekor rubah tanpa alasan khusus, itu adalah penampilan yang 
sangat menarik bagi seseorang yang menyukai hal-hal semacam ini. 

"Bagaimanapun, ini adalah pengaturan yang sangat berbahaya." 
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Itu adalah pola umum, seseorang akan datang untuk membangunkan orang lain dengan 
waktu yang buruk dan kemudian, menerima kejutan yang keterlaluan karena 
kesalahpahaman. 

Tidak ada kehadiran seseorang di sisi lain pintu, tetapi dia tidak bisa gegabah sekarang. 

"Hei Yuzuha, bangun. Ini pagi. " 

Dia memegang bahu Yuzuha dan mulai membangunkannya. Sambil memperhatikan bagian 
luar ruangan, dia mengguncangnya sedikit lebih keras. 

"Unyu ... Apa ~?" 

"Aku akan mengatakannya lagi, ini pagi." 

"Aku masih mengantuk ..." 

Sepertinya penampilannya juga masih mirip dengan kepribadiannya. Element Tail dalam 
ingatan Shin memiliki cara bicara yang antik, tapi sekarang, itu berbicara seperti anak kecil. 

"Ayo, bangun, cepat." 

"Nh? Oh .. Shin ~ Selamat pagi ~ " 

" Ya, selamat pagi. Tolong kenakan pakaian untuk saat Anda bangun. " 

Meskipun Yuzuha hanya setengah tidur, ketika menyadari itu adalah Shin yang 
membangunkannya, ia memiliki 'senyum canggung yang dipaksakan' di wajahnya. 
Bergantung pada orang yang melihat senyum itu, mereka akan berguling kesakitan. Tentu 
saja, tidak ada karakteristik seperti itu di Shin ketika dia mengabaikannya dan mendesak 
Yuzuha untuk mengenakan pakaian. 

"Shin hangat ~" 

"Kenapa kamu menempel? Seorang gadis tidak boleh melakukan hal vulgar seperti itu, itu 
buruk. " 

" Eh ~ " 

Shin memperingatkan Yuzuha sambil berpisah. 

Bagaimanapun, semuanya akan berakhir jika seseorang melihatnya dipeluk oleh gadis kecil 
telanjang. 

Sementara itu tampak seperti membelai adik perempuan, dia harus menjaga jarak. 

"Apakah seorang gadis tidak baik?" 
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"Tidak baik!" 

"Kalau begitu aku akan mengubah cara ini!" 

Yuzuha, yang menanyakan itu, menekankan gadis itu untuk beberapa alasan. Untuk Shin 
yang menentangnya dengan, "Tidak baik", Yuzuha mengambil tindakan tak terduga. 

Tiba-tiba, tubuh Yuzuha memancarkan cahaya redup, dan dada yang sedikit melotot 
menghilang, diikuti oleh itu, rambutnya menjadi sangat pendek. Dan kemudian, di wilayah 
bawah itu, ada hal yang seharusnya tidak dimiliki seorang gadis kecil. 

Pikiran Shin berhenti pada saat itu, fenomena yang terjadi di depan matanya terlalu 
mengejutkan. 

"... Oi ... Kenapa, kamu menjadi ini?" 

"Jika seorang gadis tidak baik, maka aku harus menjadi laki-laki !!" 

Itu bukan garis yang harus dikatakan seorang bocah lelaki telanjang, sambil 
membusungkan dadanya dengan bangga. Di depan Shin bukanlah 'loli' yang didambakan 
gadis-gadis cantik, itu adalah 'shota' yang diinginkan anak laki-laki cantik. Tidak ada 
perbedaan tetap antara seks dengan Element Tail. Inilah saat yang membuatnya menyadari 
dengan jelas. 

"Bahkan jika itu perempuan atau laki-laki, tidak baik untuk merangkul sambil telanjang." 

"Shin tidak suka 'laki-laki'?" 

"Kenapa begitu, aku merasa seperti caramu mengatakan 'bocah' memiliki perbedaan 
berarti untuk itu. " 

Dia merasakan keganjilan dari ucapan itu. Yuzuha tidak seharusnya tahu arti yang 
dimilikinya agar bisa mengatakannya. 

"Yuzuha? Saya punya satu pertanyaan untuk Anda; ketika kamu mengatakan 'anak laki-
laki', maksudmu 'laki-laki', kan? " 

"Kuu? Bukankah itu berarti anak laki-laki yang lucu? Tapi, aku bertanya-tanya apakah 
bocah ini adalah lelaki yang terlihat keren. " 

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

Meskipun saat ini sepertinya baik-baik saja, dia merasakan getaran. 

"Shin?" 

"Yah ... kurasa tidak salah." 
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Dan kemudian, Shin benar-benar memoles pertanyaan itu. 

"Atau lebih tepatnya, dari mana kamu mendengar itu?" 

"Orang-orang yang datang ke kuil Shinto mengatakannya. Selain itu, 'BL' yang mereka 
katakan menarik. " 

" Siapa ー !! Betapa bodohnya memiliki percakapan seperti itu di depan bos Element Tail ー 

ー !! " 

Sambil mengirimkan kutukan kepada siapa pun dan di mana pun pemain yang tidak 
dikenal, Shin menginstruksikan Yuzuha untuk kembali ke mode gadis kecil. Itu tidak terlalu 
buruk ketika itu adalah 'loli', tetapi 'shota' yang mencurigakan terlalu sulit secara mental. 

"Ayo, menempatkan ini pada untuk saat ini." 

"Ini bengkak. Apa itu ~? " 

" Itu dari bahan yang saya buat sebelumnya. Jika saya ingat benar, bukankah Anda 
mengenakan pakaian yang memiliki perasaan seperti itu sebelumnya? " 

Shin menyerahkan Yuzuha hakama merah  dengan kaos kimono  dan jubah putih. 
Singkatnya, itu adalah pakaian gadis kuil. Tentu saja, itu bukan pakaian biasa karena 
mereka datang dari Kotak Barang Shin. (T / N: Suatu jenis pakaian tradisional Jepang) 

Meskipun pakaian itu akan cocok di kuil Shinto, mereka juga pakaian yang mengenakan 
Elemen Tail selama pertandingan dalam mode manusia. 

"Oh ~" 

"Tolong katakan jika Anda pikir Anda ingin mengubah warna. Jika saya tidak salah, itu biru 
tua? " 

" Ini baik-baik saja ~ !! " 

Yuzuha dengan senang mengatakan, sambil mengenakan pakaian gadis kuil. Karena 
penyesuaian ukuran disertakan, tidak ada masalah bahkan jika angkanya kecil. 

Namun, apakah ingatannya kabur? Beberapa menit setelah pakaian mulai berganti, mereka 
kehilangan bentuk di mana-mana. 

"Shin ～ ..." 

Yuzuha memanggil Shin dengan suara lemah. 

