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"Kalau begitu, mari kita mulai bersiap-siap sekarang." 

Shin memutuskan untuk menuju Aliansi Binatang Falnido di mana teman lamanya Girard 
menunggu, dan mereka mulai membuat persiapan masing-masing. Namun, karena Tsuki no 
Hokora sepenuhnya dapat dibawa bersamanya, sebagian besar persiapan tidak diperlukan. 

Peri, Tiera, kembali ke kamarnya untuk memilih pakaian yang sesuai untuk pergi keluar. 
Element Tail, Yuzuha, berdiri di atas kepala Shin dalam mode rubah muda. Peri Tinggi, 
Schnee, balas menatap Shin dan berkata; 

"Aku harus menyelesaikan permintaannya. Bisakah Anda membeli beberapa makanan dan 
persediaan, untuk berjaga-jaga? " 

" Oke. Karena aku akan pergi ke guild petualang setelah aku dengan ringan marah pada 
pedang, aku akan membelinya di jalan. " 

" Kamu akan pergi ke guild? " 

"Ya. Saya kira kita akan melakukan tindakan terpisah untuk sementara waktu; Schnee, kau 
masih dalam masalah Skull Faces, kan? Oleh karena itu, saya akan mengambil permintaan 
ke daerah Falnido, dan meningkatkan peringkat saya saat saya berada di sana. Sangat 
disesalkan, tapi aku tidak bisa tetap berada di peringkat G selamanya. " 

Untuk memasuki guild dan tetap di peringkat terendah selamanya, juga bukan hal yang 
baik di mata masyarakat. Karena dia tahu bahwa bertahan sebagai peringkat G untuk 
waktu yang lama adalah kasus yang langka, bahkan untuk orang yang tidak memiliki 
kemampuan luar biasa, dia berpikir untuk setidaknya mencapai peringkat F. 

Karena penaklukan Skull Faces bukan permintaan, Shin saat ini tidak memiliki pencapaian 
permintaan. 

"Saya mengerti. Bagaimana dengan tempat pertemuan? " 

"Aku akan memutuskannya setelah melihat status permintaan. Kita selalu dapat 
menggunakan kartu pesan untuk saling berbicara. " 

" Jika demikian, mari kita bentuk pesta. Kita dapat menggunakan obrolan suara dalam 
kasus itu. Ini lebih mudah daripada menggunakan kartu pesan. " 

" EH, Serius !? " 

Menurut Schnee, hanya mitra di pesta yang sama yang dapat menggunakan obrolan suara. 
Sekarang berbicara dan menulis melalui pikiran disebut 【Obrolan Pikiran】. 
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"Namun, hanya kami, generasi tua, yang dapat menggunakannya segera. Orang-orang 
seperti Tiera, generasi baru; seseorang yang lahir setelah Senja Yang Mulia, kudengar 
mereka tidak dapat menggunakannya jika mereka tidak percaya satu sama lain. Meski 
begitu, aku tidak tahu seberapa benar itu. " 

" Apa yang terjadi jika generasi lama dan baru bercampur dalam sebuah pesta? " 

" Hanya generasi lama yang bisa menggunakannya. " 

Karena dia tidak tahu prinsip apa yang berhasil, dia nampak tidak jelas mengenai kondisi 
yang tepat. Dalam kasus generasi baru, mereka sepertinya tiba-tiba dapat 
menggunakannya suatu hari. Tentu saja, 【Obrolan Pikiran】 tidak dapat digunakan ketika 

pesta itu dibubarkan, tetapi jika pesta itu bersatu lagi, orang yang mengalami komunikasi 
itu akan dapat langsung menggunakannya. 

"Jadi itu artinya, hanya Schnee dan aku yang bisa menggunakannya segera, ya?" 

"Yuzuha juga bisa berbicara dengan Shin ~" 

Sebuah suara manis turun dari atas kepalanya. 

"Dalam kasus Yuzuha, aku pikir itu karena bakat individu Yuzuha dan kemampuan 
penjinak Shin. Saya juga berpikir lebih baik jika Anda tidak mengumumkannya terlalu 
banyak. Tolong ingat pesta yang kita bicarakan dan pesta guild adalah dua hal yang 
berbeda. " 

" Berbeda? " 

" Apa maksudmu? " 

Shin dan Yuzuha memiliki tanda tanya melayang di atas mereka. 

"Suatu partai hanya dikenali oleh guild setelah terdaftar di guild. Namun, sistem 
pembentukan partai untuk generasi lama, seperti Shin dan aku, dilakukan melalui tampilan 
menu sehingga masyarakat umum tidak menyadarinya. Dengan kata lain, kita bisa 
membuat pesta ganda. " 

Untuk mulai dengan, layar menu tampaknya terbatas pada orang-orang yang masih hidup 
sejak Senja Yang Mulia. Untuk generasi baru, mereka tidak bisa membaca catatan 
penjelasan yang tepat tentang keterampilan dan seni dan entah bagaimana hanya mengerti 
cara menggunakannya, bukan bagaimana cara kerjanya. 

"Jika tidak ada kartu guild untuk generasi baru, mereka hanya tahu statistikku, tidak 
termasuk levelku, ya? Tapi akhirnya, hanya pesta yang dibentuk di guild yang diakui oleh 
guild, tidakkah kamu setuju? Apakah ada keuntungan membentuk pesta seperti yang 
dilakukan generasi tua? " 
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"Itu bisa menggunakan Obrolan Pikiran. Di dunia ini, ketika ada banyak mitra yang dapat 
melakukan komunikasi jarak jauh, hanya itu saja yang berguna. Karena hampir tidak ada 
manusia yang memiliki kartu pesan, saya kira. Juga di negara mana pun, orang yang 
memiliki Obrolan Pikiran diberikan perlakuan istimewa. Bahkan jika orang itu bukan 
seorang petualang untuk generasi tua. Karena tidak perlu pergi berperang, jika orang itu 
bergabung dengan sebuah pesta dan dikirim ke berbagai lokasi, karena mereka dapat 
dengan cepat menerima informasi. " 

" Begitu, jadi orang yang dapat menggunakan Obrolan Pikiran adalah dipekerjakan hanya 
karena keahliannya, ya? " 

Metode komunikasi di dunia ini adalah pengiriman surat oleh kurir atau gerobak. 
Kecepatan informasi yang dikirimkan sangat lambat dibandingkan dengan Mind Chat. 

Dari cerita Schnee, hanya segelintir petualang dari seluruh generasi baru yang dapat 
menggunakan Obrolan Pikiran. Sekarang, karena generasi tua telah berkurang jumlahnya, 
nilainya telah menjadi beragam. 

"Kuu ~? Benarkah itu menakjubkan? " 

Yuzuha bertanya sambil mengibaskan ekornya. 

"Ya, itu luar biasa. Sebagai contoh, saya bisa menyampaikan pikiran saya kepada pasangan 
saya yang berada di tempat terpencil segera. Jika saya terluka dan tidak bisa bergerak, saya 
bisa meminta bantuan, dan saya bisa segera menyampaikan informasi penting. " 

" Kuu! Yuzuha akan membantu jika Shin dalam masalah! " 

" Tolong rawat aku saat itu. Yuzuha juga, bisa meneleponku jika kamu dalam masalah. " 

" Oke! " 

Yuzuha, yang tidak mengerti keuntungan dari komunikasi cepat, entah bagaimana 
mengerti bahwa itu luar biasa dari kata-kata Shin. Itu tidak mungkin untuk mengatakan 
apakah itu benar-benar dipahami, karena masih anak-anak. 

"Sekarang, generasi lama dan baru yang bisa menggunakan Mind Chat harus membentuk 
pesta dengan guild. Jadi Obrolan Pikiran tidak dapat digunakan dengan orang biasa yang 
belum mendaftar ke guild. Jika Anda punya waktu, alangkah baiknya membantu Tiera 
mendaftar sebagai seorang petualang. " 

" Itu ide yang bagus. Lalu, apakah Anda ingin saya membawanya ke guild bersama saya? " 

" Itu akan sangat membantu. Dia seharusnya bisa bergerak lebih baik daripada seorang 
amatir karena aku telah melatihnya dalam teknik bertarung dasar selama 50 tahun 
terakhir. " 
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" Eh, kamu melatihnya? " 

Suatu hari, Wilhelm, yang telah bertarung bersama dengan Shin di Dataran Wraith, 
mengatakan bahwa ia telah menerima pelatihan dari Schnee juga. Dan dia dipukuli secara 
sepihak. 

"Ya, apakah ada yang salah dengan itu?" 

Sepertinya Schnee tidak tahu mengapa Shin terkejut, karena dia tampak sedikit bingung. 
Tindakan spontan itu membuat Shin merasa malu, tapi entah bagaimana dia tetap tenang. 

"Apakah itu aman?" 

"Ya, meskipun aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan itu." 

Sosok Schnee melakukan pelatihan Spartan baru saja muncul di kepala Shin. Untuk 
beberapa alasan, gambar itu sepertinya cukup keras. 

"Aku tidak tahu apa yang dibayangkan Shin, tapi hanya latihan dasar yang dilakukan. 
Karena saya bisa pergi keluar dari penghalang, saya hanya mengajarinya ketika saya punya 
waktu. Meskipun levelnya rendah, dia seharusnya memiliki gerakan yang superior 
dibandingkan dengan petualang baru. " 

Schnee, yang sepertinya telah membaca apa yang dibayangkan Shin, mengatakan itu 
dengan nada yang sedikit tidak senang. 

"Iya, itu ... yah, maaf. Karena aku mendengar latihan bersamamu sepertinya agak keras. " 

Shin meminta maaf dimuka saat ini. Itu adalah aturan yang tidak dapat diganggu gugat, 
yang dikatakan ibunya di dunia nyata. Kebetulan, dalam kata-kata ayahnya, situasinya akan 
menjadi lebih buruk jika dia tidak meminta maaf. 

Entah bagaimana dia mengingat hal-hal semacam ini dari pembicaraan dengan Schnee. 

"Kalau begitu, sebagai gantinya, kamu akan mendengarkan permintaan sederhanaku." 

"Ah ya ... aku mengerti." 

Schnee mengatakannya sambil tersenyum. Wajah tersenyum yang bisa membuat seluruh 
negara tertawan adalah sedikit menakutkan bagi Shin sekarang. 

Dia merasa sedikit khawatir tentang apa yang harus dilakukan. 

◆◆◆◆ 

Tak lama, Schnee pergi berbelanja, dan Shin kemudian membawa Yuzuha bersamanya ke 
bengkel pandai besi. Dia ingin meredam pedang dengan ringan sebelum pergi ke guild. 
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"Nah, mari kita lakukan ini." 

Dia mengeluarkan ingot besi yang belum diproses dari Item Box-nya. Itu bukan yang buruk 
tapi juga bukan yang berkualitas baik, itu hanya batangan biasa. 

Longsword juga merupakan hal yang biasa dilakukan. Tentu saja, itu akan dipalsukan. 
Meskipun pengecoran logam mudah dan cepat, dia tidak bisa menjualnya seperti itu. 

"Apakah ini menjadi pedang?" 

"Ya, tapi jangan terlalu mendekatiku ketika aku menempa, karena itu berbahaya." 

Setelah menyuruh Yuzuha menjaga jarak, Shin mulai membuat pedang panjang. Tubuhnya 
bergerak tanpa masalah sejak datang ke dunia ini, mungkin karena dia telah melakukan ini 
selama lebih dari 5 tahun. 

Setrika dipanaskan dan dipukul dengan palu. Suara logam dipukul, "Dentang", "Dentang", 
bergema di bengkel, dan ekor Yuzuha disinkronkan dengan bergetar kecil. 

Ketika memukul ingot dalam permainan, tidak masalah di mana ia dipukul karena hasilnya 
masih sama. Tapi sekarang itu kenyataan, itu tidak akan berhasil. Namun demikian, entah 
bagaimana Shin mengerti ke mana dia harus memukul. Mungkin manfaat dari keterampilan 
itu. Sambil berpikir apakah seorang perajin sejati mungkin memiliki perasaan seperti itu, ia 
mengatur logam dan memukulnya dengan palu lagi. 

"Luar biasa ~!" 

Yuzuha bersorak, saat melihat bentuk ingot yang berubah hampir seketika. Itu pada 
kecepatan yang akan membuat pandai besi yang biasa tertegun. Orang akan bertanya-tanya 
apakah tidak masalah secepat itu, tapi jelas itu tidak baik. Hanya barang inferior yang akan 
diproduksi dengan memukulnya dengan cepat. 

Itu adalah skill 【Pandai Besi】 yang dimiliki Shin yang memungkinkan ini. Dengan desain 

yang dimaksudkan pembuatnya diketahui, itu adalah keterampilan curang yang 
meningkatkan kecepatan produksi ke efisiensi yang mustahil untuk direproduksi di dunia 
nyata. 

Tentu saja, itu tidak berarti bahwa senjata apa pun dapat dibuat dengan keterampilan 
pandai besi. Keterampilan Sihir diperlukan untuk melimpahkan sihir, dan keterampilan 【

Mixing】 dan 【Tempered Metal】 juga diperlukan untuk bahan baku. 

Ketika orang tersebut mencoba menguasai pekerjaan produksi, tidak dapat dihindari 
bahwa orang tersebut harus mempelajari cara kerja produksi lain. 

"Yang pertama." 
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Dia melihat pedang lengkap yang telah dia buat untuk latihan. Meskipun hanya ada pisau, 
tidak ada yang akan berpikir itu hanya terbuat dari ingot biasa. 

Cahaya yang masuk dari pintu masuk bengkel pandai besi dipantulkan oleh bilah pedang, 
dan cahaya putih redup pada bilah itu menunjukkan ketajamannya. Bahkan jika seorang 
amatir menanganinya, item itu tampaknya meningkatkan kemungkinan keberhasilan 
dalam pertempuran. 

"... Aku terlalu bersemangat." 

Meskipun itu dibuat hanya sebagai percobaan, itu jelas menjadi barang yang akan 
menimbulkan keributan ketika diletakkan di depan toko. Itu tidak mungkin untuk hanya 
mengatakan bahwa ini adalah longsword yang umum. Ketika item itu diberikan dengan 
sihir, itu akan diklasifikasikan sebagai 《Langka》 atau 《Unik》 kelas. 

Pedang yang dianugerahkan dengan sihir dikenal sebagai Pedang Terkutuk, atau kadang-
kadang Pedang Suci dalam masyarakat ini. Karena ada beberapa orang di dunia ini yang 
memiliki senjata yang lebih tinggi dari tingkat 《Legenda》, senjata seperti tingkat 《

Langka》 sering ditemukan hingga tingkat 《Unik》. Namun, untuk senjata yang berada di 

atas kelas 《Legenda》, mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada Pedang 

Terkutuk tanpa pemberian sihir. 

"Kegagalan?" 

"Tidak, ini bukan kegagalan, tapi ini tidak bisa dijual. Tidak ada toko senjata di kerajaan 
yang memasang senjata yang diberikan secara ajaib. " 

Itu tidak berarti bahwa tidak ada senjata yang diberikan secara ajaib yang dijual, tetapi itu 
jarang terjadi. Terlebih lagi, karena Shin yang membuatnya, kinerja senjata berbeda dari 
pedang terkutuk lainnya di sekitar sana. Jika seseorang membeli Pedang Terkutuklah 
dengan kemampuan rata-rata dari toko senjata dan menyatukan dua pedang panjang, itu 
akan menjadi batas yang bisa dilanggar Pedang Terkutuk. Namun, salah satu Pedang 
Terkutuk dari Shin akan mampu memotong 4 pedang panjang tambahan. Jika dia 
melakukan upaya serius, bahkan salah satu dari Kutukan Pedang kelas rendahnya bisa 
mematahkannya. Senjata yang dibuat Shin dan bisa reli dengan yang 《Legenda》 bukan 

hanya untuk pamer. 

Meskipun demikian, kali ini bumerang. Ada perbedaan antara pandai besi di dunia ini dan 
pandai besi di era game, terutama ketika datang ke desain senjata. 

"Untuk beberapa alasan, aku punya perasaan. Yang berikutnya harusnya baik. " 

Dia mungkin melakukannya tanpa sadar. Jadi, sambil menyadari peningkatan kinerja dari 
skill pandai besi, ia membuat pedang panjang lagi. Longsword kedua memiliki sedikit 
kinerja tinggi, dan yang ketiga entah bagaimana yang normal. Karena barang-barang yang 
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sudah jadi itu memburuk, ia terus memproduksi pedang secara massal dengan kemampuan 
yang mirip dengan yang kedua. 

Dia mengulangi ini selama sekitar satu jam, dan memutuskan untuk berhenti setelah dia 
membuat beberapa dari mereka. Sementara itu Yuzuha, alih-alih bergerak dan membuat 
suara, menonton Shin dan pedang panjang yang sudah selesai untuk waktu yang lama. 
Tampaknya sangat tertarik sehingga lupa waktu, mungkin karena konsentrasi yang khas 
seorang anak. 

"Kurasa Tiera harus segera bersiap." 

Mereka meninggalkan bengkel pandai besi dan kembali ke ruang tamu. Sebagian karena 
dia menduga bahwa kehadiran yang keluar dari ruangan adalah Tiera, yang dia selesaikan. 

"Ah, Shin. Aku minta maaf telah membuatmu menunggu begitu lama. " 

" Tidak, tidak apa-apa. Aku hanya marah dengan pedang di sana-sini. " 

" Kupikir aku tidak akan menghabiskan banyak waktu sendirian. Setelah sekian lama, saya 
tidak tahu apa yang harus saya kenakan. " 

Poin Tiera bisa dimengerti. Untuk pertama kalinya setelah sekitar 100 tahun, dia harus 
pergi ke tempat di mana ada banyak orang. Tidak bisa dihindari bahwa dia ragu-ragu 
tentang pakaian apa yang akan dikenakan. 

Karena dia diberitahu bahwa dia harus mendaftar dengan guild petualang, Tiera 
mengenakan pakaian yang mirip dengan apa yang akan dipakai pemburu, menekankan 
kemudahan bergerak. Apa yang dipilih Tiera dekat dengan apa yang Els miliki sebelumnya. 
Terutama kombinasi sepatu bot panjang dan legging. 