"Katakan sejak awal jika kamu tidak tahu caranya." 
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Shin berbicara sambil memperbaiki pakaian Yuzuha yang berantakan. Berbicara tentang 
bagaimana dia tahu cara mengenakan pakaian gadis kuil, itu karena skema yang melekat 
pada kolom catatan. Hal seperti itu adalah bagian dari deskripsi pakaian item itu. 

Saat Yuzuha mengenakan kaus kaki Jepang yang diambil Shin sebagai tambahan, itu 
berputar-putar di atas tempat tidur dengan semangat tinggi. 

"Kuu ~" 

"Jangan terlalu banyak bergerak. Pakaian itu akan keluar dari bentuknya. " 

" Kalau begitu, aku akan membuat Shin mendandaniku lagi ~ " 

" Hentikan. " 

Apa yang membuatnya begitu bahagia? Itu berputar-putar, cocok dengan ekor yang 
memanjang dari hakama. Entah bagaimana pakaian gadis kuil diperluas dari otot tulang 
belakang sebagai hasilnya. 

Apakah itu perasaan dekat mengenakan dougi *? Shin bertanya-tanya. Dia punya firasat 
tulang belakangnya mengembang hanya karena dipakainya seperti itu. (T / N: seragam seni 
bela diri) 

"Hei, jangan berbalik. Seharusnya sarapan segera. " 

" Sarapan! " 

" Kurasa Yuzuha juga merasa lapar. " 

" Ya! " 

" Kalau begitu, ayo pergi. Hmm? Seseorang akan datang. Respons ini, apakah itu Tiera? ... 
Ha !? " 

Shin merasa bahwa itu adalah Tiera yang mendekat. Itu berbeda jika itu adalah Schnee, tapi 
dia belum menjelaskan tentang Yuzuha kepada Tiera secara detail. 

"Shin, apa kamu sudah bangun? Sarapan akan segera siap. " 

Tiera mengetuk pintu ketika dia memberitahunya tentang sarapan. 

"Oh ya. Saya akan segera siap--- " 

Namun, pintunya tidak terbuka seperti yang mereka lakukan pada manga dan novel ringan. 
Tapi, apakah Yuzuha tidak bisa menunggu? Yuzuha, yang tidak memperhatikan suara Tiera, 
mendorong pintu dengan sekuat tenaga. 
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"Sarapan !!" 

"hereAda !? Yuzuha berhenti !! " 

" Eh? " 

Bersamaan dengan suara terkejut Tiera, sebuah suara tebal bergema ketika pintu 
bertabrakan dengan Tiera. 

"Aduh ~" 

"Um, ano, au ..." 

Shin, yang muncul dari sisi pintu, melihat Tiera memegang hidungnya yang memerah dan 
sosok Yuzuha juga terlihat. Sepertinya Tiera ambruk saat dia duduk dalam kondisi duduk 
seperti anak kecil. 

"Kamu baik-baik saja" 

"Uu ~ anak ini?" 

"Ini Yuzuha. Sebenarnya, ia memiliki kemampuan transformasi. Hei, minta maaf kepada 
Tiera. " 

" Aku benar-benar minta maaf ... " 

" Begitu . Haha, tidak apa-apa, Yuzuha-chan. Karena aku tidak tertabrak dengan terlalu 
banyak kekuatan. Tapi, berhati-hatilah saat Anda membuka pintu lain kali, oke? Dan um, 
selamat pagi. " 

" Oke ~ Um, selamat pagi. " 

Tiera, yang terlihat tertawa, membuat Yuzuha, yang panik, merasa lega. Adapun Yuzuha 
sekarang, orang akan berpikir bahwa itu hanya seorang anak yang terlalu bersemangat, 
karena pikiran dan tindakannya sesuai untuk usianya. 

Shin memikirkannya sambil melihat situasi yang membuat kedua orang itu berbicara. Jika 
dia melihat situasi Yuzuha, ini mungkin adalah batas pertumbuhan maksimum dalam 
kondisi saat ini. Yuzuha belum naik level sejak saat itu, dan dia tahu bahwa itu adalah 
keadaan pikiran yang belum sepenuhnya kembali ke keadaan semula. 

Mengapa kekuatan Yuzuha disegel? Meskipun dia tidak mengerti banyak informasi yang 
diperoleh dari Yuzuha sendiri, dia harus memverifikasinya. Jelas bagi Shin bahwa ada 
sesuatu yang tidak diketahui yang terjadi. 

"Ngomong-ngomong, setelah kalian berdua berdamai, bukankah kita harus makan 
sarapan?" 
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"Ya, karena aku hanya bisa menyajikannya setelah itu. Tuan sudah ada di sana menunggu. " 

" Sarapan ~, sarapan ~ " 

" Hah, apakah itu awalnya rubah muda? Yuzuha-chan, kamu suka tahu goreng? 

"Aku menyukainya!" 

"Kalau begitu, haruskah aku membuat inarisushi * untuk makan siang?" (T / N: sushi yang 
dibungkus dengan tahu goreng) 

"Benarkah !?" 

Yuzuha bersukacita ketika mendengar inarisushi. Penampilan ini yang bahkan tidak 
terlihat pada saudara perempuan yang intim. 

"Selamat pagi. Ara, apakah Yuzuha juga bisa berubah menjadi bentuk manusia? " 

Ketika ketiga orang itu tiba di ruang tamu, Schnee yang mengatur meja menyambut 
mereka. Karena dia tahu bahwa Yuzuha adalah Element Tail, dia sepertinya tidak terlalu 
terkejut. Dan Shin memutuskan untuk tidak menyentuh apa yang terjadi semalam. 

"B-Selamat pagi." 

"Ya, selamat pagi. Lalu, haruskah saya menyiapkan makanan untuk setiap orang? " 

Apakah itu karena pertemuan mendadak dengan Tiera? Yuzuha menunjukkan sedikit 
pengekangan saat menyapa Schnee. 

Melihat Schnee, yang membalas salam sambil tersenyum ramah, Yuzuha terpisah dari 
celana Shin, yang terus dipegang Yuzuha sambil menonton dari sana. 

Adapun meja, bahkan jika empat orang duduk, ada banyak ruang yang tersisa. Sementara 
Schnee menyiapkan sarapan untuk porsi Yuzuha, Shin membawa kursi cadangan. 

"Kalau begitu, ayo makan." 

"" Itadakimasu! "" 

Mereka menggenggam tangan mereka dan mulai makan. Menu adalah nasi, sup miso tahu 
goreng dengan rumput laut dan tahu, dan ikan tenggiri kering dan dibuka. 

Shin memikirkan apakah makanan Jepang cocok dengan elf, tetapi tidak ada perasaan yang 
salah karena sosok yang memegang sumpit kayu dan memecah ikan menjadi potongan-
potongan kecil. 

Yuzuha menggunakan sendok karena tidak bisa menggunakan sumpit dengan benar. 
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"Enak!" 

"Seperti yang diharapkan dari Guru." 

"Ini bagus." 

Hanya suara-suara pujian yang keluar. Meskipun itu tidak mewah, bahkan di dunia nyata 
dia tidak pernah makan makanan yang begitu lezat. 