Di atas, ia mengenakan jaket berwarna hijau muda dengan warna hitam di bagian dalam. 
Karena desainnya dibuat agar sesuai dengan tubuh, bentuk tubuh Tiera bisa dilihat dengan 
jelas. Ini mungkin standar untuk peri. 

Dia tampaknya tidak bersenjata, tetapi itu disembunyikan dalam bentuk kartu. Banyak elf 
yang memiliki gaya bertarung yang memadukan sihir dengan belati dan busur. 

"Baiklah, akankah kita pergi?" 

"Ya, mari kita bergegas sedikit." 

"Kuu" 

Yuzuha, yang dalam mode rubah, diletakkan di kepala Shin, dan mereka berjalan keluar 
dari toko. Itu adalah hari yang baik. Sinar matahari yang hangat menyinari dua orang dan 
hewan itu. 
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"Ha ~, itu bagus di luar setelah semua." 

"Ya, ini cuaca cerah dan ―― !?" 

Itu datang ke pandangan Shin ketika dia dengan santai menjawab Tiera dan dia berbalik 
untuk menghadapnya, sebuah pemandangan yang menakjubkan ditampilkan. 

Itu adalah sepasang bola. 

Itu adalah sepasang bola dunia paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. 

(Luar biasa ...) 

Singkatnya, saat berjemur di bawah sinar matahari, Tiera juga meregangkan tubuhnya. 
Namun, ketika dia mengangkat tangannya dan menekuknya dengan baik, dadanya secara 
alami mencuat. Hanya pemilik tubuh yang dapat mengetahui, dari posisi saat ini, ukuran 
dari apa yang ditekankan. Mata Shin terpaku padanya. 

"Fiuh, bisakah kita pergi?" 

"Uhm, ya." 

Dia sepertinya tidak menyadari bahwa dadanya sedang menatap, dan Shin berusaha 
terlihat tenang. "Aku tidak melihat apa-apa, setidaknya tidak dengan sengaja" adalah apa 
yang dia coba katakan dengan perilaku tubuhnya. 

Sambil berjalan di sebelah Shin seperti itu, Tiera terbatuk dalam bisikan. 

"Dan, apa pendapatmu tentang dadaku?" 

"Iya, mereka benar-benar perfek ―――― HA !?" 

Dikatakan bahwa tatapan laki-laki mirip dengan menatap perempuan. Shin tidak tahu 
apakah itu benar atau tidak, tetapi setidaknya dia tahu dia ditemukan oleh Tiera. 

"Shin akan bertanggung jawab atas biaya belanja. Dan, sungguh, Anda memang terlihat 
terlalu awal. " 

" Itu buruk saya. Haa, itu pemandangan yang mahal ... " 

" Itu wajar karena kamu dengan begitu kasar memandangi payudara seorang gadis. " 

Shin tidak bisa menahan senyum kecut pada wajah Tiera yang tersenyum. Apakah dia 
membidiknya? Atau apakah itu dilakukan secara spontan? Hanya Tiera yang tahu yang 
sebenarnya. 

"Kuu?" 
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Sementara Yuzuha memiringkan kepalanya, ia menyaksikan pertukaran antara dua orang. 

◆◆◆◆ 

Mereka meninggalkan Tsuki no Hokora dan tiba di gerbang kerajaan Bayreuth setelah 
beberapa saat. Apakah ini jam yang lambat? Tidak banyak lalu lintas pejalan kaki. 

Ketika mereka melewati gerbang dan masuk ke dalam, Tiera melihat sekeliling sambil 
mengamati sekeliling. 

"Uwaa, ada banyak orang. Apakah selalu ada begitu banyak? " 

" Tidak, tidak ramai sekarang. Ada dua kali lebih banyak orang di pagi hari dan malam hari. 
" 

" Ada? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya ketika itu penuh sesak. " 

Mata Tiera berbinar seperti anak kecil yang pergi ke taman hiburan untuk pertama kalinya. 

"Jadi hal-hal yang dikatakan orang-orang, yang datang ke toko itu benar." 

Dia sepertinya telah mendengar berbagai kisah dari para petualang yang datang untuk 
membeli barang. Karena dia tidak bisa keluar dari toko, dia tidak bisa melakukan apa pun 
selain membayangkan. Tampaknya ketika dia benar-benar mengalaminya sendiri, dia 
menyadari bahwa apa yang mereka katakan bukan bohong. 

"Kamu benar-benar bersemangat, bukan?" 

"A-Aku tidak ... sangat bersemangat ..." 

Dia mungkin menyadarinya sendiri. Meskipun dia menyangkalnya, kata-kata yang keluar 
dari mulutnya sedikit lemah. 

"Ayo daftarkan kamu dulu, baru belanja nanti. Anda dapat memutuskan untuk melakukan 
apa pun yang Anda inginkan di waktu yang tersisa. " 

" I-Itu terdengar bagus. Lalu, mari kita pergi ke guild segera. " 

Apakah dia tertarik pada kata 'tamasya'? Tiera berjalan cepat sambil meraih tangan Shin. 

Bukankah dia hanya mengatakan "Kerumunan itu menakutkan"? Sekarang dia menerobos 
jalan utama dengan paksa. 

"Tunggu! Itu bagus untuk bergegas, tetapi apakah Anda tahu di mana guild itu? " 

" ... Ah! " 
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Sepertinya dia tidak tahu. Dia tiba-tiba berhenti, dan melirik ke sekeliling. 

"Ayo, ke sini." 

"... Oke." 

Karena itu benar-benar ditunjukkan untuk kedua kalinya, Tiera akhirnya mendengarkan. 

Mereka berjalan menyusuri jalan ketika Shin memegang tangan Tiera untuk 
membimbingnya. 

Dari sudut pandang Tiera, saat berada di kerumunan, dia akan kehilangan pandangan Shin 
jika dia mengalihkan pandangan darinya sejenak. 

Mereka berjalan di sepanjang jalan sambil berhati-hati agar tidak menabrak pejalan kaki. 
Ketika mereka mendekati persimpangan dengan banyak orang, dia secara tidak sengaja 
melihat seorang pria dan wanita berjalan bersama di depan mereka, dan Tiera sekarang 
memperhatikan situasi seperti apa dia sekarang. 

(Berpegangan tangan ... tetap terhubung ...) 

Mungkin karena dia dibawa pergi, karena ini adalah pertama kalinya di dunia luar dalam 
100 tahun, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia berjalan beriringan dengan lawan jenis 
sampai sekarang. 

Karena perbedaan ukuran, tangan Tiera dibungkus dengan tangan Shin. 

Itu berbeda dari miliknya, tangannya sedikit lebih besar dan lebih kasar. Ketika dia melihat 
tangannya dengan cara tertentu, dia merasakan bahwa wajahnya entah bagaimana 
memerah. 

Memerah Tiera 

(Jadi ini laki-laki, kan?) 

Karena dia merawat toko, dia jelas berbicara dengan laki-laki. Namun, dia belum pernah 
menyentuh mereka. Tiera menggerakkan kakinya sambil mendapati dirinya tidak benar-
benar memahami perasaannya sendiri. 

"Hei, itu guild Adventurer." 

"Aku dengar itu besar, dan memang benar!" 

Bangunan terbesar di daerah itu terlihat ketika mereka melewati kerumunan. Itu adalah 
tujuan mereka, guild para petualang. 
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Sementara itu tidak bisa dihindari bahwa petualang akan membuat sebagian besar pejalan 
kaki sekarang, Shin sadar bahwa banyak sekali pandangan diarahkan ke mereka. 

"Entah bagaimana, bukankah kita diawasi?" 

"Ya, mungkin." 

Petualang yang lewat kebanyakan pria, dan Shin tidak tahu alasan mengapa tatapan 
mereka bercampur dengan permusuhan. Dia memverifikasi jika ada sesuatu yang salah 
dengan keadaannya dan memperhatikan. 

"Ah, kami berpegangan tangan." 

Bahkan dalam keadaan normal, Tiera adalah wanita yang cantik. Tentu saja, seorang pria 
yang berjalan beriringan dengan wanita seperti itu terkena tatapan cemburu. 

"Maaf, kupikir kemungkinan kita akan terpisah karena ada banyak orang." 

Dia memisahkan tangannya dari tangan Tiera dengan tergesa-gesa. 

"Ah ..." 

Saat itu, ketika dia melepaskan, dia merasa bahwa dia samar-samar mendengar suara yang 
tampaknya kekecewaan datang dari mulut Tiera. Dia memutuskan untuk berpikir bahwa 
itu hanya kesadaran dirinya yang berlebihan dan melupakannya. 

"Baiklah, ayo daftarkan kamu dengan cepat." 

"I-Itu benar. Ayo kita lakukan. " 

Mereka memasuki guild dengan Tiera tampak sedikit bingung. Apakah karena waktu sudah 
di tengah antara pagi dan siang? Tidak banyak orang di guild juga. 

Sosok-sosok Celica dan Els terlihat di meja resepsionis, dan ketika Shin dan Tiera setengah 
jalan di sana, dua orang yang memperhatikan mereka menunjukkan reaksi yang berbeda. 

Celica memiliki sedikit ekspresi cemberut, tetapi Els sejenak memiliki ekspresi yang sangat 
terkejut di wajahnya, yang dengan cepat meletus menjadi salah satu kegembiraan. 

"Tiera!" 

Els melompati konter pada saat yang sama ketika dia memanggil namanya, berlari 
langsung ke Tiera, dan memeluknya dengan erat. 

"Wa, E-Els !?" 
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Meskipun Tiera terkejut dengan pelukan yang tiba-tiba, dia santai ketika dia menyadari 
bahwa orang itu adalah Els. 

"Tunggu Els, ini agak ketat." 

"Oh, maafkan aku. Meskipun saya sudah mendengar beritanya, saya tidak dapat menahan 
diri ketika saya melihat Anda secara langsung. " 

Sambil berlinang air mata, Els mulai memegangi Tiera dengan lembut. Situasi yang tiba-
tiba menyebabkan para petualang yang ada di sana menatap dengan heran. 

"Aku benar-benar ingin pergi menemuimu segera, tapi aku sudah sangat sibuk dengan 
guild untuk sementara waktu sekarang. Itu tidak mungkin untuk pergi. " 

" Karena kamu bukan ibuku, kamu benar-benar terlalu khawatir. " 

" Apa yang kamu katakan. Jika kamu adalah putri Eilen, maka itu seolah-olah kamu adalah 
putriku juga. " 

Els memeluk Tiera seperti seorang ibu sejati. 

Jauh dari kedua orang itu, Celica berbicara dengan Shin. 

"Shin-sama. Kenalan macam apa orang itu? " 

" Karena sedikit takdir, kita akan bepergian bersama. Jadi dia akan mendaftar sebagai 
petualang untuk acara ini. " 

" Aku dengar kamu berjalan beriringan seperti kekasih? " 

" Itu tidak masuk akal! Bagaimana kamu bisa mendengar itu !? " 

Shin terkejut dengan kecepatan informasi itu pergi. Mungkin, ada seorang pria yang bisa 
menggunakan penjaga obrolan Mind Chat! Tentu saja waspada, tapi sungguh, ini hanya 
masalah sepele. Petualang, yang tahu nama dan wajah Shin, secara tidak sengaja melihat 
kedua orang itu, dan Celica, yang menerima permintaan pada waktu itu, menggerutu ketika 
dia mendengarnya. 

"Karena dia wanita cantik, kan? Bukan karena kamu laki-laki, kan? " 

" Um, kamu tidak menggunakan kata-kata pedas, kan? " 

" Tidak tidak, tidak sama sekali. " 

'Kurasa tidak ada apa-apa', adalah apa yang ingin dikatakan Shin. 
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Sementara mereka melanjutkan dengan pertukaran, mereka memperhatikan bahwa 
mereka telah menarik perhatian juga. 

"Mengapa orang lain nampak menjauhkan diri mereka sendiri?" 

"Ara, kupikir mereka tidak ingin menghancurkan reuni yang dalam, ya? Selain itu, Els yang 
tiba-tiba melompat keluar. " 

" Uhh " 

" Sekarang, sekarang, kalian berdua. Saya ingin Anda mendaftarkan Tiera untuk saat ini. " 

Setelah itu, Celica dan Els kembali ke ekspresi profesional mereka, dan membungkuk 
sedikit. 

"Ah, permintaan maaf saya. Saya bertindak memalukan. " 

"Baru saja karena aku juga ingin bertemu dengan orang yang dimaksud." 

Dia mungkin sangat senang. Mata Els masih agak merah. Tampaknya, dia tampaknya 
menjadi teman baik ibu Tiera. 

"Um, apa yang harus saya lakukan?" 

"Saya akan mengurus pendaftaran. Lagi pula giliranku untuk mengurus pendaftaran baru. " 

Els mengatakan itu dan membawa Tiera ke lantai dua. Seperti yang Shin lakukan 
sebelumnya, Tiera mengisi dokumen dan mendengarkan penjelasannya. 

"Sekarang, aku harus pergi dan melihat daftar permintaan." 

"Oh, Shin-sama. Maaf, tapi bisakah saya punya sedikit waktu Anda? " 

" Saya? Yah, aku tidak keberatan. " 

Shin, yang akan pergi untuk melihat permintaan di daerah Falnido, dipanggil oleh Celica. 
Dia sepertinya harus berbicara dengan Shin secara terpisah tentang sesuatu atau lainnya. 

Karena dia diminta untuk menyerahkan kartu guildnya, Shin mengeluarkan kartu guild 
dari Item Box dan menyerahkannya kepada Celica. Celica kemudian melanjutkan untuk 
mengukir kartu guild, dan meletakkannya di atas hal seperti nampan .. 

"Apa ..." 

Sementara Shin berpikir tentang menanyakan apa yang dia lakukan, kartu guild transparan 
itu diwarnai kuning. 
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"Kita mulai, peringkat yang ditingkatkan berakhir dengan ini. Mulai sekarang, Shin-sama 
adalah peringkat E. " 

" Ya? " 

Shin dengan linglung menjawab, karena peringkat tiba-tiba naik. Pada titik ini, Shin 
sebenarnya memiliki tingkat pencapaian permintaan nol pada saat ini. Jika hanya dengan 
evaluasi guild; apalagi peningkatan peringkat, dia akan dikalahkan bahkan oleh pendatang 
baru yang memiliki peringkat yang sama G. 

Namun, untuk tiba-tiba menjadi peringkat E, itu terlalu banyak yang diharapkan. Dia tidak 
berpikir tentang naik ke E dan melewatkan F sama sekali. 

Itu mengingatkannya pada penjelasan yang diterimanya dari Celica sebelumnya, 
pembicaraan tentang klasifikasi kartu berdasarkan peringkat. 

SS adalah emas, S adalah perak, A adalah hitam, B putih, C merah, D biru, E kuning, F hijau, 
dan peringkat terendah G semi-transparan. 

"Errr, belum ada permintaan yang tercapai, jadi mengapa aku naik peringkat?" 

"Tentu saja tingkat pencapaian permintaan resmi Shin-sama adalah nol persen. Namun, 
ada hasil penaklukan Skull Face peringkat tinggi dan penindasan wabah Skull Faces dalam 
jumlah besar. Karena laporan Shin-sama terbukti otentik oleh penyelidikan yang ditangani 
oleh kami, guild, promosi Shin-sama diputuskan sebagai hadiah parsial. Itu adalah 
peringkat E, tetapi jika satu permintaan lagi tercapai, itu akan naik peringkat ke D. " 

" Aku mengerti, tapi mengapa melakukannya ke keadaan yang belum selesai? " 

"Jika kamu peringkat terlalu cepat, itu tidak akan terlihat bagus di mata petualang lainnya. 
Saya pikir peringkat A sudah cukup untuk seorang individu seperti Anda, tetapi ketika saya 
memikirkan perselisihan yang akan ditimbulkannya, itu hanya menjadi peningkatan 
peringkat seperti ini. Tentu saja, bonus dibayarkan juga. Aku perlu mengembalikan 
permata yang sebelumnya dipinjam sebelum itu, tolong tunggu di sini sebentar. " 

Celica mengembalikan kartu guild ke Shin, dan memasuki ruang bagian dalam meja 
resepsionis sejenak. Dia kembali dalam waktu kurang dari 5 menit. Ada tas dan permata 
bersinar kusam di tangannya. 

"Ini adalah permata yang dipinjam, dan di sini ada 250 J koin emas hadiah di dalam tas ini." 

Demi kenyamanan, sepertinya dia membawa mereka dalam koin emas. Meskipun emas 
putih ada, itu tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sepotong emas putih bisa 
membuat seseorang hidup dan menikmati hidup selama lebih dari sepuluh tahun. Koin 
emas di depannya dianggap sejumlah besar uang dari sudut pandang petualang, dan Shin 
tiba-tiba menyuarakan pikirannya. 
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"Aku hanya ingin tahu, tetapi apakah mungkin bagimu untuk membuat kartu guild secepat 
mungkin dengan imbalan hadiah?" 

"Kartu guild? Biarku lihat. Saya pikir itu bisa dilakukan hari ini di siang hari jika terburu-
buru. " 

" Kalau begitu tolong. Meskipun aku akan pergi jauh untuk sementara waktu, aku ingin 
pergi sesegera mungkin. " 

" Aku mengerti. Kemudian, hadiahnya adalah 200 koin emas. Apakah itu baik-baik saja 
dengan Anda? " 

"Aku tidak peduli tentang itu, tapi apakah boleh menerima hadiah sebesar ini?" 

Meskipun hanya 50 koin emas yang dikurangkan, Shin telah mendengar bahwa kartu guild 
dibuat dengan teknik khusus asli guild, jadi dia merasa bahwa mungkin hanya ada 
beberapa saja. 

"Saya akan meminta para ahli melakukan yang terbaik untuk sementara waktu, dan biaya 
tambahan cukup memuaskan dari jumlah uang yang diterima. Akan ada terlalu banyak 
ketika semua bonus dikembalikan. " 

" Ngomong-ngomong, berapa banyak hadiah penaklukan untuk Wajah Tengkorak? " 

" 5 koin perak per kelas Gadai. Untuk kelas Jack, itu adalah 5 koin emas. Sebenarnya kamu 
bisa mendapat lebih banyak karena baju besi dan pedang kelas Jack sangat berharga jika 
dijual. " 

Celica menambahkan dan tersenyum kecut, tingkat bahaya dari kelas Jack ada di liga lain. 
Faktanya, sekali atau dua kali setahun beberapa petualang pergi untuk bertarung dengan 
kelas Gadai, secara mendadak merasa, terlepas dari peringatan dari staf guild, dan 
kemudian terbunuh oleh kelas Jack yang membalas dendam Gadai kelas. 

Ketika memikirkan jumlah uang yang Celica bicarakan, hadiah Shin secara alami hampir 
500 koin emas, tetapi karena permintaan resmi tidak dikeluarkan, hadiah itu menjadi 
jumlah uang ini seiring dengan peningkatan peringkat. Untuk memulainya, itu bukan 
kemampuan bertarung yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pemula, jadi tanpa 
Barlux, ketua guild, dan Els dan kenalannya, penerus keterampilan, sudah pasti bahwa 
hadiahnya tidak akan semudah itu. dibayar seperti ini. 

"Apakah Wajah Tengkorak sering muncul?" 

"Ada tempat bertelur di dekatnya yang disebut Dataran Wraith, tetapi biasanya akan ada 
lebih dari beberapa. Ini tidak terlalu buruk ketika itu adalah kelas Gadai, tetapi beberapa 
individu, yang berperingkat lebih tinggi dari kelas Jack, muncul; Saya mendengar itu terjadi 
untuk pertama kalinya juga. Kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. " 
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" Begitukah. Ngomong-ngomong, apakah guild berurusan dengan informasi, selain 
monster? " 

" Informasi selain tentang monster? Yah, itu tergantung. Ada banyak informasi tentang 
monster dan reruntuhan yang masuk, tetapi Anda harus menanyakannya dengan orang-
orang yang berspesialisasi dalam informasi. " 

" Memang. Kebetulan, boleh saya bertanya informasi apa yang Anda miliki di Tempat Suci? 
" 

Jika mereka memiliki informasi terperinci tentang monster dan reruntuhan, mereka 
mungkin mendapatkan informasi tentang kota yang jatuh setelah Senja Yang Mulia, yang 
juga disebut Tempat Suci. 

"Tidak ada banyak informasi tentang Tempat Suci. Meskipun guild menyelidikinya, karena 
zona bahaya tidak normal sama sekali, tidak mungkin membiarkan seseorang pergi ke sana 
begitu saja. Tentang informasi itu, diputuskan untuk tidak mengungkapkannya kepada 
para petualang yang berada di bawah peringkat minimum B. Maaf, tapi menunjukkannya 
kepadamu, Shin-sama, dengan peringkatmu saat ini adalah ... " 

" Ah, jangan sangat mengkhawatirkannya, saya hanya tertarik. Saya akan kembali untuk 
mendengarnya setelah saya menaikkan peringkat. " 

Seperti yang diduga, dia tidak bisa dengan mudah memberikan informasi tentang Tempat 
Suci. Shin berpikir untuk mengkonfirmasi ini lagi dengan Schnee di lain waktu. 

"Yang mengingatkan saya, Anda bilang Anda akan pergi, kan? Apakah Anda mencari 
permintaan ke tujuan? " 

" Ya, saya bermaksud untuk menyelesaikan setidaknya satu permintaan. Apakah ada 
permintaan yang pergi ke daerah Falnido? " 

Dia bisa pergi dan melihat papan buletin, tetapi lebih cepat untuk langsung meminta 
permintaan yang baik kepada Celica. 

Celica mengambil file tebal dari bawah meja, dan menghapus selembar kertas permintaan 
dari itu. 

"Baiklah, bagaimana dengan permintaan ini di sini? Tidak ada permintaan untuk pergi ke 
Falnido untuk saat ini, tetapi ini adalah permintaan untuk pergi ke Beirun, yang sedang 
dalam perjalanan. " 

"Apakah baik-baik saja bagi Tiera untuk menerima permintaan juga?" 

"Ya, jika kamu membentuk pesta dengan 2 orang, tidak akan ada masalah, karena peringkat 
Shin-sama cocok dengan peringkat yang dibutuhkan. Ini isinya. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dia melihat kertas yang disajikan. 

―――――――――――――――――――――――――――― 

Permintaan isi: Penjaga kargo ke Beirun 

Klien: Nack 

Jumlah rekrutmen: Hingga lima orang 

Peringkat: E dan di atas (Individu, pesta, keduanya dapat diterima) 

Hadiah: 10 koin perak per orang 

Catatan / Keterangan: Termasuk makan 

――――――――――――――――――――――――――― -- 

"Keberangkatan adalah tiga lonceng (3:00 sore) sore ini. Meskipun dua petualang telah 
berpartisipasi, masih ada waktu. Selain itu, saya masih memiliki permintaan yang tersedia 
selama beberapa hari ... " 

"Aku akan mengkonfirmasi dengan Tiera untuk jaga-jaga. Bisakah Anda bertahan sampai 
dia kembali? " 

" Ya, saya pikir tidak apa-apa jika dia segera kembali. " 

Tidak ada orang lain yang datang untuk menerima permintaan, mungkin karena periode 
waktu. Dia terus mengobrol dengan Celica sambil memegang permintaan itu. Tiera dan Els 
kembali sebelum 10 menit berlalu, dan Shin menjelaskan isi permintaan itu. 

"Saya tidak keberatan. Lalu, mungkin untuk menyelesaikan tugas kita yang lain 
sebelumnya. " 

Tiera juga tidak memiliki masalah. Mereka segera keluar dari guild, dan pergi berbelanja. 

Bahan-bahan dibeli saat berjalan di sepanjang jalan yang penuh dengan pembeli lainnya. 
Roti bukan makanan untuk disimpan untuk waktu yang lama seperti daging kering, tetapi 
poin utama dari Kotak Barang adalah mereka bisa membeli bahan-bahan umum. Pada 
dasarnya, bahan tidak akan rusak jika dimasukkan ke dalam Kotak Barang, dan mereka 
dapat membeli berbagai jenis makanan segar. Melihat kedua orang itu memilih buah-
buahan dan sayuran segar, tidak ada yang akan membayangkan bahwa mereka akan 
melakukan perjalanan panjang setelah ini. 

Ngomong-ngomong, barang bawaan itu sudah dimasukkan ke dalam Kotak Barang Shin, 
tersembunyi dari pandangan mengintip. Tetap saja, dia tidak berani menggunakan Kotak 
Barang di depan umum di tengah jalan. 
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Mereka juga membeli barang-barang yang diperlukan untuk perjalanan, seperti jubah 
berkerudung, obat nyamuk dan sebagainya. 

Belanja berakhir setelah 30 menit karena tidak ada batasan untuk barang bawaan mereka. 
Mereka masih punya waktu sampai siang. 

"Kotak Barang terlalu nyaman. Saya punya waktu sampai kartunya selesai, jadi apa yang 
harus saya lakukan setelah ini? " 

Tiera tidak berpikir itu akan selesai secepat ini; itu sedikit antiklimaks. 

"Ada tempat yang ingin aku kunjungi, apa tidak masalah denganmu?" 

"Tidak apa-apa, kamu mau pergi ke mana?" 

"Aku ingin pergi ke panti asuhan." 

Shin juga, khawatir tentang situasi Thoria. di kursi pengganti. Saudari Rashia telah 
mempelajari keterampilan 【Pemurnian】, dan meskipun persyaratan mewarisi panti 

asuhan telah dibersihkan, uskup babi  mungkin telah mengganggu sesuatu ketika dia 
merasa kehilangan.  (T / N: Penamaan Shin) 

"Panti asuhan? Ah, tempat orang yang membeli kue. " 

" Lebih sedikit. Saya berpikir untuk pergi ke sana, untuk berjaga-jaga. " 

" Saya mengerti. Saya tertarik pada bangunan gereja juga. Ayo pergi ke sana sekarang. " 

Mereka menghadap ke gereja, dibimbing oleh Shin. Apakah dia berharap bertemu Millie? 
Ekor Yuzuha bergerak riang untuk mengekspresikan semangat bahagia di atas kepala Shin. 
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Vol. 3 - 1.2 
Mereka berjalan selama beberapa menit, tetapi gereja itu masih belum terbuka dan Rashia 
dan Thoria sedang membersihkan lingkungan. Ketika Shin dan Tiera memasuki halaman 
gereja, Rashia, yang memperhatikan, berlari ke dua orang. 

"Bukankah itu Shin-san! Apa yang kamu lakukan hari ini? " 

" Aku datang untuk memeriksa situasinya. Bagaimana masalah yang dimaksud berubah? " 

" Kalau begitu, silakan datang ke panti asuhan. Um, orang itu? " 

" Ah, Namaku Tiera. Senang bertemu denganmu. " 

" Aku minta maaf karena tidak memberitahumu ini lebih awal. Saya seorang saudara 
perempuan di gereja ini, dan nama saya Rashia. " 

Kepada Tiera, yang memperkenalkan dirinya sambil merasa sedikit gugup, Rashia 
menjawab dengan ekspresi tenang. Apakah ada kemajuan dalam pembicaraan? Ketenangan 
yang dia tunjukkan sekarang tidak bisa dibayangkan beberapa hari yang lalu. 

Meskipun Rashia terkejut tentang Tiera menjadi karyawan Tsuki no Hokora, karena itu 
masalahnya, tidak ada masalah untuk membawanya ke panti asuhan. 

Shin pikir tugas gereja mungkin tertunda, tetapi gereja tampaknya ditutup hari ini. Ketika 
mereka tiba di ruang penerimaan di panti asuhan, Millie sedang duduk di sofa karena suatu 
alasan. 

"Shin-nii!" 

Ketika dia menyadari bahwa Shin yang masuk setelah Rashia dan Tiera, dia melompat 
dengan giat. Melihat keadaan gadis yang menempel padanya sambil tersenyum, Shin 
berharap masalah transfer telah diselesaikan. 

"Yo, kamu sepertinya bahagia." 

"Panti asuhan itu tidak hilang! Bantuan Shin. Terima kasih!" 

Dia tampak dalam suasana hati yang sangat baik ketika perasaannya, yang keluar, 
tercermin pada ekspresinya. Bagi Millie, kemungkinan panti asuhan yang mungkin hilang 
akan menjadi masalah besar. 

Shin menunggu Millie duduk dan kemudian duduk di sofa, ketika dia memutuskan untuk 
mendengar keseluruhan cerita setelah Tiera memperkenalkan dirinya lagi. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Berkat Shin-san, sudah diputuskan bahwa aku akan mengambil alih gereja ini sebagai 
pendeta berikutnya tanpa masalah. Pengumuman resmi belum dipublikasikan, tetapi saya 
pikir itu akan baik-baik saja kecuali terjadi sesuatu yang ekstrem. " 

Imam itu, yang tinggal di distrik tingkat atas tempat para bangsawan tinggal, datang ke 
Panti Asuhan beberapa waktu lalu; dia harus mengkonfirmasi apakah perolehan 
keterampilan Rashia asli atau tidak. 

Ketika dia ditanya bagaimana dia memperoleh keterampilan, dia menjawab bahwa itu 
adalah hasil dari pelatihan. Bahkan, karena pastor itu kelihatannya ingat bahwa mungkin 
untuk mempelajari keterampilan melalui pelatihan, ia tampaknya tidak ragu-ragu secara 
khusus. 

"Anak-anak juga senang. Sungguh, bagaimana saya bisa cukup berterima kasih ?? " 

" Karena saya sudah menerima hadiah yang dijanjikan, tolong jangan terlalu khawatir 
tentang itu. Ah, ini hadiah. " 

Karena dia khawatir dia akan terlalu mengkhawatirkannya, dia mengubah topik dengan 
menyerahkan hadiah kepada Thoria. Di tengah-tengah berbelanja, mereka membelinya 
dari penjual keliling karena kualitasnya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, meskipun 
penjual keliling itu terkejut karena Shin yang dibeli mengatakan hadiah dalam jumlah 
besar. 

"Apakah tidak apa-apa dengan sebanyak ini?" 

"Karena aku sudah membelinya, aku akan merasa agak bermasalah jika mereka tidak 
diterima. Lihat, Millie sudah mengambil satu. " 

Thoria, yang menyendiri, dimenangkan, sementara Millie, yang duduk dan menekan 
Yuzuha ke dadanya, membuka salah satu tas berisi permen. Ketika Millie mengambil 
permen oranye darinya, dia memasukkan ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. 

"Sweeet!" 

"Aku senang kamu menyukainya." 

Senyum Millie membuat semua orang di sekitarnya juga tersenyum. 

Ketika ruang penerima tamu tenang, suara pintu terbuka terdengar. 

"Sensei, apakah benar onii-chan telah datang?" 

Orang yang muncul dari pintu adalah gadis yang mengeroyok Yuzuha ketika Shin datang 
berkunjung sebelumnya. 

"Itu tidak baik, Melka. Karena aku sedang sibuk sekarang. " 
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"Ehh, tapi aku ingin bermain dengan onii-chan ~" 

"Maaf. Saya sedang berbicara penting sekarang. Aku akan bermain denganmu lain kali. " 

" Muuuu, lalu bisakah onee-chan, bermain? " 

" Eh, aku? " 

Gadis bernama Melka itu segera mengubah targetnya menjadi Tiera ketika dia ditolak oleh 
Shin. Apakah ini karena dia bersama dengan Shin, atau apakah itu intuisi perempuan? 
Untuk gadis kecil itu, sepertinya Tiera dinilai sebagai orang yang tidak perlu dia waspadai. 
Dia sudah menangkap keliman pakaian Tiera. 

"Um, karena ini pertama kalinya aku datang hari ini, aku tidak tahu permainannya dengan 
baik ..." 

"Bermain?" 

"Kuu ..." 

Melihat Melka menatap Tiera, Shin, sambil tersenyum masam, berpikir "Tidak bisa 
menolak itu." Dengan suara lisping, dan mata terbalik, kombo dari gadis kecil ini 
membutuhkan kemauan yang kuat untuk menurun. Dia mungkin licik tergantung pada 
orangnya, tetapi Tiera, yang jarang bersentuhan dengan anak-anak, seharusnya tidak bisa 
menolaknya. 

"Millie, ikut bermain juga." 

"S-Shin ..." 

"Maaf, itu tidak mungkin." 

"T-Pengkhianat ~" 

Tiera meminta bantuan dari Shin, tapi bagaimanapun juga dia dibawa pergi oleh Melka 
bersama dengan Millie. Apakah dia tidak bisa hanya menonton lagi? Thoria juga mengikuti 
mereka untuk menyelamatkannya. 

"Umm, apakah akan baik-baik saja?" 

"Yah, mungkin." 

Rashia menjawab seolah tidak perlu menghentikannya. Meskipun itu masalah lain apakah 
itu sesuatu yang baik atau buruk untuk Tiera, Shin berpikir itu akan menjadi pengalaman 
yang baik baginya untuk bermain dengan anak-anak. 

"Ngomong-ngomong, Wilhelm adalah ...?" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Seperti biasa, dia pergi untuk menyelidiki uskup yang bersangkutan. Sepertinya tidak 
mungkin dia akan meninggalkannya sebagaimana adanya. " 

" Seperti yang diharapkan, dia memahaminya dengan baik. " 

Sebagai seorang petualang yang datang dari panti asuhan, Wilhelm tampaknya 
mengumpulkan informasi bekerja sama dengan sesama petualang. Dengan cara ini, Shin 
berpikir mustahil bagi orang ini untuk patuh dipimpin oleh tangan. 

"Shin-san juga berpikir sama dengan Wilhelm?" 

"Tentu saja. Meskipun saya tidak tahu mengapa uskup berpikir untuk mengambil alih 
gereja ini, sejauh yang saya tahu setelah mendengar cerita itu, saya tidak berpikir bahwa 
pria itu bersedia untuk menyerah begitu saja. " 

" Tapi alangkah baiknya jika tidak ada yang terjadi. " 

" Memang benar. Tolong serahkan ini pada Thoria dan Millie untuk berjaga-jaga. " 

Shin mengeluarkan 2 aksesoris kecil dari Kotak Barang dan menyerahkannya kepada 
Rashia. Salah satunya mirip dengan gelang yang dia berikan kepada Rashia sebelumnya, 
dan yang lainnya melekat pada tali berwarna hijau muda dan kalung kayu sederhana dalam 
bentuk berlian. Jika seseorang mengatakannya dengan cara yang baik, itu memiliki 
perasaan buatan tangan, dan jika seseorang mengatakannya dengan cara yang kasar, maka 
itu tampak jelek. 

"Ini?" 

"Itu memberikan berbagai keterampilan sihir. Untuk berjaga-jaga." 

Dia kemudian menjelaskan sihir macam apa yang diberikan padanya untuk menjawab 
pertanyaan Rashia. Karena dia sudah memberitahunya tentang efek pengurangan 
kerusakan dari gelangnya sendiri sebelumnya, itu dihilangkan. Kalung itu mendapat 
penjelasan utama. Meskipun penampilannya sederhana, ketika Rashia mendengar bahan 
apa yang terbuat dari benang dan kayu, pikirannya benar-benar kosong untuk sementara 
waktu. Salah satu alasan dia memilih bahan ini adalah karena tidak akan menonjol di 
antara anak-anak di panti asuhan dibandingkan dengan jika itu adalah kalung logam. 

"Apa yang bisa kukatakan. Luar biasa! " 

" Tentang kalung Millie, ia memiliki kemampuan untuk memblokir kemampuannya. 
Bagaimana dengan gelang yang kuberikan padamu sebelumnya? " 

"Aku masih memakainya. Kurasa itu bukan ide yang bagus bagiku untuk terus 
meminjamnya, tetapi Will memintaku untuk memakainya. Meski aku berniat 
mengembalikannya dalam waktu dekat. " 
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" Tidak, aku baik-baik saja dengan itu. Karena keamanan gereja belum diselesaikan, masih 
ada kemungkinan Rashia menjadi target juga. Bahaya akan diminimalkan jika Anda terus 
memakainya. " 

Daripada masalah kelanjutan panti asuhan, kemungkinan Rashia menjadi sasaran adalah 
tinggi. Karena itu, selain aksesori untuk Millie, gelang untuk Rashia dan Thoria juga 
memiliki kemampuan yang cukup besar. Mereka bahkan dapat melawan yang terpilih 
untuk jangka waktu tertentu. 