"Itu karena dorongan rasa dari skill. Saya tidak bisa bangga dengan itu. " 

" Bukankah itu hal yang hebat? " 

"Rasanya naik setidaknya dua tahap karena keterampilan." 

"Begitukah, tapi awalnya tidak bisa lezat jika tidak ada latihan. Lagipula, saya masih 
berpikir itu luar biasa. " 

" Begitulah, bukankah Guru banyak berlatih? " 

Tiera berbicara tentang bagaimana Schnee yang rendah hati berupaya keras dalam 
memasak. 

Adapun keterampilan memasak, tentu saja bisa mengimbangi hidangan dengan berbagai 
cara, tetapi itu tidak mungkin untuk memperbaiki makanan buruk. Karena hal buruk akan 
selalu menjadi hal buruk. 

Bahkan jika seseorang dikompensasi dengan skill, tidak ada perubahan jika kemampuan 
memasaknya bagus. 

"Terima kasih untuk makanannya!" 

"Ya, aku senang kamu puas." 
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Vol. 2 - 4.2 
Setelah sarapan, Schnee dan Tiera bertugas membersihkan dan Shin menuju bengkel 
pandai besi di bagian dalam Tsuki no Hokora. Yuzuha, yang mungkin ingin tahu tentang itu, 
datang bersama Shin. 

"Apa yang ada di sana?" 

"Ini gudang dan bengkelku, dan gudang itu sedikit istimewa. Ini memiliki kapasitas yang 
jauh lebih besar daripada yang terlihat. " 

Gudang Tsuki no Hokora tidak sebesar rumah guild, tetapi cukup banyak item yang 
disimpan di dalam. Karena itu adalah gudang pribadi Shin, isinya cenderung menjadi 
senjata dan baju besi. 

Mereka membuat jalan memutar kecil dalam menanggapi komentar Yuzuha, "Saya ingin 
melihatnya". Penampilan gudang itu adalah pintu normal dengan kunci gantung. Namun, 
itu sangat sulit bahkan serangan terkuat Shin di era game tidak bisa mematahkannya. 
Dikatakan bahwa tidak ada yang dapat menghancurkannya secara fisik. 

"Tuangkan sedikit kekuatan sihir, dan selesai." 

Ketika Shin menuangkan kekuatan sihir ke kunci, suara "klik" ringan dibuat, dan kunci 
terlepas. Jenis kunci dibuka dengan menggunakan pengenalan kekuatan sihir. Pintu tidak 
akan terbuka tidak peduli berapa banyak seseorang yang mengutak-atik lubang kunci 
palsu. 

Dia mendorong membuka pintu dan mereka masuk ke dalam. Di sana, itu dipenuhi dengan 
garis-garis baju besi dan senjata berdampingan. 

Ada pedang, katana, tombak, busur, belati, palu besar, tombak, cambuk dan semua jenis 
senjata yang ditampilkan. Di lokasi yang berbeda, ada pelindung tubuh penuh untuk 
prajurit, sarung tangan yang dianggap dibuat khusus, dan perisai di samping itu semua. 
Secara alami, semuanya berharga, mulai dari tingkat 《Unik》 hingga 《Legenda》, 《

Mitologi》, dan akhirnya, 《Kuno》. 

Seseorang akan merasakan tekanan yang sangat besar pada saat mereka memasuki 
ruangan, bahkan jika orang itu tidak peka terhadap kekuatan sihir. Meskipun kuantitas dan 
kualitas setiap item berbeda, kekuatan sihir luar biasa yang dilepaskan mirip dengan 
perasaan air hangat yang abnormal menurut penghuni dunia ini. 

Jika bahkan salah satu dari mereka dijual, banyak negara akan memiliki tumpukan senjata 
mereka yang kehilangan nilainya jika dibandingkan dengan prestise mereka. Sebuah 
gudang yang memiliki jumlah besar untuk dijual sudah terasa seperti 'penjualan izin 
gudang'. 
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"Luar biasa! Tapi, entah kenapa aku merasa panas ~ " 

" Itu karena tempat ini dipenuhi dengan kekuatan sihir. Kamu sebaiknya tidak masuk jika 
kamu tidak berpikiran kuat. " 

" Yuzuha tidak apa-apa untuk ini! " 

Element Tail memang salah satu spesies terkuat bahkan jika masih muda. 

Alih-alih kewalahan oleh tekanan kekuatan sihir yang dipancarkan dari lengan, Yuzuha 
mencari dengan rasa ingin tahu di sekitar gudang. Meskipun bulu ekornya penuh, ada 
beberapa hal yang lebih baik tidak terungkap. 

"Tidak apa-apa jika kamu hanya melihatnya, tapi jangan menyentuh tanpa izin, oke? Ada 
beberapa lengan terkutuk di sini. " 

" Apakah itu berbahaya? " 

" Ah, aku hanya tidak ingin kau terluka. Ada fungsi segel yang melekat pada wadah, tetapi 
ada beberapa di antaranya yang mungkin bisa kau hancurkan. " 

" Muu, Yuzuha tidak melakukan hal-hal seperti itu. " 

Sambil meminta maaf kepada Yuzuha, yang menggembungkan pipinya, mereka pergi ke 
bengkel pandai besi. Bahkan di sini, ia dalam kondisi sempurna tanpa perubahan, 
menunggu tuannya kembali. 

"Tidak ada masalah sama sekali. Sepertinya aku bisa menggunakannya segera. " 

" Untuk melakukan apa? " 

" Aku membuat pedang dan baju besi di sini. Tapi sebelum melakukannya hari ini, aku 
harus bertanya sesuatu padamu, Yuzuha. " 

" Mau bertanya sesuatu padaku? " 

"Ada banyak yang ingin saya tanyakan. Baiklah, mari kita kembali ke ruang tamu untuk 
saat ini. Setelah itu, kita akan bicara. Adapun untuk menempa pedang, itu untuk nanti. " 

" Kalau begitu mari kita pergi dengan cepat. Aku ingin melihat Shin menempa pedang! " 

Mereka kembali ke ruang tamu dan Yuzuha memiliki mata yang bersinar dengan antisipasi. 
Meskipun Shin tidak tahu apa yang Yuzuha tunggu-tunggu, dia dengan ringan memeriksa 
alat-alat dan mengikuti Yuzuha. Adapun Schnee dan Tiera, yang mengurus pembersihan 
setelah sarapan, harus segera dilakukan. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Ketika dia kembali ke ruang tamu, mereka bertiga sudah mengelilingi meja. Dia duduk di 
kursinya sambil tersenyum masam pada Yuzuha, yang mendesaknya dengan "cepat! 
segera!". 

"Apa yang Shin ingin tanyakan?" 

"Pertama-tama, mengapa kamu dalam kondisi yang sangat lemah di kuil Shinto itu. Dan, 
apakah sejumlah besar orang hilang sekitar 500 tahun yang lalu? Jika kamu tahu sesuatu 
tentang itu, maka tolong katakan padaku. " 

Ketika pertanyaan Shin terdengar, Yuzuha menutup matanya dan melipat tangannya 
seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa detik seperti itu, Yuzuha mulai 
berbicara. 