"Terima kasih banyak untuk semuanya." 

"Kau tidak harus terlalu banyak bersujud." 

Meskipun dia hanya setengah puas dengan cara dia menunjukkan penghargaannya, kata-
kata itu tersimpan dalam hatinya. 

"Setidaknya makan siang bersama kami. Anda masih punya waktu, bukan? " 

" Itu benar. Bisakah kita berpesta pora? " 

Dia mungkin ingin membalas rasa terima kasihnya, meski hanya sedikit. Dia mengangguk 
pada Rashia tentang makan siang, dan mereka pergi ke alun-alun di mana anak-anak 
berada. 

Tiera dikelilingi oleh beberapa gadis muda, mungkin bermain dengan boneka, karena 
beberapa boneka buatan tangan yang indah diletakkan di sekelilingnya. Yuzuha, yang 
dikerumuni sebelumnya, mencari perlindungan di atas kepala Tiera. Yuzuha tampaknya 
telah mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya ketika di lokasi itu. 

Berbeda dengan gadis-gadis muda, yang bahagia dan gembira, untuk beberapa alasan, anak 
laki-laki itu melihat kelompok Tiera dari jauh. Meskipun anak laki-laki tampaknya 
menendang bola bundar yang tampak seperti bola sepak, mereka terlalu sering melirik 
gadis-gadis itu, terutama ke arah Tiera. 

"Anak-anak itu agak pendiam, ya?" 

"Tidak tidak, itu reaksi yang normal." 

Kata Shin sambil memegang tawa, kepada Rashia yang tampak bingung. Dia tampaknya 
tidak tahu mengapa anak laki-laki tidak mendekati anak perempuan. 

"Apa maksudmu?" 

"Mereka mungkin terlalu malu untuk didekati karena betapa indahnya Tiera." 

Meskipun ada seorang bocah lelaki yang bergaul dengan gadis-gadis itu, ketika Shin 
memandangnya, bocah itu tampaknya berada di usia seorang anak yang baru saja mulai 
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taman kanak-kanak. Anak laki-laki, yang menonton dari kejauhan, sama dengan anak-anak 
yang mendekati pubertas. Ketika seseorang mencapai usia itu, menjadi sulit untuk bebas 
berbicara dengan Onee-san yang lebih tua dan cantik. Itu tidak berarti bahwa semua orang 
memperlihatkan perilaku yang sama, tetapi Shin, yang memiliki pengalaman serupa, 
memahami perasaan ingin berbicara tetapi terlalu malu untuk melakukannya. 

"Tiera-san memang cantik, bahkan dari sudut pandangku sebagai seorang wanita, tapi 
kurasa tidak sulit untuk memanggilnya." 

"Yah, aku bisa mengerti, karena aku juga mengalami hal yang sama seperti anak laki-laki , 
tapi itu tidak aneh jika kamu tidak memahaminya, Rashia. " 

Berbicara tentang pola yang sama, ada anak-anak di taman kanak-kanak yang jatuh cinta 
dengan gurunya, dan anak-anak sekolah dasar yang tertarik dengan tipe onee-san. 

Dia tersenyum masam ketika mengingat kenangan lama yang baik sebagai orang dewasa. 
Dunia berbeda, tetapi hal-hal serupa tampak terjadi di mana-mana. Dia memberi tahu 
Rashia yang mengerutkan kening agar tidak khawatir tentang hal itu, dan memanggil Tiera 
yang memanggilnya. 

Tiera, yang memperhatikannya, terus menghindari mata dari para gadis yang tampaknya 
enggan berpisah, dan datang ke Shin. 

"Shi ～ n ～, bagaimana kamu bisa meninggalkanku?" 

"Tidak, tunggu sebentar, aku hanya berpikir bahwa tidak mungkin untuk menolak mereka." 

"Itu ... tentu saja, tidak mungkin untuk menolak itu.  Sigh  Kurasa itu tidak bisa dihindari, 
huh. " 

"Mengesampingkan itu, karena aku mentraktirmu makan siang, aku ingin mengambil 
beberapa bahan. Bagaimana dengan itu? " 

" Itu bagus. Yah, karena aku berjanji untuk membuat Yuzuha-chan beberapa inarisushi, 
bagaimana kalau aku membuatnya untuk anak-anak panti asuhan juga? Bolehkah saya 
meminjam dapur? " 

Meskipun matahari sudah tinggi di langit, masih ada cukup waktu. Tidak ada masalah jika 
mereka tinggal sedikit lebih lama. 

Tiera juga memiliki keterampilan 【Memasak】 karena diajarkan kepadanya oleh Schnee. 

Mata anak-anak dipaku pada inarisushi yang segera ditampilkan di piring. 

"Maafkan saya. Kaulah yang akhirnya membuatnya, meskipun aku yang menyarankannya. " 
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"Jangan khawatir tentang itu, karena akulah yang ingin melakukannya. Meskipun saya 
mengatakan satu atau lain hal, itu menyenangkan bermain dengan anak-anak. " 

Gereja tampaknya menjadi tempat untuk hati yang tenang, karena ada anak-anak yang bisa 
mendekati tanpa takut-takut. Bahkan dari sudut pandang Shin, dia memiliki perasaan 
bahwa ekspresi Tiera menjadi lebih lembut dari sebelumnya. 

Makan siang berakhir dan Shin dan Tiera ingin membantu menertibkan, tetapi kata-kata 
Rashia, "Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu" menyebabkan mereka memaafkan 
diri sendiri. 

Mereka meninggalkan gereja dan kembali ke guild. Karena sudah lewat tengah hari pada 
saat itu, kartu guild Tiera seharusnya dibuat. 

Bar di dalam guild itu penuh sesak dengan para petualang yang makan. Mereka pergi ke 
area resepsionis untuk menghindari kerumunan, dan memanggil Celica. Apakah ada 
beberapa petualang yang menerima permintaan saat ini? Mereka dapat berbicara tanpa 
menunggu. 

"Ini adalah kartu guild Tiera-sama. Silakan periksa. " 

" Sepertinya tidak ada masalah. Terima kasih banyak. " 

Tiera mengonfirmasi fungsi kartu tanpa masalah. Shin juga mengeluarkan kartu guildnya 
sendiri pada saat ini. 

"Sementara kau di itu, dapat Anda silahkan mendaftar kita sebagai pesta." 

"Mengerti. Mengenai anggota, hanya ada dua orang, kan? " 

" Ya, itu benar. " 

Dalam kasus pesta tetap, sepertinya guild membutuhkan nama pesta, tetapi mereka 
memutuskan untuk tidak melakukannya kali ini. 

Mereka terlihat pergi oleh Celica dan Els dan meninggalkan guild. Tujuan mereka adalah 
jalan perbelanjaan lagi. 

Kali ini, mereka membeli makanan yang diawetkan karena kenalan mereka bepergian 
dalam perjalanan mereka. Karena mereka akan berada di hadapan orang lain selama 
perjalanan ini, Kotak Barang tidak dapat digunakan dengan ringan. Namun, karena ransum 
dibuat menjadi kartu dan dibawa serta, itu tidak mengubah kuantitas dibandingkan dengan 
persiapan normal untuk perjalanan. 

Selain itu, bahkan mungkin tidak diperlukan karena ada kolom komentar dalam 
permintaan yang menyatakan bahwa makanan dimasukkan, tetapi itu untuk keadaan 
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darurat. 'Simpan untuk hari hujan, hemat untuk saat dibutuhkan' dipikirkan, dan mereka 
terus berbelanja. 

"Sudah waktunya untuk pergi sekarang." 

Ketika mereka mengatur barang-barang penting yang mereka beli, Shin memanggil Tiera. 

"Eh, tapi ini belum waktunya." 

"Tidak, aku akan membawa Tsuki no Hokora bersama kita." 

Dia tidak bisa meninggalkan Tsuki no Hokora seperti itu, sebelum keberangkatan. 

"Aku benar-benar lupa tentang itu." 

"Itu tidak baik, setidaknya melupakannya." 

"Biasanya aku tidak akan berpikir tentang melupakan『 Rumah 』, kau tahu!" 

Itu sangat wajar. Itu gila untuk berpikir bahwa 『Rumah』 dapat dianggap sebagai barang 

properti pribadi. 

"M-Maaf. Dengar, bukankah aku pemilik Tsuki no Hokora? Jadi wajar saja kalau itu bisa 
dilakukan. " 

" Generasi tua itu aneh. Atau Shin sangat aneh? " 

" Itu kejam !? " 

Tiera menyuarakan pertanyaan itu tanpa ragu-ragu dengan senyum menggoda. Saat 
menerima kerusakan mental, Shin mengeluarkan kristal biru muda dari Item Box. 

"Apa itu?" 

"Itu adalah『 Batu Kristal 』. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya? " 

" Itu Batu Kristal? Yang itu besar dan jelas diproses, sesuatu yang aku lihat untuk pertama 
kali sekarang. " 

" Item ini dianugerahkan sihir 『Metastasis』. Saya dapat pindah ke titik yang terdaftar 

dalam sekejap jika saya menggunakannya. Itu sekali pakai, tapi dengan ini kita bisa pindah 
ke Tsuki no Hokora tanpa usaha. " 

" ... Itu benar. Hal-hal yang ditarik Shin semuanya unik. " 

" Itu tidak sopan. " 
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Apakah Tiera melampaui takjub, dan tiba di negara penerimaan? 'Shin dengan jelas 
mengatakan bahwa kita bisa bergerak dalam sekejap dengan kristal metastasis.' . 

Ada banyak penyihir yang telah mencoba mereproduksi sihir sampai sekarang, tetapi 
mereka tidak bisa mendapatkan bahkan pijakan kecil di atasnya. 

Misteri ini, di antara rahasia generasi tua, diasumsikan telah hilang. 

Tidak ada yang bisa mengharapkan hal-hal akan keluar dari item tersebut dengan pop. 

"Shin, aku ingin memeriksa satu hal." 

"Ah, oke, ada apa?" 

"Mungkin, mungkin saja ... apakah mungkin untuk membuat ini?" 

Tiera memiliki mata yang mengkilap. Itu benar-benar berbeda dari mood beberapa saat 
yang lalu, dan Shin tidak bisa menyembunyikan kebingungannya. 

Tetap saja, dia mengerti bahwa barang yang dia ambil tampaknya adalah barang-barang 
yang bertentangan dengan akal sehat, lagi. 

"Tolong katakan padaku, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, tetapi apa yang akan 
dipikirkan orang lain tentang Batu Kristal dengan kemampuan metastasis?" 

"... Metastasis, itu sendiri, dianggap sebagai sihir yang hilang." 

"Begitu." 

Shin mengerti dengan kata-kata itu. Jika itu masalahnya, dia bisa melihat mengapa Tiera 
akan terkejut. Bahkan dari pengalaman Shin sejauh ini, Batu Kristal dianggap cukup 
berharga. 

Tapi dia terus terang menemukan bagian 'hilang' dalam kalimat Tiera sulit dipercaya. Dia 
yakin bahwa itu bisa menyebar ke masyarakat umum, tetapi sepertinya hal seperti itu 
kemungkinan telah disembunyikan. Tidak akan mengejutkan, jika bahkan negara dan 
organisasi diam-diam menutupinya. 

"Kalau begitu aku juga akan menjawab, ya, mungkin untuk membuatnya. Jika, dan hanya 
jika, Anda memiliki bahan yang cukup. " 

" ... Huh, kurasa begitu. Untuk salah satu dari Rokuten, Batu Kristal dengan metastasis 
mudah dibuat, ya? " 

Ketika dia menghela nafas, Tiera juga, sepertinya mulai mengerti orang macam apa yang 
termasuk dalam guild Rokuten. 
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"Ahh, meskipun itu tampak buruk ketika kamu putus asa, bolehkah aku mentransfer kami 
sekarang?" 

"Ya, lakukan." 

Dia membawa Tiera yang menantang ke tempat terbuka tanpa tanda-tanda kehidupan. 
Bersama dengan Schnee, dia telah mengkonfirmasi bahwa itu dapat digunakan tanpa 
masalah. Itu mungkin untuk menggunakannya segera setelah bangun di dunia ini, tetapi dia 
lebih suka tidak mengambil risiko. Tidak seperti alat lain, tidak diketahui apa yang akan 
terjadi jika gagal, jadi dia tidak bisa menggunakan barang itu. 

Ketika Shin membiarkan kekuatan sihir mengalir ke Batu Kristal untuk bertindak sebagai 
detonator, sihir yang tersimpan di dalam batu diaktifkan sendiri. Visi mereka berubah, dan 
rak-rak yang berbaris dengan barang-barang mulai terlihat pada saat berikutnya. 

Kedua orang itu pasti berada di Tsuki no Hokora. 

"I-Itu perasaan aneh. Dan, bagaimana kamu akan membawa tempat ini? " 

" Ayo kita keluar sebentar. Kemudian kita bisa memulai percakapan itu. " 

Shin pergi ke pintu sambil bergumam sedikit. Karena Shin membalikkan punggungnya, 
Tiera tidak melihat bahwa mulut Shin terus bergerak. 

Itu adalah hutan yang dikenal di luar toko ketika mereka keluar. Shin melirik ke sekeliling 
saat dia mengamati daerah sekitarnya. 

Ada penanda hijau yang tidak ada di sana ketika dia datang ke Tsuki no Hokora 
sebelumnya, bersinar di layar peta. 

"Ada apa?" 

"Ada tikus. Kupikir ini saatnya untuk sedikit menggoda pria itu. " 

Shin mengatakan itu sambil melihat pepohonan atau tikus? Tiera memiliki tanda tanya 
melayang di atas kepalanya. Meskipun dia ingin membalas bahwa dia mungkin mencari 
tikus di tempat yang salah, lawannya adalah Shin. Akal sehat tidak akan berhasil, jadi Tiera 
berhenti mempertanyakannya. 

Shin menyelesaikan persiapan, berhenti berbicara pada dirinya sendiri, dan mengangkat 
tangannya ke arah Tsuki no Hokora. 

"『 Penyimpanan 』!" 

Bersamaan dengan kata-kata itu, Tsuki no Hokora mulai bersinar redup. Cahaya 
memanjang untuk menutupi seluruh toko, dan pada saat berikutnya, lampu-lampu itu 
berkumpul menjadi satu titik. 
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Itu tetap di udara hanya beberapa detik dan kemudian perlahan-lahan terbang dan 
menetap di tangan Shin sesudahnya. Ketika cahaya menghilang, kalung dengan bentuk 
bulan sabit digenggam di tangannya. Itu bersinar perak dan tampaknya lebih berharga 
daripada yang ditampilkan karya seni yang buruk. Cahaya transparan adalah bukti bahwa 
itu bukan perak biasa. 

"Ini?" 

"Ya, ini Tsuki no Hokora, carry mode." 

"Kamu benar-benar bisa membawanya! Seperti yang diharapkan." 

Keraguan Tiera terjawab saat dia memasukkan kalung itu ke dalam Kotak Barang. 

Apakah dia bosan terkejut? Atau apakah dia terbiasa dengan hal itu? Kata-kata Tiera 
mengandung kekaguman murni. 

Tidak ada alasan untuk tinggal selamanya di tempat yang telah pergi, meskipun Tiera 
melihat tempat di mana mantan Tsuki no Hokora untuk sementara waktu, jadi mereka 
memutuskan untuk menuju ke tempat keberangkatan berdasarkan permintaan. Itu waktu 
yang tepat. Shin tahu ini karena waktu yang ditampilkan di layar menu. Selain itu, itu 
karena dia mengenakan barang seperti arloji. 

Dua pelamar lainnya sudah tiba. Karena itu, ia berencana untuk bercakap-cakap sebentar. 
Mereka akan berpartisipasi dalam permintaan yang sama untuk jangka waktu tertentu, 
sehingga tidak ada kerugian dalam memperdalam persahabatan mereka. 

Ketika mereka memasuki negara itu ke arah gerbang timur dari situs Tsuki no Hokora, di 
sudut alun-alun sebelum gerbang timur adalah tempat titik keberangkatan berada, gerobak 
tempat barang bawaan sudah dimuat telah tiba. Sekelompok dua orang yang tampak 
seperti ras Dragnil dan Lord berdiri di samping. 

"Maaf, ini kereta Nack-san, benar?" 

"Hmm? Itu benar ... Oh, kalian berdua petualang bergabung dengan kami, kan? " 

Dragnil yang merespons. Mungkin karena dia telah memikirkan kata-kata yang mirip 
sebelum bergabung, itu berfungsi sebagai konfirmasi dan karena itu dia memanggilnya. 
Sisik biru yang menutupi seluruh tubuhnya memberikan kesan yang sangat kuat. Menilai 
dari suara yang dalam, itu mungkin laki-laki. Longsword di pinggangnya dan pelindung 
dada dibuat dengan semacam kulit yang menonjol. Jika dia tidak memakai banyak alat 
pelindung, dia mungkin tipe yang bermain-main dengan kecepatan. Atau mungkin, dia 
mungkin tidak membutuhkan banyak alat pelindung karena timbangannya cukup keras? 

"Ya, kita akan pergi bersama, meskipun tiba-tiba. Ngomong-ngomong, aku Shin. Ini Tiera 
yang membuat pesta denganku. " 
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" Aku Tiera. Saya berharap untuk rukun dengan Anda. " 

"Ya, namaku Gaien. Ini adalah kesenangan saya untuk bergaul dengan Anda di sepanjang 
perjalanan. Dan yang ini di sini adalah--- " 

" Tsubaki, salam " 

Orang yang telah memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata adalah seorang gadis 
dengan rambut merah tua yang mencapai punggungnya dengan mata merah. Mata merah, 
yang transparan kontras dengan rambut yang warnanya lebih gelap, mengamati Shin dan 
Tiera. 

Tingginya dianggap pendek. Setidaknya satu kepalan tangan lebih rendah dari Tiera. 
Mungkin sekitar 150 makam. Meskipun fitur-fiturnya rapi, tidak aneh jika seseorang 
mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa sekolah menengah hanya dengan 
penampilan. Namun, ia memiliki pengalaman yang menyakitkan karena menilai dari 
penampilan di THE NEW GATE. 

Karena dia bisa bekerja sebagai petualang, dia menilai bahwa mereka tidak akan memiliki 
masalah. Dia positif bahwa dia setidaknya harus memiliki kemampuan peringkat E. 

Level Gaien adalah 187, dan level Tsubaki adalah 133. Jika seseorang menilai hanya 
berdasarkan level, Gaien mungkin seorang petualang peringkat-A. Pedang di pinggangnya 
sepertinya bukan untuk dekorasi. 

Sedangkan untuk Tsubaki, levelnya sudah melebihi peringkat E. 

"Oh! Apakah wajah tambahan muncul? Saya Nack si pedagang. Saya harap kita bisa akrab 
sampai Beirun! " 

Ketika mereka saling memperkenalkan diri, kurcaci muncul dari bayang-bayang kereta dan 
mulai berbicara. Rupanya, orang ini tampaknya adalah klien dari permintaan itu. Tubuh 
berotot yang berbeda dari Dwarf yang biasa, dibungkus dengan pakaian yang dirancang 
dengan baik, yang memberikan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka saling 
bertukar sapa, dan naik kereta secara berurutan. 

"Semua orang sudah naik. Ini sedikit pagi, tapi ayo berangkat! " 

Suara Nack riang sementara cambuk terdengar dari kursi pengemudi, dan gerobak mulai 
bergerak perlahan. 

Ketika gerobak dengan 5 orang melewati gerbang timur, ia mulai bergerak lurus ke utara, 
ke Beirun. 
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Setelah itu, berita hilangnya Tsuki no Hokora membuat para petinggi Kerajaan Bayreuth 
tiba di puncak kebingungan. Itu akan menjadi cerita untuk masa depan sebelum Shin dan 
yang lainnya tahu itu. 

~~ 

Hilangnya Tsuki no Hokora. 

Informasi itu tidak hanya diketahui eselon atas Kerajaan Bayreuth, tetapi menyebar 
bahkan ke negara-negara lain, yang memantau Tsuki no Hokora, dalam sekejap. 

Awalnya, semua orang harus mengkonfirmasi apakah itu kesalahan. Selama lebih dari 500 
tahun, sebelum Senja Yang Mulia, bangunan tak bergerak itu ada tanpa perubahan. Orang-
orang tidak bisa menyerbunya tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak mengizinkan 
monster tingkat tinggi untuk menyerang, bahkan tidak satu langkah pun. Itu adalah toko 
rahasia yang dibuat dengan teknologi yang hilang, itulah Tsuki no Hokora. Ketika dikatakan 
telah menghilang, mustahil untuk memercayainya dengan mudah. 

Namun, setelah memverifikasi berkali-kali, satu-satunya jawaban adalah: "Tidak diragukan 
lagi". Sisi yang menerima laporan itu masih bagus. Di adegan yang sebenarnya, 
keterkejutan orang-orang yang melihat Tsuki no Hokora menghilang di depan mata 
mereka, juga secara tidak langsung memengaruhi atasan yang mendengar berita itu dari 
jauh. Pada titik ini, situasi aneh terjadi, di mana mata-mata yang memantau Tsuki no 
Hokora mengungkapkan diri mereka di siang hari bolong, dan memastikan satu sama lain 
apakah adegan yang baru saja mereka lihat itu benar. 

"Apa yang baru saja terjadi !?" 

Adalah atasan mereka yang berteriak. 

Itu berisik di sudut di dalam kastil. 

Mereka berkumpul di ruang pertemuan, membicarakan masalah penting yang ada. 
Meskipun mereka bangkit dari tempat tidur sebelum sinar matahari pertama muncul di 
cakrawala, tidak ada kekurangan tidur muncul di wajah mereka. Untuk memulainya, tidak 
ada margin untuk itu, kecuali satu bagian. 

"Ya, tidak ada kesalahan dalam laporan itu?" 

"Ya, tidak ada keraguan tentang itu." 

Orang yang bertanya dari tempat itu, di mana kepala meja duduk, adalah Raja Kerajaan 
Bayreuth, Jeon Courtade Bayreuth. Dengan rambut pirang, mata biru, dan 2 mels tinggi 
ditutupi dengan otot; orang ini memiliki tubuh seorang pejuang. 
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Bagaimanapun, itu adalah raja yang luar biasa yang mengenakan dirinya dengan martabat 
sebagai penguasa tubuhnya, tetapi itu tidak berjalan dengan baik hari ini. Ekspresi 
kesakitan di wajah Jeon membuat perdana menteri khawatir tentang apakah mereka harus 
terus menjawab pertanyaannya atau tidak. Kali ini, itu bukan hanya masalah bagi Bayreuth 
Kingdom. Apalagi negara-negara tetangga, penyelidikan pasti akan datang dari Kekaisaran 
dan Kekaisaran jika mereka melakukan pekerjaan yang buruk. 

"Tsuki no Hokora ... Hilang ... huh?" 

Semua orang yang berkumpul memiliki kulit gelap. 

Orang yang, lebih atau kurang, lebih baik adalah putri pertama, pesulap kerajaan. Jeon 
melihat laporan itu sambil tahu bahwa itu tidak akan berubah tidak peduli berapa kali dia 
membacanya. Berikut ringkasannya. 

--Laporan Tentang Hilangnya Tsuki no Hokora-- 

Bulan keempat, hari kedua. 

Mendengar bunyi lonceng ke-12, yang menandakan itu tengah hari, tiba-tiba Tsuki no 
Hokora mulai memancarkan cahaya. 

Setelah beberapa detik, ketika lampu menyala, Tsuki no Hokora sudah pergi. 

Mata-mata untuk setiap negara juga bingung tentang kemunculan yang tiba-tiba. 

Ini menyebabkan situasi di mana kami saling menghubungi. 

Tidak ada reaksi dari sistem deteksi skill, meskipun kami memang menyelidiki tanda 
cekung yang tersisa di tanah. 

Sekali lagi, tidak ada tanda apa pun yang terjadi di sekitarnya. 

Seluruh kejadian adalah misteri yang lengkap. 

Orang-orang yang ditugaskan untuk pekerjaan pemantauan mencatat rincian apa yang 
mereka lihat dalam laporan. Itu ditulis sedetail mungkin, meskipun jumlah kalimatnya 
sedikit. Tidak mungkin melaporkannya lebih lanjut, karena mereka tidak memiliki banyak 
informasi. 

Mata-mata dari negara-negara lain di sekitarnya yang bertukar informasi dengan mereka 
dan kepada siapa mereka harus waspada, memahami keadaan situs yang berantakan 
dengan baik. Itu gila. 

Namun, mereka tidak ingin kembali tanpa memahami apa pun. Meskipun Tsuki no Hokora 
bukan milik Kerajaan Bayreuth, itu hampir di sebelah mereka. Mereka bangga memiliki 
hubungan yang lebih intim dengan toko daripada negara lain. 
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"Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada Raizar-dono?" 

"Tidak, bagaimanapun putri kedua, Rionne-sama telah melaporkan bahwa dia melakukan 
kontak dengannya di Wraith Plains. Karena jarak yang cukup jauh, itu adalah satu-satunya 
tempat untuk memikirkan ketika Tsuki no Hokora menghilang. " 

" Begitu . Tidak ada kesalahan jika Rionne mengatakan demikian, tapi ... selama Raizar-
dono tidak memiliki masalah, dia setidaknya akan muncul untuk pembagian rampasan 
perang beberapa hari kemudian, karena jika Raizar-dono sehat, itu seharusnya menyebar 
ke banyak negara. " 

Bahkan jika Tsuki no Hokora menghilang, jika Schnee Raizar hidup dan sehat, itu 
seharusnya tidak menjadi masalah yang mematikan. Yang penting bukan bangunan itu, 
tetapi orang yang tinggal di sana. 

"Katakan pada Rionne bahwa ketika Raizar-dono muncul, dia harus segera melaporkannya 
dengan Mind Chat. Itu perintah! " 

" Roger! " 

Dia menyampaikan perintah kepada salah satu tentara yang berjaga, dan pergi. Ada 
beberapa generasi tua yang melayani raja, dan masing-masing dari mereka saat ini berada 
di tengah pengumpulan informasi oleh Mind Chat. Jeon harus mengubah rencananya, 
karena tidak ada cara lain, meskipun itu membuat jaringan informasinya tegang. 

Dan kemudian, karena menghilangnya Tsuki no Hokora tidak pernah terjadi sebelumnya, 
dia memerintahkan penyelidikan. 

~~ 

Mari kita mundur sedikit waktu ke hari sebelumnya. 

Sementara Shin dan yang lainnya yang meninggalkan kerajaan tersentak dalam sebuah 
gerobak, mereka mengkonfirmasi tangan masing-masing. Mereka membenarkan apa yang 
dapat mereka lakukan dan apa yang tidak bisa mereka lakukan, karena itu dapat 
menyebabkan keterlambatan penilaian dalam kasus darurat. Itu terutama mengkonfirmasi 
pekerjaan dan peringkat masing-masing, juga apakah memiliki kemampuan untuk 
menggunakan sihir atau tidak. Level dan cara bertarung bisa dipahami secara kasar dengan 
ini. Karena ada bahaya mengungkapkan kartu level dan kartu truf selama pertemuan 
pertama, entah bagaimana caranya. 

"Seperti yang kau lihat, aku seorang samurai. Peringkat Adventurer adalah A. Saya dapat 
menggunakan mantra sampai batas tertentu, tetapi saya tidak ingin terlalu bergantung 
padanya. "(T / N: Gaien menggunakan" sessha "untuk merujuk pada dirinya sendiri) 
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Gaien-lah yang memberi informasi tentang dirinya terlebih dahulu. Sepertinya dia adalah 
petualang A-rank. Peralatannya sendiri tidak terkait dengan pekerjaannya. Jadi ketika dia 
berkata "Seperti yang kamu lihat" dengan keadaannya saat ini tidak mengenakan kimono, 
tidak ada yang bisa menebaknya tanpa 【Analisis】. Samurai adalah pekerjaan garda 

depan, itu wajar bahwa mereka tidak menggunakan banyak sihir karena mereka tidak 
mendapatkan bonus pekerjaan untuk itu. Sedangkan untuk mengharapkan serangan sihir 
yang tepat, pekerjaan penjaga belakang yang mendapatkan bonus pekerjaan (di INT / WIS) 
biasa digunakan itu. 

"Aku seorang petarung jantan. Rank adalah E. Aku bisa menggunakan sedikit sihir 
pendukung untuk meningkatkan kelincahan. " 

Yang berikutnya yang membuka mulutnya adalah Tsubaki. Levelnya sepertinya cocok 
dengan peringkat D, tetapi tampaknya dia baru saja bergabung dengan guild. Kebetulan, 
dia diberitahu bahwa dia akan menjadi peringkat D segera. 

"Aku kurang lebih adalah seorang alkemis, tapi aku bisa menggunakan busur dan belati ... 
jika aku harus ... Aku baru saja terdaftar untuk menjadi seorang petualang, jadi pangkatku 
adalah G. Aku dapat menggunakan seni sulap air dan angin dan membuat obat pemulihan 
sederhana , jika perlu, tolong panggil saya ... " 

Tiera, yang hampir berbicara dalam jalur formal, melakukannya sebagian karena itu adalah 
pertemuan pertama mereka. Meskipun itu perbedaan besar dari ketika dia bertemu Shin di 
Tsuki no Hokora untuk pertama kalinya. 

Gaien-lah yang pertama-tama menyarankan untuk berbicara dengan santai, jadi mereka 
tidak perlu memperhatikan kata-kata mereka. Karena mereka harus mempercayakan 
hidup mereka satu sama lain, dan tidak ada keberatan, yang mengarah ke masa kini. 

Meskipun dia khawatir memiliki level rendah dan pangkat, obat kesembuhannya 
meyakinkan, Gaien dan Tsubaki mendorong Tiera yang merasa sedikit kecil. 

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk mengkonsumsi ramuan selama pertempuran. 
Meskipun ceritanya berbeda ketika ada banyak orang, ada banyak situasi di mana hanya 
ada sedikit waktu ketika berburu monster berbahaya. Untuk beberapa petualang yang 
bertarung secara teratur, memiliki sekutu yang bisa memberikan sihir pemulihan bisa 
membuat perbedaan besar dalam tingkat kelangsungan hidup. 

"Aku mirip dengan Gaien, seorang samurai. Pangkat E. Aku bisa menggunakan sedikit sihir 
api dan kilat. Dan ini Yuzuha. Meskipun mungkin terlihat seperti ini, ini adalah monster 
yang luar biasa. " 

Shin memberi tahu mereka tentang dirinya dan Yuzuha. Termasuk Tiera, dia tidak lupa 
memberi tahu mereka bahwa mereka melakukan pekerjaan berjaga untuk pertama kalinya 
juga. Ini karena pengalaman bisa menjadi faktor yang membuat perbedaan antara hidup 
atau mati. Dia tidak diminta untuk levelnya kali ini, tetapi jika dia, dia harus berpura-pura 
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rendah. Karena dia tidak tahu kejutan apa yang akan terjadi, jika dia dengan ceroboh 
mengatakan bahwa levelnya melebihi 200. Ketika seseorang memikirkan usia Shin, itu 
memang terlalu abnormal. 

Untuk jaga-jaga, dia sudah mengatur sebelumnya untuk menceritakan kisah yang sama 
dengan Tiera. Tentu saja, dia sudah melarang Celica, yang tahu situasinya, dari 
membicarakannya juga. 

Untuk Yuzuha, dia berbicara tentang kontraknya dengan kontrak penjinak, dan memberi 
tahu mereka bahwa tidak ada bahaya. 

"Oh, kamu bisa menggunakan sihir saat menjadi seorang samurai, ya? Saya tidak 
mendengarnya secara mendetail, tetapi sepertinya melakukan itu membutuhkan pelatihan 
yang luar biasa. Itu juga tidak biasa untuk menjinakkan monster. " 

" Yah, begitulah. Saya akan bermasalah jika Anda mengharapkan saya berada di level 
pesulap. Saya hanya menggunakannya untuk pengalihan dan serangan kejutan sampai 
tingkat tertentu. Ngomong-ngomong, Yuzuha benar-benar kuat, kan? " 

" Kuu! " 

Meskipun pengalihan ini jauh dari pembunuhan instan yang bisa dia hasilkan jika dia 
serius, tampaknya cukup untuk peringkat E. 

Karena bagi seorang pelopor untuk menggunakan sihir sudah cukup, Gaien dan Tsubaki 
seharusnya tidak memiliki harapan yang tinggi, seperti penyihir level, baik. 

"Apakah kamu orang-orang yang datang dari Hinomoto?" 

"Kami tidak, tetapi mengapa kamu berpikir begitu?" 

"Hampir semua orang dari Hinomoto adalah samurai. Ini adalah pertama kalinya aku 
bertemu seorang samurai selain Gaien. " 

Shin tampak bingung dengan pertanyaan Tsubaki, tetapi memahaminya setelah mendengar 
alasannya. Meskipun Shin juga mengumpulkan informasi melalui skill 【Analyze】 dan 【

Listen】, menemukan seseorang yang memiliki pekerjaan samurai hampir mustahil. 

Mungkin itulah sebabnya Tsubaki mengatakan itu tidak biasa. Tapi, bukan berarti Shin 
belum pernah melihatnya. Ketika dia berjalan menuju guild untuk pertama kalinya, Dragnil 
yang dia lihat mengenakan pedang panjang di pinggangnya sebenarnya adalah Gaien. 

"Biasanya itu adalah prajurit atau kesatria yang dilihat di negara ini. Dan kemudian ada 
spesialisasi pekerjaan. Banyak orang yang ingin menjadi samurai adalah orang aneh. " 

" Oddballs !? Itu tidak masuk akal ... karena itu adalah pekerjaan yang sangat baik untuk 
penggerebekan ... " 
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Dalam strategi dasar, itu adalah pekerjaan hit dan run yang menghasilkan pukulan berat 
saat bermain-main dengan kecepatan, tetapi samurai juga bisa tank jika dilengkapi dengan 
baju besi prajurit. 

Pekerjaan yang populer di era game terlepas dari generasi tampaknya berbeda di dunia ini. 

"Itu mungkin karena prasyarat adalah keharusan untuk menguasai pekerjaan ksatria dan 
berserker." 

"Ah ... aku mengerti." 

Shin menyetujui untuk Gaien setelah mendengar alasannya. 

Dalam spesifikasi game, seseorang perlu memiliki dua pekerjaan, ksatria dan berserker, 
untuk menjadi seorang samurai. Persyaratan tampaknya identik di dunia ini. 

Di satu sisi, seorang ksatria menekankan pertahanan, dan di sisi lain, seorang berserker 
menekankan serangan. Menguasai dua pekerjaan yang saling bertentangan adalah alasan 
mengapa samurai diketahui mampu bertarung serba guna. Itulah alasan seorang samurai 
mudah digunakan. Meskipun ada kompensasi yang tinggi, Tsubaki tampaknya sulit untuk 
memahami entah bagaimana caranya. 

"Aku mengerti, tapi terus terang, itu kuat?" 

"Aku setuju pada poin itu, tapi itu aneh." 

Kemudian Gaien menyela pembicaraan Tsubaki dan Shin. 

"Bagaimanapun, itu perbedaan budaya. Hinomoto adalah negara pulau yang dibentuk oleh 
bencana alam. Ada beberapa pangkalan guild tempat orang-orang dengan pekerjaan 
seperti samurai dan shinobi berkumpul pada waktu itu. Orang-orang itu memainkan peran 
kunci dan memungkinkan negara didirikan. Karena itu, orang-orang yang sekarang 
menggunakan tubuh mereka untuk memperjuangkan Hinomoto memiliki kekaguman yang 
kuat terhadap samurai. Negara ini dianggap sebagai keingintahuan, meskipun cukup kecil 
dibandingkan dengan negara-negara di benua itu, sehingga hanya sedikit orang yang 
mendekatinya. Saya, secara pribadi, sering bingung dengan berbagai cara setelah saya 
meninggalkan pulau. " 

Guild yang dibicarakan Gaien tampaknya berbeda dari guild para petualang saat ini. 
Mendengar ceritanya, sepertinya itu adalah dari zaman game. 

Shin merasa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ketika dia mendengar tentang 
negara pulau yang penuh dengan samurai. 