"Yah, err ... Ketika Yuzuha ada di sana, aku mengalami pengalaman yang paling 
menyakitkan dari dalam. Sangat menyakitkan, sampai saya pingsan. "(T / N: Yuzuha 
kadang-kadang menyebut dirinya sebagai" Yuzuha "ketika berbicara.) 

" Begitukah ? Apa kau mengerti gambar di lantai itu? " 

" Tidak ~, aku tidak mengetahuinya. " 

Shin berpikir itu semacam fitur kelegaan yang menunda kondisi itu, tetapi Yuzuha 
sepertinya tidak mengingatnya. 

"Saya mengerti. Bagaimana dengan orang-orang yang menghilang? " 

" Aku tidak tahu. Orang-orang tidak banyak datang. " 

" Sekarang kupikir-pikir, ada semacam penghalang yang membuat orang menjauh dari 
sana. " 

Shin ingat bahwa penghalang, di sekitar kuil Shinto, yang memengaruhi pikiran seseorang 
telah didirikan . Seseorang mungkin tidak mendekatinya karena itu. 

"Akhirnya, apa yang Yuzuha lakukan di tempat seperti itu?" 

"Uhm, aku berjemur di bawah matahari, ketika tiba-tiba tanah menjadi 'bam', angin bertiup 
'byu byu' dan gunung itu menjadi 'dentang'. Yuzuha terkejut dan melompat. Setelah itu, 
saya mencoba yang terbaik agar tanah tidak hancur berantakan. " 

" ... Dengan kata lain, bencana alam terjadi, dan Anda mencoba menekannya? " 

"Sepertinya begitu, aku tidak ragu apakah itu Yuzuha." 

"Eh, apakah itu benar?" 
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Ketika Schnee menimpali dengan tanggapan yang menyenangkan, Tiera kagum dan 
memiliki mata lebar. 

Meskipun Shin tidak tahu teknik apa yang Yuzuha gunakan, Element Tail adalah monster 
yang sesuai dengan semua atribut. Kemungkinan mengganggu bencana alam dengan 
beberapa metode khusus sangat tinggi. 

"Banyak kekuatan digunakan saat aku terus melakukannya, lalu aku beristirahat di kuil 
Shinto. Karena kekuatanku tidak bisa ditahan di tubuhku, aku pikir aku akan segera mati 
ketika Shin datang. " 

" Itu hanya pada menit terakhir ketika aku datang, ya? " 

" Ketika angin yang tidak menyenangkan bertiup, aku takut. " 

Ketika dia mendengar tentang angin yang tidak menyenangkan, Shin teringat akan racun 
itu. Mungkin kedua 【Kutukan • Ⅹ】 dan 【Racun • Ⅹ】 pada waktu itu, disebabkan oleh 

racun. Sejumlah monster dan level meningkat di area dengan banyak racun selama 
permainan. Selain itu, bagi seorang pemain, itu adalah cara yang merepotkan untuk diberi 
status kelainan merespons status secara berkala. Selain monster, mereka harus minum 
ramuan secara teratur karena keadaan abnormal, meskipun itu tidak mempengaruhi 
pemain peringkat tinggi terlalu banyak. 

"Berkat Millie Yuzuha diselamatkan. Aku tidak akan pergi ke sana jika bukan karena 
nasihat Millie. " 

" Aku akan berterima kasih ketika aku bertemu Mi-chan lagi. " 

" Itu benar, mari kita ambil beberapa suvenir. " 

Karena kemampuan ramalannya, Shin tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Apakah 
Yuzuha mengerti atau tidak, itu cocok dengan cara bicara Shin. 

"Hei, siapa Millie?" 

Tiera tampak bingung. 

"Dia adalah anak yang tinggal di panti asuhan kerajaan. Saya kebetulan bertemu dengannya 
secara kebetulan. Jika Anda kenal Wilhelm, pikirkan tentang panti asuhan yang ia lindungi 
dan Anda akan mengerti. " 

" Ah! lelaki itu. " 

" Kamu kenal Wilhelm? " 

" Dia datang sesekali untuk bertemu tuan. Tapi saya jarang bertemu dengannya. Namun, 
saya pikir itu aneh bahwa dia membeli permen ketika dia ada di sini pada suatu 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

kesempatan. Saya ingin tahu apakah dia akan pergi ke panti asuhan, jika demikian, itu bisa 
dimengerti. " 

Wilhelm tampaknya membeli kue yang dibuat Tiera. 

"Itu karena kue yang dibuat Tiera lezat, kan?" 

"Tidak, itu karena murah. Kue tuannya lebih enak. Bahkan utusan raja telah datang untuk 
membelinya. Karena saya mempelajari milik saya di desa peri, itu tidak apa-apa. " 

Mereka saling memuji, meskipun keduanya tampak lezat. 

"Ketika Anda mengatakan mempelajarinya di desa elf, yang satu itu?" 

"Uhm, itu sebuah permen dipanggang disebut Cayfal, Anda telah mendengar tentang hal 
itu?" 

"Tidak, saya belum pernah mendengar tentang hal itu." 

Di tempat pertama, dia tidak ingat pengaturan apa pun yang disebut toko roti ahli di desa 
elf mana pun. Karena memasak bukanlah keahliannya, ada banyak hidangan yang tidak 
bisa ia masak atau masak, walaupun ia punya resep. 

"Cayfal itu seperti * pemodal, ya? Ini akan bagus untuk mendistribusikannya kepada anak-
anak karena kue adalah sebesar seteguk."(T / N: Pemodal adalah kue Perancis kecil) 

"Meskipun aku ditampilkan pada kehendak, satu atau dua item dijual harus bersaing di 
waktu sekarang. Karena saya awalnya tinggal di hutan, kekuatan saya adalah membuat kue 
menggunakan madu. " 

" Begitukah? Tapi tunggu, karena Tsuki no Hokora bukan toko yang terutama menjual 
bahan makanan, apakah ada penjualan lain? " 

Shin memandang Schnee sambil bertanya. 

"Karena Shin tidak ada, ada beberapa barang yang dijual. Saya seorang amatir dengan 
smithery, dan untuk mengisi kembali barang-barang, hanya Shin yang bisa membuka 
gudang tempat senjata disimpan. " 

Oleh karena itu, Schnee harus mengisi kembali stok tidak terampil dari suatu tempat, dan 
sepertinya sulit untuk mengisi kembali barang karena persaingan memperebutkan hak itu. 
Wajar jika pembuatnya hilang, akan ada kekurangan persediaan. 

"Bagaimana aku harus mengatakannya ... aku minta maaf. Schnee melakukan pekerjaan 
dengan baik untuk menjaga toko tetap terbuka. " 

" Bahkan jika itu terbuka, tidak ada banyak hal yang bisa dijual. " 
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" ... Itu benar. Bahkan jika itu terbuka, itu tidak akan menyelesaikan apa pun. " 

Selama era permainan, toko itu hampir tidak melanjutkan bisnis. Tidak heran. 