"Ngomong-ngomong, apa nama dari guild yang mendirikan negara?" 
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"Hmm, apa yang secara umum dikenal sebagai pengejaran keindahan alam, 'Kuil Anak 
Kegelapan'." 

"H-Heh, apa begitu?" 

Shin menunjukkan pemahaman dengan 'Aku mengerti', tanpa memasukkannya ke dalam 
kata-kata. 

Serikat yang disebutkan Gaien, dengan nama gaya Jepang, diwakili oleh samurai dan 
shinobi, dibentuk oleh orang-orang yang menyukai pakaian Jepang, seperti pakaian gadis 
kuil. Di guild itu, para samurai, shinobi, dan miko (gadis kuil), yang dipesan secara 
berurutan dengan jumlah tertinggi, bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Rumah guild 
adalah sebuah kastil, tidak perlu dikatakan kuil Shinto, dan terdiri dari banyak pemain 
eksentrik. Karena angkatan bersenjata yang melindungi rumah serikat hanya terdiri dari 
karakter pendukung, mereka mungkin bisa mengusir monster bahkan jika para pemain 
menghilang. Shin berpikir bahwa jika mereka bekerja sama, mereka harus memiliki 
kemampuan untuk memerintah negara kecil. 

"Selain itu, sepertinya ada beberapa guild kecil juga, tapi aku tidak mengingatnya dengan 
baik." 

"Aku mengerti dengan baik, terima kasih." 

Dia tidak tahu bahwa negara itu awalnya adalah guild di era game. Mungkin, mungkin ada 
banyak kejutan di sana. 

~~ 

Mereka bertukar berbagai informasi sambil diguncang di kereta selama beberapa hari. 
Pesta itu berjalan dengan lancar tanpa diserang oleh monster, dan karena itu adalah kuda 
Grimm, binatang iblis, yang menarik kereta, kecepatan mereka dua kali lebih cepat dari 
biasanya. Ngomong-ngomong, kuda Grimm ini adalah yang dilihat Shin di gerbang, ketika 
dia mengunjungi Bayreuth untuk pertama kalinya. Penjinak, yang dilihatnya ketika 
memasuki gerbang saat itu, adalah Nack yang melakukan permintaan ini. Seorang 
pedagang dengan sub-pekerjaan Tamer bisa menarik kereta dengan cara yang sama seperti 
yang dilakukan para pemain di era permainan. 

Shin dan yang lainnya memutuskan untuk bergiliran mengamati sekeliling, dan mereka 
yang bisa mengambil posisi sebagai kusir mengambil alih Nack secara bergantian ketika 
mereka melanjutkan perjalanan. 

Ketika Nack baru saja berubah menjadi kusir, tanda untuk musuh ditampilkan dalam 
rentang persepsi Shin. 

"Sesuatu akan datang. Dan itu cepat. " 
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" Apa? Ceritakan secara terperinci. " 

" Ada 12 mayat di depan. Menilai dari jumlah dan kecepatan, itu mungkin paket serigala, 
tapi ... " 

Meskipun Shin tahu detail lengkapnya, dia hanya memberi tahu mereka beberapa 
spekulasi, karena akan merepotkan jika dia terlalu banyak memberi tahu mereka. 

"Itu saja sudah banyak diperhatikan. Kalian! Waktunya bekerja! " 

Ketika Nack mendengar tentang situasi dari Shin, ia segera mengangkat suaranya yang 
keras, sebelum Shin selesai berbicara. Seperti yang diharapkan dari mantan petualang, 
keberaniannya bergema di udara. Itu sangat keras sehingga jika seseorang tertidur, mereka 
akan melompat berdiri. Namun, kata-katanya lebih terdengar seperti bandit daripada 
pedagang. 

Ketika suaranya naik, Gaien dan Tsubaki sudah selesai bersiap. Tiera juga memegang 
busurnya, dan mengkonfirmasi posisi getarannya. Rupanya Gaien juga merasakan tanda-
tanda itu. 

"Itu kelompok serigala seperti kata Shin. Saya khawatir tidak ada pergerakan dari 2 hewan 
di belakang, tapi pertama-tama, mari kita urus 10 hewan di depan. " 

"Aku memikirkan hal yang sama. Jika mereka mau mendekati kuda Grimm sambil menarik 
gerobak, maka aku tahu bahwa mereka bukan binatang buas biasa. " 

Shin, yang mendengar Gaien dan Nack bertukar pendapat, melihat detail monster yang 
muncul. 

Nama monster itu adalah Jag Wolf. Itu dua kali lebih besar dari serigala normal, monster 
yang sangat agresif. Kecepatan gerakan mereka di liga yang berbeda dibandingkan dengan 
serigala biasa. Sepuluh dari mereka datang ke arah Shin dan yang lainnya. Level rata-rata 
mereka adalah sekitar 100, dengan satu dari mereka di level 120. Yang ini mungkin adalah 
pemimpin paket. Adapun dua yang tinggal di belakang, level mereka bahkan tidak 
mencapai level 10. Mereka mungkin tertinggal karena bahaya. 

3 dari 10 Jag Wolves memimpin lebih dulu. Sisanya dibagi menjadi dua untuk pergi ke 
kanan dan kiri, tersebar di antara pohon-pohon berturut-turut, sementara tiga pemimpin, 
termasuk pemimpin, semakin mendekat. 

Jalan di mana gerobak itu berada sekarang terjebak di dalam hutan. Mereka sepertinya 
berniat melakukan serangan mendadak menggunakan hutan sebagai penutup. Gaien 
tampaknya memahami posisi musuh yang mendekat, segera memutuskan pengaturan 
tanpa Shin harus menyarankannya. 
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"Membagi menjadi kiri dan kanan. Saya akan memegang bagian depan. Shin ke kanan, 
Tsubaki ke kiri. Tiera, beri dukungan dari atas kereta. Nack-dono, tetap di dekat kuda. Saya 
pikir itu tidak akan menjadi liar jika penjinak di dekatnya. " 

" Tidak ada jalan untuk kembali dalam situasi ini. Ayolah!!" 

Nack menghentikan gerobak di bagian yang relatif luas, dan masing-masing diberi posisi 
untuk memegang. Yuzuha tinggal di samping kuda Grimm, untuk berjaga-jaga. 

"Kita mulai !!" 

Teriakan Gaien adalah sinyal saat ketiga serigala terkemuka menunjukkan gerakan. Pusat 
satu melompat ke depan dari depan dan dua sisanya pergi ke kiri dan kanan. 

Gaien, dengan pedang panjang di tangan kanannya dan sarung di tangan kirinya, 
dibebankan ke depan. 

"Nuun !!" 

Sesuatu seperti aura biru muda menutupi tubuh Gaien saat Serigala Jag mendekat, 
menjentikkan binatang besar itu. 

Tertunda dengan jeda singkat, dua serigala Jag mendekat. Tanpa Gaien panik, dia mengiris 
rahang binatang buas di sebelah kanan dengan mengayunkan sebuah ayunan besar dan 
melompat ke kiri, di mana yang di sisi itu mendapat hantaman di mulutnya dan karenanya 
terdiam. 

Jag Wolf yang tersisa, yang telah diusir, melihat teman-temannya dikalahkan dalam 
sekejap, dan berkecil hati. 

"Mu, ini agak mudah." 

Dia merengut pada ringannya perlawanan, tapi dia tidak perlu pergi keluar jika lawan 
lemah, jadi Gaien memusatkan perhatiannya pada pemimpin yang mendekat. 

"Seperti yang diharapkan. Ngomong-ngomong, ada beberapa yang datang ke sini juga. " 

" Sisi kiri cepat. Apakah Anda melihatnya dari atas? " 

Untuk peringatan Shin, yang menganggap Jag Wolf mendekat dari hutan, Tsubaki 
menjawab dan bertanya kepada Tiera. 

"Aku menangkapnya!" 

Tiera sudah membidik yang tercepat dan menembakkan panah ke hutan. 
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Raungan kesakitan terdengar dari titik panah itu mendarat, dan salah satu spidol yang 
ditampilkan di peta Shin menghilang. 

"Apakah kamu benar-benar membunuhnya?" 

Ketika Tiera merasa lega, Tsubaki menyuarakan kekaguman. 

"Aku melakukannya." 

Shin mengira dia tidak bisa membunuhnya dalam satu tembakan ketika dia memikirkan 
perbedaan level, tetapi Jag Wolf tampaknya kehabisan energi secara tak terduga. Itu 
mungkin telah mencapai titik vital. 

Apakah itu karena mereka menerima serangan balik yang tidak terduga di sisi kiri? Jag 
Wolves kembali ke tempat pemimpin itu berada. 

"Itu kembali, ya? Tsubaki, tolong dukung Gaien. Tiera dan aku cukup untuk memegang 
posisi ini. " 

" Aku mengerti. " 

Ketika Tsubaki bergerak sesuai dengan instruksi Shin, seekor Serigala Jag melompat keluar 
dari hutan di sebelah kanan. Serangan cakar Serigala Jag melewati sebelah Shin, dan 
bergerak menuju tempat Nack berada. Serangan terhadap Shin tampaknya merupakan 
tipuan. 

Tapi, itu terlalu ceroboh untuk berpikir bahwa itu mampu mengecoh Shin sampai tingkat 
itu. 

Shin memutar tubuhnya untuk menghindari cakar serigala Jag dan pada saat yang sama, 
mengeluarkan katana untuk menangkis. Yang dia tarik keluar dari sarung yang tergantung 
di pinggangnya adalah pedang panjang katana yang dia tempa di Tsuki no Hokora 
sebelumnya. Sebuah serangan tunggal dari pedang yang berada pada tingkat yang mirip 
dengan Pedang Sihir rata-rata; itu menelusuri garis putih di udara dan leher Jag Wolf 
terpotong menjadi dua. 

Ketika tubuhnya jatuh, Shin berpikir bahwa kemampuan fisiknya naik sebanding dengan 
visi kinetiknya, tetapi dia hanya punya waktu untuk mengamati Jag Wolf. Dan kemudian dia 
merasa ada sesuatu yang salah. 

Sambil memikirkan sumber perasaan tidak nyaman itu, Shin merasakan Jag Wolf yang lain 
mendekat. Jag Wolf mungkin tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan sekutu, karena 
taringnya sudah keluar ketika Shin memalingkan matanya. Jaraknya cukup dekat sehingga 
Shin cepat-cepat melakukan serangan balik dengan pedangnya. 
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Tapi panah menusuk dahi Serigala Jag sebelum dia bisa mengayunkan katana. Melihat 
serigala menerima luka fana, Shin berkelit dengan limbung saat Jag Wolf jatuh melewatinya 
karena momentum dari lompatannya, dan kemudian dia berbalik ke arah Tiera. 

"Follow-up yang bagus!" 

"Itu tidak bagus, ya ampun." 

Tiera, yang menembakkan panah, menghela nafas ketika dia merasa lega, dan menarik 
panah berikutnya. 

Sniping instan cukup pemandangan untuk dilihat. Tidak peduli bagaimana orang 
melihatnya, itu bukan langkah yang harus diketahui oleh petualang yang baru berkembang. 
Melatih Schnee sebenarnya bukan hanya untuk pertunjukan. 

"Jika kamu bisa melakukan gerakan semacam itu, kamu tidak akan memiliki masalah di 
peringkat E. Pergi cepat-cepat menutupi sisi lain!" 

"Tsubaki juga mengatakan sesuatu yang serupa. Yah, aku mengerti. " 

Mereka mengalihkan perhatian mereka ke depan ketika Gaien dan Tsubaki bertarung 
melawan lima serigala, termasuk sang pemimpin. Apakah Tsubaki menggunakan sihir 
untuk meningkatkan kelincahannya, seperti yang dia sebutkan sebelumnya? Tubuhnya 
diselimuti dengan aura putih tipis sementara dia meremehkan Jag Wolves. 

"Haa !!" 

Salah satu serigala tidak dapat mengikuti kecepatannya dan menerima serangan langsung 
dari tinjunya dan menghilang. 

Gauntlet tumpul Tsubaki yang bercahaya tenggelam ke dalam tubuhnya, dan terlempar ke 
pohon sambil membungkuk bolak-balik, tanpa bergerak. Itu adalah adegan yang akan 
membuat satu pertanyaan dari mana kekuatan itu berasal, dengan lengan yang tipis. 

Level Tsubaki adalah 133. Ada perbedaan level hampir 30 dibandingkan dengan Jag Wolf; 
meski begitu, dia mengeluarkan perasaan berkuasa. 

"Ini aneh. Gerakan orang-orang ini agak lambat. " 

" Setuju. Reaksi mereka lumayan ringan. " 
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Tsubaki dan Gaien 

Sementara Gaien menggumamkan hal itu sambil melemparkan musuh ke tanah, Tsubaki 
juga setuju. Rupanya semua orang sepertinya merasa ada sesuatu yang salah. 

Shin bergabung dan menjadi 3 melawan 3 anggota yang tersisa dari paket, termasuk 
pemimpin. Mereka sama sekali tidak menunjukkan perilaku membalikkan punggung. 
Biasanya, mereka seharusnya sudah mencoba melarikan diri. 

"Hei, bukankah orang-orang ini terlihat agak kurus?" 

Kata Shin ketika dia menyadarinya ketika dua orang lainnya berbicara tentang perasaan 
ketidaksesuaian. Jag Wolf muncul untuk menunjukkan tulang rusuknya jika seseorang 
melihat dari dekat, bahkan sang pemimpin juga. 

"Sepertinya esensi iblis mempengaruhi monster-monster ini entah bagaimana atau lainnya. 
Mereka mungkin mengarah ke kuda Grimm karena daging dan esensi iblisnya. Itu jelas 
menjelaskan kurangnya perlawanan yang kurasakan beberapa waktu lalu. " 

Gaien mengangguk ketika dia memahaminya, tanpa menjatuhkan penjagaannya terhadap 
Jag Wolf. 

Ada monster yang lahir dari pengaruh esensi iblis, dan binatang buas yang menjadi 
monster karena esensi iblis. Yang pertama bisa hidup hanya dari esensi iblis, tetapi yang 
terakhir berbeda. Mereka harus makan daging dan tidak bisa hanya menyerap esensi iblis 
untuk menjaga tubuh mereka. Mayoritas jenis yang terakhir ini sering menyerang manusia 
dan hewan peliharaan, tetapi tidak mendapat banyak perhatian publik, karena yang 
pertama memiliki esensi setan yang kuat. Gaien menjelaskan situasi di jalan. Adapun Shin, 
karena dia tidak ingat secara detail bagaimana monster itu muncul selama permainan, dia 
menghafalnya untuk referensi di masa depan. 

"Itu dipersiapkan untuk mati karena tidak ada tempat untuk pergi." 

Tsubaki mengatakannya dengan jelas. Bahkan untuk monster di dunia ini, mereka harus 
kuat untuk eksis. Sebelum aturan survival of the fittest, semua makhluk hidup adalah sama. 
Tidak ada garis yang membagi manusia dan monster di sini. 

Harus diingat bahwa permintaan Shin dan yang lainnya adalah untuk menjaga kereta. Jika 
melarikan diri, mereka tidak akan mengejar serigala, tetapi mereka tidak bisa tidak 
membunuhnya jika terus menyerang. 

Pilihan yang tersisa untuk Jag Wolves adalah mati kelaparan atau mati berkelahi. 

"Kami juga mempertaruhkan hidup kami untuk ini. Shin, tidak ada gunanya menahan diri. " 

" Aku mengerti. " 
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Shin menjawabnya singkat, karena ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan 
monster untuk hidup. 

Namun, dia belum pernah bertemu lawan yang putus asa sebelum waktu ini. 

(Resolusi berbeda dari orang-orang sebelumnya. Meskipun itu satu-satunya perbedaan, itu 
tidak bisa melakukannya dengan mudah.) 

Itu bukan tentang menantang lawan yang kuat, atau perburuan atau pertarungan. 

Ia berjuang untuk hidup. 

Sejauh tekanan yang mereka terima sangat berbeda. 

(Apalagi mereka berdua yang ada di belakangnya masih anak-anak anjing.) 

Keduanya yang mendekat sedikit demi sedikit masih anak-anak dengan bentuk anak-anak 
anjing. 

Apakah karena dia orang Jepang, pedangnya semakin tumpul? 

"Aku akan membunuh pemimpinnya. Tsubaki di sebelah kanan, Shin di sebelah kiri. " 

" Dimengerti. " 

" Roger. " 

" Kalau begitu ... ayo pergi !! " 

Waktunya disesuaikan satu sama lain. 

Tsubaki dan Shin adalah yang pertama memulai. 

Tsubaki memasuki pertarungan dengan auranya yang terus berlanjut. Menilai dari sudut 
pandang Jag Wolf, rasanya seperti ada peluang untuk ditebang jika berkedip. Kepada 
lawan, yang membeku karena refleks, Tsubaki mengayunkan tinjunya tanpa ampun. 

Jag Wolf menabrak tanah dengan suara retak, dan kemudian bergerak beberapa kali 
sebelum berhenti bergerak. 

Shin juga mengambil sikap dan mengangkat pedangnya di atas kepalanya, melangkah 
dengan kecepatan yang lebih tinggi dari milik Tsubaki. Sang katana mengayun ke bawah 
saat dia melangkah maju. Serigala Jag tidak bergerak. Tidak, itu tidak mungkin untuk 
bergerak. 
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Pada saat yang sama dengan lengkungan di udara menghilang, tubuhnya tergelincir secara 
diagonal. Mata Jag Wolf berkedip beberapa kali saat berbalik ke arah Shin. Bahkan mungkin 
tidak memperhatikan potongannya. 

"Lalu setelahmu." 

"Umu, setuju." 

Gaien melangkah maju antara Shin dan Tsubaki. Alasan mengapa pemimpin itu tidak 
menyerang Shin dan Tsubaki adalah karena Gaien telah mengalahkannya. 

Tidak ada lagi peluang untuk menang. Tetap saja, pemimpin Jag Wolf tidak mundur. Itu 
mengangkat lolongan pendek dan menempatkan kekuatannya ke anggota tubuhnya. 
Niatnya untuk hidup itu langsung. Bahkan jika dia pikir itu tidak ada harapan, Shin 
merasakan rasa hormat terhadap sosok itu. 

Pemimpin mengerahkan kekuatannya selama beberapa detik. Dalam dasbor terakhirnya, ia 
memeras semua kekuatannya, membidik Gaien. Kecepatannya seperti yang diharapkan 
dari alpha paket; kuat. 