"Ketika saya punya waktu, saya akan mengisi saham dengan yang saya telah diselamatkan." 

"Roger itu. Ngomong-ngomong, pembicaraan telah tergelincir dari subjek. Yuzuha, bisakah 
kita melanjutkan? " 

"Ya. Tapi, karena aku berada di kuil Shinto sepanjang waktu, aku tidak tahu lebih banyak 
dari yang kamu tahu. " 

Campur tangan pada bencana alam, sepertinya itu adalah tugas yang mustahil, bahkan 
untuk Element Tail. Meskipun dikatakan bahwa mereka tidak tahu tentang situasi dunia, 
karena itu membuat upaya besar untuk mengurangi kerusakan fenomena alam sejak Senja 
Yang Mulia, tidak ada alasan untuk menyalahkannya. 

"Aku mengerti, katakan ketika kamu mengingat sesuatu, untuk jaga-jaga." 

"Ya, aku mengerti ~ Umm, Tiera-onee-chan, bahwa Cayfal baru saja, apakah itu sudah 
selesai?" 

Ketika percakapan selesai, Yuzuha bertanya tentang masalah kue untuk Tiera. Apakah itu 
tertarik pada itu? Bahkan hal-hal tentang bengkel itu terlupakan. Saat Yuzuha mendekati 
Tiera, ekornya bergetar dengan kepakan. 

Penampilan seperti itu juga sesuai dengan usianya. 

"Maaf, tapi ada satu hal lagi. Aku harus berbicara dengan Shin. " 

" ... Apa? " 

Meskipun Schnee dalam suasana hati yang serius; itu berbeda dari beberapa waktu yang 
lalu, ketika dia berhenti di udara mencoba membersihkan. 

Dia tampaknya telah mencari waktu yang tepat untuk memulai pembicaraan. 

"Sebenarnya, ada seseorang yang ingin aku temui. Saya mengerti bahwa Anda mungkin 
memiliki berbagai hal untuk diselidiki, tapi tolong jadikan ini prioritas pertama kali ini. " 

" Lalu, siapa orang yang ingin Anda temui ini? " 

Shin merasa seperti tergesa-gesa dari nada Schnee. Sepertinya ada sesuatu yang kehabisan 
waktu, perasaan tidak sabar. 

Dia memperbaiki postur duduknya, dan menunggu kata-kata Schnee. 
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"Aku tidak berpikir itu ide yang baik untuk bertemu lagi segera jadi aku tidak 
membicarakannya kemarin, tapi orang yang aku ingin kamu temui adalah Girard." 

"Girard ya? ... Tidak, tunggu, apakah itu benar-benar Girard ? " 

Girard adalah nomornya. 3 karakter pendukung Shin. Beast Tinggi. Tapi, sudah lebih dari 
500 tahun sejak Senja Yang Mulia, seharusnya tidak mungkin bertemu Girard. 

"... Apakah dia masih hidup?" 

Meskipun dia disebut High Beast, dia tidak memiliki umur panjang. Manusia, Binatang, 
Dwarf dikatakan berumur panjang jika mereka hidup selama 100 tahun. 

Berbeda dengan 3 ras yang memiliki umur pendek, ras seperti Elf, Pixies, Dragnils dan 
Lords dikatakan sebagai spesies berumur panjang. 

Meskipun High Beasts dan High Dwarf adalah ras yang unggul, tetap saja, itu harus paling 
lama 150 tahun. 

Meskipun panjang kehidupan seekor binatang tergantung pada hewan yang menjadi 
modelnya, model Girard adalah serigala yang relatif ortodoks di antara pilihan-pilihan itu. 
Itu bukan model untuk umur panjang terutama. 

Tentu saja, dia mendengar hal tentang Girard menjadi raja. Namun, karena itu adalah cerita 
yang cukup lama, Shin tidak pernah mengira Girard masih hidup. 

"Iya. Tapi ... saya pikir dia punya beberapa hari lagi dan itu tidak akan lebih lama lagi. " 

Schnee secara pribadi tidak tahu mengapa Girard masih hidup sampai hari ini. 

Tapi dia yakin tentang satu hal. 

"Dia juga, sedang menunggu Shin." 

Seperti Schnee, Girard juga sedang menunggu Shin. 

"Dia sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa hidup selama ini. Mungkin ada beberapa makna, 
karena dia masih hidup. " 

Dia sepertinya tidak merasa terlalu takut dari kematian yang mendekat karena tubuhnya 
seharusnya sudah mati. 

"Sebenarnya, bahkan jika tidak ada Girard, aliansi dapat terus berfungsi. Raja binatang 
buas saat ini adalah generasi ke delapan, yang tidak hanya memiliki kekuatan militer, tetapi 
ia juga memiliki kemampuan sebagai penguasa. " 
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Falnido Beast Alliance dibentuk dengan menggabungkan semua suku beastman. Itu 
dibangun oleh Girard selama kebingungan yang melanda dunia. 

Dan kemudian, seperti untuk raja binatang buas pertama, itu adalah karakter pendukung 
Shin, tidak. 3 berasal dari High Beast. 

Girard Estaria. 

Penampilan yang diingat Shin, ketika dia dalam bentuk manusia normal, adalah seorang 
pria berusia sekitar 40 tahun, ditandai dengan janggut yang tak terawat dan rambut 
cokelat yang dipangkas pendek. Pria tampan dan wanita cantik akan celaka, karena 
penampilan pria paruh baya liar ini bagus. Ketika Girard bersenjata lengkap, karisma yang 
dirasakan di sekitarnya dapat disebut prajurit veteran, Shin bangga pada saat itu karena 
tidak membuat pilihan yang salah. 

Ketika dalam pertempuran, Girard masuk ke mode manusia serigala, sosok yang menukik 
mangsanya, persis seperti seorang pemburu. 

Dia berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat dan berpasangan dengan no. 4 karakter 
pendukung, Shibaid, Dragnil Tinggi, untuk melayani sebagai pihak penjaga muka. Meskipun 
kekuatan ofensifnya dari keterampilan sihir rendah, itu dikompensasi dengan gerakan 
lincah, dan disempurnakan dengan keterampilan seni bela diri berbasis tangan. Dia bisa 
bertarung setara dengan Schnee, dan akan menang dalam kondisi tertentu. 

Sosok yang digunakan untuk memukul tinjunya melawan musuh dengan raungan, 
direproduksi langsung dalam pikiran Shin, karena dia mengingatnya dengan benar. 

"Setelah mendengar itu, kita tidak mampu untuk tidak pergi. Di mana tempat Girard? " 

"Ketika kita keluar dari Dataran Wraith tempo hari, pergi saja ke utara di depan. Aliansi ini 
meluas di atas dataran dan kawasan hutan, di sebelah ibu kota yang dikatakan diperintah 
oleh raja manusia. Ada 4 desa besar seperti ibu kota, dan Girard ada di desa klan anjing di 
mana raja binatang buas saat ini berada. " 

" Begitu. Meskipun saya mendengarnya dengan kasar, tidak ada bahaya sebelum tiba di 
sana, kan? " 

" Ya, saya pikir itu akan aman untuk setidaknya beberapa tahun lagi. Karena orang yang 
dipermasalahkan belum terlalu lemah. " 

" Kalau begitu, haruskah aku pergi dengan normal? " 

Shin akan menggunakan kartu trufnya untuk transfer jarak jauh jika dia benar-benar 
didorong ke sudut, tetapi entah bagaimana sepertinya Baiklah. 
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"Lalu, karena ada beberapa hal yang ingin aku periksa, ayo pergi setelah aku selesai. Aku 
juga harus siap, akankah kalian berdua baik-baik saja untuk besok? " 

" Aku baik-baik saja kapan saja ~ " 

" Aku ingin tahu apakah aku baik karena aku selalu menjadi semacam 'tinggal di rumah 
pengasuh'. " 

Shin bertanya pada Yuzuha dan Tiera, yang telah mengambil peran sebagai pendengar. 
Pada dasarnya, Tiera dipercaya untuk mengawasi rumah karena Schnee selalu berada jauh 
dari rumah, dan dia pikir dia akan melakukan hal yang sama kali ini juga. 

"Tiera, kamu juga akan pergi kali ini." 

"Eh! Aku juga? " 

Tiera terkejut mendengar dari Schnee bahwa dia juga akan pergi. 

"Karena Shin telah kembali, tidak perlu lagi bertahan di tempat ini." 

"Ya, itu adalah titik kuat dari memiliki toko pribadi." 

"Um, apakah boleh meninggalkan toko ini sendirian?" 

Schnee tersenyum masam pada pertanyaan Tiera. 

"Tidak masalah. Karena dia akan membawanya pergi. " 

" Bawa itu ... pergi? " 

Apa yang dia katakan, Tiera memiliki ekspresi tidak mengerti. Tentunya, ada beberapa 
orang yang bisa mengerti segera ketika Schnee mengatakan, "Carry toko." 

"Aku bisa menerimanya. Toko ini. " 

" ... Eto, apa maksudmu dengan itu? " 

Dapat dimengerti bahwa Tiera tidak dapat memahami apa yang coba dikatakan oleh Shin. 
Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tidak bisa dengan mudah membawa toko, 
itulah yang mungkin dipikirkannya. 

"Apakah itu tidak biasa sekarang? Untuk membawa toko atau rumah? " 

"Ini tidak ada, tetapi tanpa seorang ahli di bidang itu, itu tidak akan diketahui. Sejauh yang 
saya tahu, perlu sejumlah besar uang untuk ditempelkan bahkan ke gubuk kecil. " 
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Meskipun itu adalah teknologi umum selama era game, seperti biasa, Shin tidak tahu apa 
yang terjadi di bawah situasi saat ini. Ketika dia mendengarnya dari Schnee, dia mengerti 
bahwa itu diperlakukan seperti teknik khusus. 

Dari melihat reaksi Tiera, keterampilan produksi tampaknya mengalami penurunan tajam. 

"Memang. Maka, wajar kalau Tiera tidak tahu tentang itu, ya? Lalu, apakah seni lebih utama 
daripada keterampilan sekarang? Apakah sistem produksinya juga? " 

"Iya. Sistem produksi juga dibagi oleh seni dan keterampilan. Setelah Senja Yang Mulia, 
orang-orang berusaha memulihkan keterampilan, dan dari coba-coba, lahirlah seni. Itu 
sama dengan sistem pertarungan, di mana efeknya lebih rendah daripada skill. " 

" Aku tahu itu. " 

Jika dikatakan dengan gaya permainan, mereka mencoba mereproduksi skill tanpa bantuan 
sistem. Biasanya tidak ada yang terjadi, tetapi di sini ada dunia yang berbeda. Mungkin, 
efek, seperti sebagian dari keterampilan diproduksi, dan itu disebut seni. Adapun pandai 
besi, karena ada teknik yang tidak pernah bisa direproduksi oleh pekerjaan fisik yang 
sederhana, itu tidak boleh menjadi tebakan 'off the mark'. 

"Karena generasi baru, seperti aku, berpikir seni adalah standar, itu menyimpang dari Shin 
dan Master dengan segala cara. Apakah orang-orang dengan kelas yang sama dengan Guru 
biasa ada sebelum Senja Yang Mulia? Aku tidak bisa membayangkan dunia seperti apa itu. " 

" Yah, memang ada caranya sendiri, tetapi tidak banyak orang yang memiliki kelas yang 
sama dengan Schnee, kan? " 

" Tetap saja, itu tidak bisa dihitung dengan angka. jari di kedua tangan, tidakkah Anda 
setuju? Sangat menakutkan sehingga saya kagum dari waktu itu. Orang-orang semacam itu 
yang bertarung terdengar di mana-mana, dan bagaimana masyarakat seperti itu dapat 
mempertahankan dirinya dalam situasi seperti itu. " 

" Dalam situasi itu, dikelola dengan baik, dan ketika seorang pria melangkah terlalu jauh 
mereka akan dikeluarkan. " 

Pemain ganas dilaporkan ke GM dan akun mereka dihapus, tetapi karena dia tidak bisa 
mengatakan itu, dia bertahan dengan kata-kata yang sama. Jika memang ada dunia seperti 
itu, itu seharusnya sudah lama mati. 

"Bagaimana itu bisa dikelola?" 

"Itu karena ada banyak orang yang bekerja sama dalam situasi itu. Mengesampingkan hal 
itu, apa yang Anda maksud dengan "generasi baru" yang Anda katakan beberapa waktu 
lalu, Tiera? " 
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"Ah itu penting? Itu mudah. Ini adalah 'generasi baru' bagi orang-orang yang lahir setelah 
Senja yang Mulia, seseorang yang lahir sebelum Senja yang Mulia dan masih hidup disebut 
'generasi tua'. Itu pertama kali dikatakan oleh seseorang ketika negara itu didirikan setelah 
Senja Yang Mulia, dan berlangsung sampai sekarang. Meskipun saya berpikir sebagai 
generasi baru, saya jelas merasa rendah diri ketika melihat Guru dan generasi yang lebih 
tua lainnya. " 

Seperti yang dikatakan Tiera, generasi tua tentu saja lebih unggul ketika melihat 
kemampuannya. 

Shin dan Schnee adalah contoh yang bagus. Namun, jika skill itu dikecualikan, itu tidak 
berarti bahwa generasi tua memiliki kemampuan tinggi. 

"Ada kesenjangan dalam kemampuan antara generasi yang berbeda, tetapi saya tidak 
terlalu sadar akan perbedaan antara yang lama dan yang baru. Namun, aku jelas merasakan 
perbedaan generasi dari Shin dan Master. " 

" Bukan perbedaan generasi! " 

Sejujurnya, sepotong perbedaan generasi tidak masuk akal bagi Shin. 