"Luar biasa." 

Itu Gaien yang mengucapkan kata-kata pujian. Dia mempersiapkan longsword sambil 
menghadapi pemimpin yang akan datang. 

Untuk pemimpin, yang mendekati lurus, Gaien bergerak dengan tenang. Sosok Gaien ragu-
ragu, dengan kedua kakinya menapak. 

Momen bentrokan mereka. Pada saat berikutnya, bersama dengan pedang Gaien yang 
diayunkan, ada sosok pemimpin yang terbelah dua. 

Sambil mengibaskan darah dari pedangnya, Gaien memalingkan matanya ke arah, Serigala 
Jag yang kecil di depan. 

"Apa yang harus kita lakukan?" 

Bagaimana seseorang di dunia ini membuat keputusan seperti itu pada saat ini. Untuk 
menemukan jawaban atas pertanyaan itu, Shin memanggil Gaien. 

"Aku akan membunuh mereka jika mereka menyerang, tapi aku tidak akan mengejar jika 
mereka memutuskan untuk pergi. Pekerjaan kami adalah untuk menjaga, bukan untuk 
berburu monster. Bagaimanapun, saya tidak tahu apakah mungkin kedua anak itu bertahan 
hidup sendiri. " 

Jika mereka selamat, mereka mungkin akan diserang oleh orang lain. Namun, itu untuk 
cerita lain. Jika mereka muncul di luar desa di dunia ini, adalah akal sehat untuk 
mempekerjakan pengawal atau belajar pertahanan diri. Mereka mungkin diserang oleh 
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monster lain atau bahkan oleh bandit dalam kedua kasus. Bahkan jika mereka membunuh 
anak-anak Jag Wolf di sini, kemungkinan orang lain menyerang gerobak, serta diri mereka 
sendiri, tidak berkurang. 

Anak-anak mungkin mengerti bahwa orang tua mereka telah meninggal. Mereka 
menghilang ke hutan untuk melarikan diri. 

"Entah bagaimana, itu meninggalkan aftertaste yang buruk di mulut." 

"Itu berbeda dari pertarungan melawan monster biasa, ya." 

Shin mengangguk pada kata-kata Tiera. 

"Saya berbagi simpati Anda. Saya belum pernah mengalami perkelahian seperti itu 
sebelumnya. " 

Gaien menyetujui. 

"Tapi itu juga tidak baik untuk dipikirkan." 

Apa yang dikatakan Tsubaki benar; jika mereka terlalu khawatir tentang hal itu dan dengan 
demikian membiarkan pedang mereka tumpul, seorang rekan mungkin akan dikorbankan 
berikutnya. Mereka harus praktis. 

"Sudah berakhir? Kalau begitu ayo cepat dan pergi. " 

Nack, yang berada di dekat kuda Grimm, memanggil empat orang. Seperti yang diharapkan 
dari seorang mantan petualang tua, dia mengganti persneling dengan cepat. Dia tidak 
terguncang melihat pemandangan itu dari beberapa saat yang lalu. 

"Tetap saja, agar mereka tidak makan untuk menjadi lebih kurus, pasti ada sesuatu di 
hutan, kan?" 

Gaien kemudian menjawab pertanyaan Shin. 

"Yah, tidak ada yang bisa aku tambahkan. Jag Wolves adalah monster yang cerdas. Sulit 
untuk berpikir bahwa mereka gagal berburu sampai mereka mencapai kondisi seperti itu. " 

" Bahkan jika persediaan makanan berkurang? " 

" Orang-orang ini juga makan goblin. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa para goblin 
tersapu, kan? " 

" Aku setuju. Jika salah satu dari mereka ditemukan, 30 dari mereka akan keluar. " 
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Tsubaki mengatakannya dengan cara yang seperti mengatakan G * bersembunyi di rumah. 
Bagaimanapun, kekuatan reproduksi goblin tampaknya tidak berubah, seperti di era gim. 
(E / N: G = kecoak, karena Goblin seperti kecoak) 

"Aku mendengar sebuah cerita yang mengatakan Wajah Tengkorak muncul dalam jumlah 
besar di Wraith Plains. Bukankah itu punya pengaruh? " 

Ketika Tsubaki mengatakan itu, Shin membuka mulutnya ketika dia tiba-tiba teringat. 

"Ah, itu mengingatkanku, aku mendengar bahwa semua petualang tingkat tinggi adalah 
guild, bukankah ada sesuatu seperti permintaan berskala besar?" 

"Itu, ya? Pada saat itu, saya akan pulang selama beberapa hari sebelumnya, di kota selatan 
Bayreuth bersama Tsubaki. Jadi saya tidak ikut di sana. " 

Kemudian Tiera diam-diam berbisik di telinga Shin. 

"(Hei Shin)" 

"(Ada apa?)" 

"(The Skull Faces, apakah permintaan yang datang untuk dikuasai?" 

"(Ya, orang-orang itu cukup kuat. Itu mungkin penyebabnya.)" 

Ada kemungkinan bahwa wilayah mereka dipenuhi dengan Skull Faces. 

"Bagaimanapun, kita tidak tahu alasannya. ini berguna bahkan jika kita berpikir tentang hal 
itu. Jadi aku akan pergi tidur." 

Melakukan hal-hal kecepatan sendiri, Tsubaki mengatakan itu dan mengenakan mantelnya. 
Itu adalah hal yang khas bagi para petualang untuk bisa tidur di kereta yang bergetar. 
Karena ada pergeseran antara menjadi kusir dan penjaga berdiri, itu adalah tugas penting 
untuk beristirahat sementara orang bisa. 

"Ini seperti Tsubaki kata. Tidak ada informasi yang cukup bahkan jika kita memikirkannya. 
Karena itu membutuhkan banyak waktu. " 

"Tepat sekali. Untuk saat ini, haruskah saya merawat senjata kami? Apa yang akan kamu 
lakukan, Tiera? " 

" Karena giliranku segera, aku akan berada di kotak kusir. " 

Ketika Tiera berkata begitu, dia keluar dari kanopi, dan bergerak di sebelah Nack. 

Menurut Schnee, Tiera belajar sebagian besar keterampilan yang diperlukan untuk seorang 
petualang, sehingga ia bisa mengambil peran sebagai kusir tanpa masalah. Sebaliknya, itu 
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Shin yang tidak memiliki pengalaman. Itu karena seekor kuda bisa maju tanpa dia harus 
membimbingnya ketika dia menentukan arah dalam permainan, jadi dia tidak terbiasa 
melakukan hal-hal seperti itu. 

"Petualang apa yang tidak bisa mengendarai kereta? Bahkan seorang wanita muda bisa 
melakukannya. " 

" Ugh ... " 

Meskipun itu hanya kata-kata sederhana, apa yang dikatakan Nack membuatnya merasa 
sedikit sedih. 
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Vol. 3 - 1.3 
Setelah itu, mereka maju tanpa insiden lain dan pergi ke Beirun sambil berkemah. Mereka 
harus mengambil jalan memutar di sekitar hutan di sekitar Dataran Wraith, tidak hanya 
pedagang seperti Nack, tetapi karavan skala besar juga melakukan hal yang sama. Jadi, 
tidak banyak monster yang mendekati mereka sejak awal. Alasannya adalah, sudah ada 
banyak mangsa di dalam hutan itu. Dan sehari sebelum mereka tiba di Beirun, Shin dan 
yang lainnya menemukan apa yang diminta untuk mempertahankan karavan itu. 

"Saudagar miskin-san. Jika Anda tidak ingin mati, serahkan uang dan bagasi. " 

Mereka adalah bandit. 

Meskipun menurut informasi Shin dan Tiera dipertukarkan dengan Gaien dan Tsubaki, 
bandit jarang keluar; mereka tampaknya tidak beruntung. Tak perlu dikatakan siapa 
'keberuntungan' itu. 

Mereka bukan kelompok yang banyak, tetapi mereka benar-benar dipersenjatai dengan 
baju besi kulit dan memegang pedang panjang juga, yang kemungkinan akan menghasilkan 
uang bagi mereka. Meskipun seseorang mungkin tidak ingin tahu caranya. 

"Lalu bagaimana? Aku tidak tahu apakah aku cukup percaya diri untuk menyergap dan 
menghadapi 6 orang sendirian, apa yang harus aku lakukan? " 

Shin kembali menatap Gaien dan Tsubaki. 

"Itu tidak akan mengubah apa pun. Jika kita menyerang, mereka mungkin akan 
membalikkan keadaan. " 

" Satu orang harus meninggalkan hak untuk membunuh seseorang tanpa hukuman 
kepadaku. " 

Mengabaikan ucapan Tsubaki, yang mereka tidak tahu apakah dia bercanda atau tidak, 
ketiga orang itu pindah. 

Strateginya sudah diputuskan. Mereka membentuk formasi dasar dengan tiga orang, di 
mana Shin, Gaien, dan Tsubaki melangkah maju, sementara Tiera akan melindungi mereka. 
Yuzuha ditinggalkan di kereta kalau-kalau ada lawan yang tidak bisa mereka lihat. 

Level musuh rata-rata sekitar 150, meskipun pria yang mulai berbicara tiba-tiba lebih 
tinggi levelnya di 163. Shin sedikit terkejut dengan itu. Mereka bisa mencari nafkah sebagai 
petualang normal, tetapi dia berpikir bahwa mereka mungkin memiliki berbagai hal yang 
terjadi pada mereka untuk membuat mereka tetap seperti itu. Tidak peduli seberapa 
banyak dia memikirkannya, itu tidak akan mengubah apa pun. 
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Nack juga kali ini, memegang kapak untuk pertahanan diri. 

Hanya masalah waktu sebelum pertempuran dimulai. Sementara ketegangan meningkat, 
Tiera menahan napas di dalam kanopi, dan mengingat kembali apa yang diminta Gaien 
sebelumnya. 

'Shin, Tiera. Apakah Anda pernah membunuh seseorang? ' 

Ketika perjalanan pertama dimulai, itu adalah pertanyaan pertama yang diajukan Gaien 
tentang kedua orang itu. Meskipun ini adalah penghalang pertama yang petualang tuju, itu 
karena permintaan untuk penjaga itu adalah permintaan peringkat E. Oleh karena itu 
kemungkinan bahwa musuh yang terkait dengan permintaan ini akan muncul ada. Tingkat 
kematian dibagi oleh setiap peringkat untuk petualang; permintaan peringkat tinggi di 
peringkat B dan di atas memiliki tingkat kematian yang jauh lebih tinggi. Selain monster, 
banyak dari mereka dibunuh oleh orang-orang. Itu adalah peringkat E. 

(Tidak apa-apa. Aku akan mengalahkan mereka.) 

Hanya Tiera yang belum membunuh siapa pun di antara anggota. Kekhawatiran Shin 
tentang ini tercermin pada ekspresinya, tetapi dia mengatakan itu akan baik-baik saja. Dia 
harus melakukannya. Jika dia tidak bisa melakukannya, bahaya terhadap tiga orang yang 
melangkah maju meningkat. 

"Oioi, apakah kamu berniat bertarung dengan hanya tiga orang? Masih ada waktu 
sekarang? " 

" Apakah kamu akan meninggalkan nona juga? Aku bisa menghiburnya dengan berbagai 
cara! " 

Garis menyengat dari para bandit terdengar oleh tiga orang. Tentu saja itu wajar. 

"Shin ..." 

Sambil menatap tiga orang seperti itu, nama Shin yang keluar dari mulut Tiera. Sensitivitas 
Tiera sangat kuat bahkan di kalangan elf. Itu sebabnya dia memahaminya. Tepat setelah 
bandit mengatakan untuk meninggalkan Tsubaki, perasaan dari Shin berubah sedikit. 

Itu tidak berubah menjadi haus darah. Tapi itu menjadi tajam dan gelap. Kehadiran tenang 
yang diketahui Tiera lenyap, saat dia merasakan semacam perasaan menyeramkan datang 
dari Shin. Dari sudut pandang Tiera, itu sudah menjadi kehadiran orang lain. Apakah Tiera 
tidak cukup tertarik? Baik Gaien maupun Tsubaki tampaknya tidak menyadarinya. Entah 
beruntung atau tidak, hanya Tiera yang merasakan perubahan pada Shin yang sekarang. 

(Aku tidak bisa meninggalkan Shin seperti itu lebih jauh. Shin itu tidak baik!) 

Tangan yang memegang busur diisi dengan kekuatan. 
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Sebelum dia menyadarinya, pikiran Tiera tentang pembunuhan tanpa ragu-ragu, 
menghilang dari kepalanya. Lawannya adalah seorang bandit, dan selain itu, ia jelas 
merupakan penjahat kebiasaan. Menjadi bandit berulang kali di dunia ini sama dengan 
memiliki kehidupan yang tidak berharga. Tidak ada tujuan lain kecuali dudukan eksekusi 
jika tertangkap. Untuk lawan seperti itu, untuk membandingkan mereka dengan 
kekhawatiran Tiera terhadap Shin, keberadaan mereka sendiri sudah terlalu ringan. 

Panah itu nocked di tali busur, yang pada gilirannya ditarik ke batas. Dia membidik bandit 
yang bersembunyi di semak-semak di dekatnya. Orang itu mungkin memiliki niat untuk 
bersembunyi, tetapi itu tidak berbeda dengan berjalan-jalan santai untuk peri Tiera. Sambil 
membidik, dia menunggu sinyal dari Gaien. 

"Aku tidak suka pembunuhan yang tidak berguna. Aku akan berhenti jika kamu mundur, 
tetapi aku akan membunuh jika tidak. " 

" Oioi, bisakah kamu melihat situasinya? Saya tahu bahwa seseorang hanyalah peringkat E. 
" 

" Tidak peduli seberapa banyak peringkat A Anda, bukankah Anda harus bertarung sambil 
melindungi anggota lain? Anda lebih baik menutup mata terhadap kami tanpa 
menimbulkan masalah daripada menunjukkan semangat aneh itu, bukankah Anda setuju? " 

Dari mana mereka mempelajari informasi itu? Para bandit tahu bahwa mereka semua 
berpangkat rendah kecuali Gaien. Meskipun jumlah bandit yang disembunyikan dan 
terlihat membidik Nack tidak diketahui, jelas bahwa ini bukan pertemuan yang tidak 
disengaja. 

"Tidak perlu mendengarkan apa pun." 

"Biarkan jumlah orang menjadi dua." 

Shin dan Tsubaki melakukan kontak mata. Negosiasi gagal. Tak seorang pun di sini berpikir 
itu akan berakhir dengan cara lain. Mereka hanya ingin waktu untuk mempersiapkan 
sehingga mengurangi kerusakan sambil mengamati sisi lain. 

Gaien menggelengkan kepalanya sedikit, bereaksi terhadap ucapan Shin dan Tsubaki. Itu 
adalah sinyal awal untuk serangan itu. 

Pada saat berikutnya, tembakan panah oleh Tiera terbang keluar dari dalam kanopi, dan 
tersedot ke semak-semak di mana bandit bersembunyi. 

"―― !!?" 

Tidak ada teriakan. Namun, suara tumpul dari sesuatu yang menghantam tanah terdengar. 
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Satu penanda merah yang ada di peta Shin menghilang. Apakah itu kepala atau hati? Itu 
mungkin mengenai salah satu dari keduanya. HP menghilang dalam satu pukulan. Itu 
adalah kematian instan. 

"Tsk, sungguh kegagalan. Kalian, lakukan sesuatu !! " 

Pemimpin itu tampak mengutuk, jauh dari berduka atas kematian rekan mereka. Para 
bandit bergegas menyerang setelah mereka menerima instruksi mereka. 

"Lalu, dua bandit per orang. Biarkan orang itu sendiri jika Anda tidak bisa melakukannya. 
Kamu mendengar ceritanya. " 

" Tanpa cedera? " 

" Kamu harus mendengarkan arah, lakukan 

sesukamu , aku tidak peduli. " Gaien dan Tsubaki dengan tenang bertukar kata-kata yang 
mengganggu. Seolah-olah mereka sudah terbiasa. Meskipun pasti ada perbedaan level 
antara Tsubaki dan musuh, dia tampaknya tidak bersemangat sama sekali. 

Gaien tetap di tempatnya, dan Shin dan Tsubaki tersebar ke kanan dan kiri, mengganggu 
para bandit. 

Tiga bandit mengejar Gaien, satu untuk Tsubaki, dan dua untuk Shin. Apakah ada 
pemegang keterampilan 【Analisis】 di antara mereka? Tingkat rendah lebih mengejar 

Tsubaki daripada Gaien. 

"Apakah kamu mengolok-olok saya?" 

Kemarahan bercampur dengan kata-kata Tsubaki. Bandit yang dia hadapi jelas lebih kuat 
dari Tsubaki ketika seseorang hanya melihat level. Tetap saja, hanya karena bandit itu lebih 
kuat tidak berarti bahwa mereka akan dapat menjatuhkannya dengan mudah. 

Rasa dingin merambat di bagian belakang leher Tsubaki, ke tempat si gadis mengira si 
bandit menyembunyikan tangannya. Dia segera menutup jarak, menangkap dan menarik 
pedang bandit itu dengan sarung tangannya. 

"Heh, kamu punya intuisi yang bagus, bukan?" 

Lelaki itu memandangnya, seolah sedang meremehkan tubuh Tsubaki. Aura merah 
dilepaskan dari pedang yang digenggam di tangan kanannya. 

Dia mengalihkan pandangannya dan melihat keadaan di sekitarnya. Semua bandit, 
meskipun warnanya berbeda, memiliki senjata yang mengeluarkan aura seperti pria di 
depan Tsubaki. Apakah semua anggota memiliki Pedang Ajaib, mereka tampaknya 
memiliki senjata dengan karakteristik yang sama. 
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Rupanya, selain dari level, tampaknya juga ada peluang sukses yang dapat diandalkan 
karena peralatan. 

"Jangan terlalu menentang. Aku tidak bisa menikmatinya jika aku membunuhmu, kukuku. " 

Bandit itu menyadari bahwa tantangan Tsubaki hanyalah barang yang diproduksi secara 
massal. Itu tidak mungkin untuk bertahan dengan ini. Karena itu, dia tidak ragu tentang 
keunggulannya. 