"Pengakuan seperti itu tidak apa-apa kurasa." 

Karena itu sudah mapan, sepertinya tidak ada bahaya atau apa pun. Meskipun tampaknya 
memiliki beberapa pengecualian. 

"Mari kita kembali ke pembicaraan yang telah tergelincir untuk sementara waktu. Saya 
mengatakannya beberapa saat yang lalu di sini, tetapi Tsuki no Hokora adalah toko yang 
dapat dipindahkan. Karena itu, saya bermaksud agar Anda berdua untuk bertindak 
bersama. Selain itu, Tiera dapat keluar tanpa banyak kesulitan sekarang dan saya pikir 
akan baik untuk melakukan perjalanan. Ah, tentu saja ada pilihan, apakah Anda ingin 
tinggal? " 

Dia tidak akan memaksanya, melawan kehendaknya, untuk ikut bersamanya. Dan tidak ada 
alasan dia harus membawa Tsuki no Hokora bersamanya. 

"Jika itu masalahnya, aku akan mengikutimu. Meskipun saya memang keluar dari sini 
beberapa kali, masih sedikit menakutkan bagi saya untuk memasuki kerajaan belum. Tapi 
saya pikir tidak apa-apa jika bersama dengan Shin dan Master bersama. " 

" Sudah diputuskan. " 

" Semua orang akan bersama ~! " 

Mereka semua mengangguk mendengar ucapan Yuzuha. 

"Ayo segera bersiap untuk persiapan!" 
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Selain Tiera dan Schnee, mereka bertujuan untuk bertemu seorang teman lama di Falnido 
Beast Alliance. 

Reuni dan perpisahan yang diantisipasi, Shin telah memutuskan tujuan. 

Apa yang menunggu mereka di sana, tidak ada yang tahu. 
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Vol. 2 - 4.3 
Saat dia merasakan cahaya pagi menghangatkan dadanya, Schnee bangun. 

(Ini ...) 

Dia ingat kejadian kemarin samar-samar di kepalanya. Hal-hal di mana Shin kembali. 
Situasi di mana Wilhelm dan Rashia terkejut. Waktu ketika mereka duduk di meja makan di 
Tsuki no Hokora. 

"Jika aku tidak salah, aku pasti meletakkan Tiera di tempat tidurku ... Eh !!?" 

Saat dia menggumamkan itu, dia memperhatikan ada seseorang di sebelahnya. Dia juga 
memegang lengan seseorang. 

"EH? S-Shin !? " 

Dia mati-matian menekan suara keras yang nyaris berteriak. Schnee membenarkan bahwa 
lengan tuannya yang dipegangnya. 

Rambut hitam keriting. Mata hitam pekat di bawah kelopak mata tertutup, itu adalah 
sesuatu yang diketahui Schnee dengan baik. 

Orang itu adalah Shin, penguasa Tsuki no Hokora. 

"Hah !?" 

Keadaan tubuh mereka yang begitu dekat dan sensasi kulit mereka saling bersentuhan, 
menyebabkan wajah Schnee memerah. Bahkan dia sendiri sadar telinganya memerah. Dia 
sadar bahwa dia mabuk semalam. 

Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu seperti melangkah ke 
tempat tidur Shin dengan cara alami sambil mabuk. 

"A-Apa kesalahan ..." 

Sementara wajahnya memerah, dia mencela dirinya sendiri, karena dia tidak pernah 
memiliki niat melepaskan lengan Shin. 

Ketika dia bangun dari tempat tidur tanpa membangunkan Shin, dia menghela nafas kecil. 
Alasannya adalah dia tidak tahu kapan Shin akan bangun. Jika Shin bangun sekarang, dia 
tidak bisa datang dengan alasan apa pun. 

Entah bagaimana dia menahan keinginannya untuk melihat wajah Shin yang tertidur, dan 
dia meninggalkan ruangan. 
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Setelah mengganti pakaiannya di kamarnya sendiri, dia mencuci wajahnya dan 
membersihkan kesadarannya. Dia merasa segar karena air dingin, dan pantulannya tidak 
lagi menunjukkan wajahnya memerah dari beberapa saat yang lalu. 

"Pertama-tama, aku akan menyiapkan sarapan." 

Sedangkan untuk waktu itu, hanya sedikit lewat 5:30. Karena dia selalu selesai 
membereskan sebelum jam 7:00, ini adalah rutinitas hariannya. 

Schnee pergi ke dapur, dan ketika dia melihat isi lemari es untuk menentukan menu, Tiera 
datang. 

"Ah, Tuan, selamat pagi." 

"Selamat pagi, kamu mabuk kemarin, apa kamu baik-baik saja sekarang?" 

"Uhh ... tadi malam aku menyebabkan ketidaknyamanan. Untuk saat ini, saya tidak mabuk. " 

Tiera sepertinya ingat, dan dia meminta maaf sambil menjatuhkan bahunya. 

"Kalau begitu, tolong bantu dengan persiapan untuk sarapan. Karena kemungkinan kita 
perlu menyiapkan porsi untuk 4 orang. " 

" Ya ... ya? Untuk 4 orang? " 

" Yah, untuk berjaga-jaga. " 

" Ah, aku mengerti. " 

Tiera tampaknya memiliki beberapa keraguan tentang bagian 4 orang, tetapi dia dengan 
patuh mengenakan celemek dan mulai membantu. Schnee juga mengenakan celemek 
favoritnya. Sepatu Schnee berwarna biru muda, dan sepatu Tiera berwarna hijau muda. 

"Apa yang kamu inginkan untuk menunya pagi ini?" 

"Ayo makan dengan gaya Jepang. Untuk bahan lain di samping sup miso, ambil ikan yang 
berharga. " 

"Hah!? Tuan, jangan bilang, itu ITU? " 

Tiera tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya karena kata-kata Schnee. Bahan super 
berkualitas tinggi itu dikatakan bernilai sejumlah besar koin emas putih Jul. Nama 
bahannya adalah 'Diamond Horse Mackerel'. Makanan khusus dibuka dan dikeringkan di 
bawah sinar matahari, dan yang terbaik untuk digunakan saat ini. Dengan kata lain, 
sarapan di Tsuki no Hokora hari ini adalah makarel kuda kering dan terbuka, bersama 
dengan sup miso yang merupakan keharusan dalam masakan Jepang. 
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Sedangkan untuk Makarel Kuda Berlian, itu adalah monster jenis ikan, seperti ikan tenggiri, 
dan memiliki sisik yang bersinar seperti berlian. Namun, terlepas dari penampilannya, ia 
memiliki tingkat kekuatan 450 -- 600. Mereka biasanya ditemukan di sekolah. Itu adalah 
monster yang memakan Kraken tingkat rendah dan monster tipe hiu yang melebihi level 
500 bukannya umpan normal. Hanya sedikit yang tertangkap, ketika mereka melemah dan 
tersesat dari sekolah mereka, dan kadang-kadang berakhir di pasar. 

Di antara bahan makanan dari laut, itu diakui sebagai bahan makanan kelas tinggi dengan 
harga yang luar biasa. Apa yang akan terjadi jika Makarel Kuda Berlian semacam itu 
diproses dengan keterampilan memasak Schnee? Sudah tak perlu dikatakan lagi. 

"Meskipun makarel memiliki penampilan ikan yang kering dan terbuka, entah bagaimana 
itu berkilau." 

Dengan perasaan tajam peri, Tiera tampaknya telah menangkap kekuatan hidup yang 
tersembunyi di tenggiri kuda. 

"Nah, aku akan menyiapkan sup miso dulu. Tiera, tolong masak nasi. " 

" Ah, ya. " 

Ikan, yang memancarkan kilau berlian, pertama kali diletakkan di atas piring, dan Schnee 
mengambil bahan untuk sup miso. Bahannya adalah pasta miso, rumput laut wakame, dan 
tiga jenis tahu goreng. Dikatakan sebagai gaya klasik dengan Dashi * dan bonito kering dan 
rumput laut. (T / N: kaldu sup Jepang) 

"Tuan, nasi sudah siap." 

Tiera yang selesai mempersiapkan dengan cepat memanggil tuannya. Karena jelas bahwa 
dia memasak makanannya sendiri ketika Schnee pergi, Tiera juga bisa menyiapkan 
hidangan dasar. Dia juga tidak perlu banyak waktu untuk menyiapkan nasi. Kompor ajaib 
dinyalakan, dan persiapannya selesai. Dalam beberapa menit, aroma persediaan sup 
mendidih dari miso mulai memenuhi bagian dalam ruangan. Bagi Schnee, itu adalah aroma 
yang sangat dikenalnya saat ini. 

Sudah lewat jam 6:00 waktu itu. Sudah waktunya untuk sarapan segera. 

Tiba-tiba Tiera membuka mulutnya. 

"Tuan, bolehkah saya keluar sebentar?" 

"Karena makarel hampir dipanggang, cobalah membuatnya singkat." 

"Ya ... saya akan kembali dalam waktu sekitar 10 menit." 
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Tiera minta diri dari Schnee dan menuju ke pintu toko. Apa yang akan dilakukan Tiera? 
Schnee mengenal dan mendorongnya. Ini karena Tiera perlu melewati garis pertahanan 
terakhir dengan kekuatannya sendiri. 

Tiera membuka pintu dan keluar. Kemudian, sinar matahari pagi menyelimuti Tiera 
dengan lembut. 

"Kali ini, masih sedikit dingin." 

Apakah itu sisa malam? Dia merasa udara masih dingin dengan pakaiannya yang tipis. 
Tiera kemudian berjalan perlahan menuju batas penghalang sihir yang didirikan di sekitar 
Tsuki no Hokora. 

"Tidak apa-apa ... tidak apa-apa ..." 

Ketika dia mendekati batas, Tiera merasakan jantungnya berdetak cepat. Shin bersama 
dengannya ketika dia keluar untuk pertama kalinya. Dan dia bisa tampil sendiri pada kedua 
kalinya. 

Meski begitu, ketakutan yang bertahan 100 tahun itu dipupuk dan tidak akan hilang 
dengan mudah. Dia mungkin akan diserang lagi oleh monster jika dia keluar. Selain itu, 
orang lain mungkin menjadi korbannya lagi. Gagasan tidak masuk akal semacam itu 
melekat padanya. 

Schnee tentu memperhatikannya, karena dia mendorong Tiera untuk terus melakukannya. 

Sambil bernapas, Tiera maju selangkah demi selangkah. Dia sudah mengerti bahwa tidak 
ada yang di depan. Jika ada pengalaman, Tiera bisa maju lebih dari itu. 

Dia ingat tangan yang diulurkan Shin. Untuk menangkap tangan itu, Tiera melangkah maju 
di luar batas. 

"........." 

Dia tinggal di tempat itu selama sekitar 1 menit, dan memastikan bahwa tidak ada 
perubahan di sekitarnya. Meskipun mungkin benar bahwa dia berada di luar batas, tidak 
ada yang tiba-tiba muncul atau sesuatu yang tidak biasa. Namun, dia masih merasa bahwa 
udara yang mengelilinginya tidak biasa. 

"... Fiuh. Lagipula, aku masih gugup. " 

Bersamaan dengan suaranya, dia memasuki penghalang lagi. Sekali lagi, ini jelas hanya 
baginya untuk terbiasa dengan luar. 

"Nah, mari kita lakukan ini dengan cepat." 
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Menuju ke sudut pohon yang mengelilingi Tsuki no Hokora, Tiera mulai berjalan. Dia 
bergerak sampai ada rumput yang tumbuh setinggi pinggang Tiera, dan berputar-putar di 
sana. 

Bunga mekar dengan penampilan yang mirip dengan bunga Cosmos, berada di garis 
pandang Tiera. Hanya bentuknya yang mirip, kelopak bunga bervariasi dengan cara, 
seperti, merah, biru, hijau, dan ungu. 

Nama bunga itu adalah 'Repika'. Menurut kepercayaan para elf, bunga itu memiliki makna 
syukur dan ketulusan. Ketika dia belum bisa keluar dari penghalang, Tiera tahu kapan itu 
akan mekar di tempat ini di musim saat ini. Dia tidak menjaga toko selama 100 tahun 
hanya untuk pertunjukan. Dari jendela toko, dia dengan santai memandangi Repika yang 
sedang mekar. 

Meskipun dia bisa melihat dan tidak bisa menyentuhnya, hal-hal itu di masa lalu sekarang. 
Dia mengambil beberapa bunga untuk menghias meja makan, dan kembali ke toko. 

"Vas bunga, vas bunga mana ~~" 

"Apakah kamu sudah terbiasa dengannya sedikit?" 

Schnee memanggil Tiera yang sedang mencari vas dengan ukuran yang masuk akal. 

"Entah bagaimana, meskipun hanya sedikit." 

Tiera menjawab dengan wajah tenang, dan Schnee tersenyum lembut pada wajahnya. Dari 
kata-katanya, tidak ada tanda-tanda hal yang berlebihan. 

"... Ini akan segera siap. Tolong pergi dan bangunkan Shin. " 

" Dimengerti. " 

Senyum Schnees semakin dalam ketika dia mengirim Tiera. Sosok Tiera menghilang ke 
kedalaman lorong dan setelah beberapa saat, suara sesuatu yang jatuh terdengar oleh 
Schnee. 

Tak lama, penampilan Shin dan Tiera muncul, dan kemudian seorang gadis muda dengan 
telinga rubah dan rambut perak. 

Meskipun Schnee sangat malu ketika dia ingat bahwa mereka berbaring di tempat tidur 
bersama tadi malam, dia berhasil membuat dirinya tenang entah bagaimana. Dia hanya 
berharap Shin tidak mengatakan apa-apa. Di sudut meja, dalam situasi berisik kecil itu, 
sekuntum bunga Repika menyaksikan pemandangan itu. 
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