"Jika kamu melihatku sebagai anak kecil, kamu akan merasakan sakit karena 
meremehkanku." 

"Haa, katakan itu setelah kamu mengalahkanku !!" 

Bandit itu menerjangnya sambil berbicara. Apakah serangan itu dibantu oleh pedang? Jelas 
level kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Namun, Tsubaki tidak kalah. Dia 
diselimuti aura putih dan berlari sebelum bandit tiba di posisinya. Sifat sebenarnya dari 
aura adalah 【Manipulasi Roh • Katsusen】. 

Seperti namanya, itu adalah keterampilan seni bela diri yang memperkuat tubuh, meskipun 
versi yang lebih rendah. Adapun 'Katsusen' yang terpasang di sana, selain dari penguatan 
tubuh, itu menunjukkan bahwa ia mengkhususkan diri dalam peningkatan kecepatan. 

Tsubaki meninggalkan bayangan putih dan melompat ke arah dada bandit, dan menarik 
kembali tinjunya. Meskipun bandit terkejut bahwa kecepatan Tsubaki lebih cepat daripada 
kecepatannya, dia menilai bahwa tidak mungkin untuk berbenturan dengannya, dan 
bukannya mencoba untuk menjaga dengan tangannya yang tidak memegang pedang. 

Tapi tujuan Tsubaki bukanlah untuk memberikan kerusakan. Dia membidik tangan yang 
memegang pedang. Reaksi bandit itu baik, tetapi dia tidak membaca tujuan Tsubaki sampai 
setelah itu terjadi. Tinju yang terbungkus gauntlet langsung mengenai tangan kanan bandit 
itu, mematahkan kelima jarinya. Tulang keluar dari jari-jari penjahat, saat mereka 
membungkuk ke arah yang salah. 

"Bahkan jika kamu memiliki senjata yang bagus, kamu tidak terlatih." 

Tidak peduli apakah senjatanya adalah Pedang Ajaib atau tidak, kemampuan pengguna 
tidak berubah. Bandit itu, yang berteriak keras, tidak bisa bertahan karena rasa sakit yang 
berlebihan. Di depan musuh yang hampir tak berdaya itu, Tsubaki mengumpulkan 
kekuatan dalam sekejap. 

"LyFly!" Tinjunya 

dilepaskan bersamaan dengan kata itu. Pada saat yang sama, suara membosankan yang 
tidak seharusnya datang dari tubuh terdengar. Bandit itu dikirim terbang ke langit sambil 
terus menerus memuntahkan darah. 
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Di luar titik itu, ada sosok bandit di sekitar Gaien. 

"Gahaa !!" 

Tanpa ada waktu untuk bereaksi, bandit yang dikirim terbang menabrak salah satu dari 
mereka, dan menghilang ke semak-semak. Karena suara saling pukul kepala terdengar, 
orang yang terlempar mungkin tidak akan bergerak untuk sementara waktu. 

Bandit yang dipukul lagi memiliki lubang gua dadanya, sehingga daripada ususnya, bisa 
dipastikan bahwa hatinya telah meledak. Itu adalah kematian instan yang mirip dengan 
orang yang telah menerima panah dari Tiera. 

"A-Apa itu sekarang ..." 

Salah satu bandit, yang kawannya tiba-tiba dikirim terbang, melihat belukar di dalam 
linglung. 

Ketika di depan musuh, itu adalah celah fatal. 

"Idiot! Jangan mengalihkan pandanganmu dari orang ini !! " 

Sudah terlambat ketika pemimpin bandit itu berteriak. 

"Desir!" 

Gaien mendekati bandit yang menunjukkan pembukaan dan mengayunkan katana 
panjangnya ke bawah. 

Bandit itu nyaris tidak bereaksi terhadap suara pemimpin dan mematahkan posturnya, 
sehingga ia menjadi tidak dapat bertahan melawan serangan tunggal dari Gaien yang 
dipenuhi dengan kekuatan. Katana panjang itu menimbulkan keributan saat bentrok 
dengan Pedang Ajaib. Pedang Ajaib itu diusir, dan dari satu pukulan katana panjang itu, 
pedang itu terhempas bersama tubuh. Dengan keajaiban, Pedang Ajaib itu tampaknya 
bertindak sebagai pengganti baju besi, membela bandit dari katana panjang. Tapi 
sayangnya, meskipun Pedang Ajaib memunculkan kesan melindungi kehidupan bandit 
dengan mengurangi sebagian besar momentum dari katana panjang, itu mengecewakan 
tidak cukup dan pecah di saat berikutnya. Secara alami, tubuh bandit, yang dilindungi oleh 
Pedang Ajaib, masih utuh. 

"Ap ... Apa ..." 

Melihat bawahannya dari samping, suara melengking dari pemimpin keluar. Tidak 
terpikirkan untuk mengalahkan Pedang Ajaib dan memotongnya menjadi dua, bahkan 
untuk peringkat A. Matanya terbuka lebar ketika dia memandangi Gaien seolah dia melihat 
sesuatu yang sulit dipercaya. 
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"Meskipun kalian adalah pemegang Pedang Sihir, sayangnya, mereka tidak cocok untuk 
Magic Katana saya." 

Situasi pertempuran yang mereka anggap menguntungkan mereka dibatalkan dalam 
sekejap. 

Insiden yang terjadi di depannya tidak dapat dipercaya bagi pemimpin bandit. Informasi 
yang dia terima mengklaim bahwa mereka semua adalah peringkat E, dengan Gaien 
sebagai satu-satunya pengecualian. Mereka seharusnya hanya kehilangan setengah dari 
orang-orang mereka yang paling buruk. Untuk orang yang melawan Tsubaki, meskipun 
menjadi pemegang Pedang Sihir pada peringkat C, dia adalah seorang bawahan yang cukup 
layak menjadi lawannya. 

Pemimpin yang bingung menempel pada sedikit harapan bahwa bawahan akan 
menyelamatkannya, tetapi dia bahkan berbalik ke ajudannya. Dan kemudian, apa yang 
muncul dalam pandangannya selanjutnya, adalah pemandangan mustahil lainnya. 

◆◆◆◆ 

Segera setelah pertempuran dimulai, dua bandit pergi untuk menghadapi Shin. Salah satu 
dari mereka memiliki rambut cokelat dan yang lainnya memiliki rambut pirang. Orang 
dengan rambut coklat level 151, rambut pirang adalah 153. Jika orang mengatakannya 
dalam istilah petualang, mereka akan menjadi peringkat C. Melihat penyebaran, Tsubaki 
telah mengalahkan lawan tunggalnya dengan cepat, Gaien menahan empat orang, dan dua 
orang di sini, mungkin mengejar Nack, sudah diharapkan oleh Shin. Pria yang bersembunyi 
di semak-semak adalah tingkat terendah di antara para bandit sementara pria berambut 
pirang memiliki tingkat tertinggi di sebelah pemimpin. Pada level itu, dia bahkan mungkin 
bisa berurusan dengan panah terbang. Udara yang dia berikan jelas berbeda. 

"Yah, apa yang telah dilakukan tidak dapat diurungkan." 

Dia bergumam, dan memblokir rute kedua orang itu. 

Untuk memaksa Shin keluar dari jalan, pria dengan rambut cokelat pergi ke depan dan 
menghunus pedangnya. Aura yang melekat pada Pedang Ajaib ini berwarna kuning. 
Namun, katana yang dipegang Shin berbeda dalam hal yang besar. Untuk Pedang Ajaib dari 
dunia saat ini, definisi itu berbeda dibandingkan dengan Pedang Ajaib dari era permainan. 

Meskipun tempat di mana aura bocor keluar dari bilah itu identik, pedang itu sendiri pada 
awalnya diklasifikasikan sebagai kelas 《Legenda》, bukan Pedang Ajaib. Pedang yang 

dimiliki para bandit bukanlah Pedang Ajaib dalam arti sebenarnya dari kata itu. 

Pedang bandit itu mengeluarkan aura seperti uap, tetapi aura putih yang dipancarkan 
katana Shin sedang berkumpul dalam bentuk pedang agar pas di sekitar pisau katana. 
Tekanan udara aura, yang dilepaskan dari Pedang Ajaib menunjukkan kualitasnya. Sebuah 
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aura yang tidak tersebar, dan bukannya mengelilingi bilah pedang dikatakan sebagai yang 
teratas dalam kemampuan. 

Oleh karena itu, hasil alami dari dua orang yang bertikai pedang mereka ditampilkan. 

Setelah pedang berbenturan dengan sedikit persaingan, itu berakhir ketika suara yang jelas 
terdengar dan pedang bandit itu pecah. Kedua item bisa disebut Pedang Sihir tetapi satu 
adalah tiruan Pedang Ajaib. Namun, katana yang dipegang Shin menunjukkan 
kemampuannya beberapa kali, dan bisa bertukar pukulan seperti real deal. Pedang yang 
dengan sia-sia mengeluarkan auranya sangat berbeda dari standar Shin sehingga ia akan 
menyebutnya sebagai palsu. 

Rambut coklat itu memandang pedangnya yang bahkan bisa menimbulkan luka pada Naga 
Tanduk tetapi patah dalam satu pukulan. Dan kemudian, melanjutkan celah itu, dengan 
pukulan yang sama, Shin memotong pria berambut coklat itu. 

"Waa !? putus! n!? " 

Suara yang diangkat penuh dengan kejutan karena dia dipotong, dan bandit dengan rambut 
coklat itu runtuh. 

Seperti flash. Tidak ada keraguan dalam gerakan itu. 

Bagi Shin untuk membunuh seseorang, itu tidak berarti dia sudah terbiasa. Tapi dia sudah 
melampaui tahap keragu-raguan, kekhawatiran, dan hal-hal semacam itu sejak lama. 
Selama permainan kematian, tidak ada yang ingin terlibat dengan seseorang yang 
bertarung di garis depan. 

Selain itu, lawannya adalah bandit yang menggunakan pedang dengan niat jahat. Ketika dia 
melihat darah yang tersisa dari korban sebelumnya di armor, tidak mungkin pedangnya 
tumpul. 

Dia tidak pernah memandang hidup dengan enteng. Namun, dia juga tidak boleh terlalu 
serius. 

"Nah, apa yang akan kamu lakukan?" 

Shin tidak melihat pria berambut coklat yang pingsan, malah dia melangkah di depan 
rambut pirang itu. 

Shin memiliki nada ringan. Berbicara seolah-olah dia meminta deskripsi makanan, 
memberi rambut pirang lebih banyak tekanan. 

Rambut pirang, yang terkejut, membuat wajah jelek. Dia melihat ke tempat di mana Pedang 
Sihir rambut coklat itu patah, mungkin, untuk pertama kalinya. Kemudian garis 
pandangnya berubah untuk membandingkan katana Shin dengan pedangnya. 
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"Ngomong-ngomong, pedang itu adalah gangguan." 

Shin dengan santai melangkah maju, dan melambaikan katananya. Dengan itu saja, Pedang 
Sihir rambut pirang itu hancur berantakan. 

"Apa !? I-Itu konyol ... Pedang Ajaibku adalah ... " 

Rambut pirang itu bergumam tercengang setelah melihat Pedang Ajaibnya yang sudah 
menjadi gagang. Dia tidak bisa melihat satu pukulan dari Shin dari jarak di mana dia 
seharusnya bisa. Shin tidak menggunakan skill apa pun. Dengan hanya statistik dan 
kemampuan, dia menutup jarak beberapa mels dalam sekejap. 

"Selanjutnya, untuk melumpuhkan." 

Dengan kata-kata itu, sosok Shin menghilang. Setelah itu, rasa sakit akut menjalar di tubuh 
anggota tubuh pirang itu. 

Tubuh, tanpa dukungan tangan dan kaki, jatuh ke tanah. Di belakang, Shin mengembalikan 
katana ke sarungnya. Dia telah menghancurkan tulang hanya dengan menyerang dengan 
punggung pedang. 

"Apakah itu berakhir di sana juga?" 

"Ya, Shin menyiksanya." 

"Dia hanya akan mudah padanya!" 

Sementara mereka bertukar lelucon, pemimpin, yang merupakan lawan Gaien, memandang 
Shin. Rambut pirang itu sama bingung tentang situasinya. Tidak peduli seberapa banyak 
dia memikirkannya, itu bukan kekuatan bertarung dari peringkat E. 

"Nah, mari kita bicara tentang orang yang menyerahkan informasi kepada Anda." 

Situasi itu dijelaskan kepada Nack, sehingga akan ada waktu bagi mereka untuk 
menginterogasi pemimpin. Ketika Nack mengerti bahwa dia mungkin sengaja dijadikan 
sasaran, dia menyetujui. 

Interogasi dilakukan oleh Gaien dan Nack, ketika mereka memasuki semak-semak dan Shin 
dan Tsubaki kembali ke kereta. 

Tiera memiliki wajah khawatir terhadap kedua orang itu, terutama ketika dia mendekati 
Shin ―――― 

"Kerja bagus, untuk sementara waktu bei ―― muguu !?" 

―――― Dan dia tiba-tiba memegang kepala Shin, memeluk dadanya. 
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Tsubaki menatap dengan takjub pada tindakan tiba-tiba, dan Shin, yang pidatonya 
terganggu, bingung. Jaket Tiera terbuka, memperlihatkan dadanya, dan wajah Shin 
tertahan di sana. Meskipun ada kain bagian dalam, kain itu tidak cukup tebal. Oleh karena 
itu, sensasi yang cukup jelas menyelimuti wajah Shin. 

Meskipun tidak ada ruang untuk sepenuhnya menikmati sensasi, seperti orang yang 
dimaksud, tindakan Tiera, terlalu tiba-tiba. 

"Um, apa yang kamu lakukan?" 

"Jangan bergerak ... hanya sedikit ... sedikit ... oke ..." 

Tampaknya Tiera memiliki semacam tujuan untuk saat ini. Tsubaki, yang secara paksa 
meyakinkan dirinya sendiri untuk menyaksikan kemajuan mereka dengan penuh perhatian 
untuk memahami. Situasi ini terlalu sulit untuk dilibatkan. Di atas semua itu, ekspresi Tiera 
sangat serius. 

Ketika dia mendengar suara Tiera yang sangat menawan, Shin menjadi jinak juga. Keadaan 
itu dipertahankan untuk sementara waktu dan ketika Shin akan mulai bisa menikmati 
sensasi lembut yang mengelilingi wajahnya, Tiera membiarkan kepala Shin lepas. 

Namun, kedua tangannya dengan kuat memegang kepala Shin. 

"Umm ... Tiera? Apa ... " 

Tiera, yang tidak mengatakan apa-apa, menatap mata Shin dengan wajah serius. Shin 
merasa itu sangat panjang, meskipun hanya beberapa detik. 

"... Yosh." 

Akhirnya, setelah mengangguk sedikit, Tiera melepaskan kepala Shin, dan pergi ke luar 
kereta untuk berjaga-jaga. 

"Ada apa ... sekarang ..." 

"Siapa yang tahu?" 

Meskipun dia bertanya pada Tsubaki, dia juga tidak memahaminya. Shin juga memiliki 
tanda tanya di kepalanya. 

◆◆◆◆ 

Saat mengambil jarak dari Shin dan Tsubaki, Tiera mencari kehadiran Shin. Meskipun itu 
hanya jarak yang cukup kecil dari Shin dan yang lainnya, itu masih di luar normal untuk 
petualang peringkat G. 
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Kelegaan menyebar di dadanya saat dia diam-diam bergerak ke belakang gerobak. Sampai 
beberapa menit yang lalu, Shin, yang kembali dengan Tsubaki, masih sedikit mengenakan 
kehadiran itu seperti biasa di permukaan. Perasaan gelap, tajam, dan tidak menyenangkan 
yang ingin dia hindari secara refleks. 

Meskipun itu adalah hal yang sesaat, ketika melihat kembali pada tindakan yang dia ambil, 
itu adalah tindakan yang benar-benar dia pikirkan dengan serius, tetapi pada saat yang 
sama wajahnya menjadi hampir semerah bit. 

Pada awalnya, ketika Tiera belum datang ke Tsuki no Hokora, Tiera, yang benar-benar 
ketakutan, dengan lembut dianut oleh Schnee. Kecemasannya diperlunak oleh tindakan itu 
sendiri. 

Karena itu, dia berpikir bahwa kehadirannya akan hilang jika dia melakukan hal yang sama. 
Untuk Tiera, yang memiliki kontak terbatas dengan orang lain, dia berpikir bahwa itu 
adalah cara yang paling efektif. 

Bagaimanapun, hasilnya berhasil. Jika ada, dia sedikit panik ketika dia kembali ke 
kewarasannya, tetapi karena tujuannya telah tercapai, dia menganggap itu hal yang baik. 

(Apakah aku satu-satunya yang memperhatikan? Atau aku aneh?) 

Dia merasakan haus darah yang tak asing pada saat dia diusir dari desanya. Dia masih 
muda secara mental pada masa itu, tetapi dia hanya merasa takut. Di sisi lain, ketika Shin 
berhadapan dengan para bandit, dia melihat perubahan dalam sifat haus darah. Tidak, 
mungkin itu baik yang dia perhatikan. 

Tiera secara pribadi tidak memahami indranya dengan baik, tetapi karena perasaan krisis 
yang akan datang itu menjadi lebih kuat. Dorongan yang tidak bisa dia mengerti. Meskipun 
itu tidak dianggap sebagai manipulasi hati dan pikiran, anehnya tidak ada 
ketidaknyamanan. Dia tampaknya mengerti bahwa tidak ada bahaya sama sekali; ada 
kepercayaan aneh. 

Ketika dia menenangkan dirinya sebelum lama, dalam arti tertentu, jelas apa yang akan 
dipikirkan Tiera selanjutnya. 

(Setelah ini, wajah seperti apa yang harus saya buat ketika saya berbicara dengan Shin ...?) 

Di mana keseriusan, ketika memeluk Shin dengan erat, pergi? Penampilan bingung 
mengatakan "Au Au", ketika dilihat oleh orang yang tahu Tiera biasa, akan menganggapnya 
benar-benar lucu. 

Meskipun dia bermaksud untuk bersembunyi dan bergerak, Shin dan Tsubaki telah 
menyaksikan dengan sempurna penampilannya, adalah fakta yang tidak diketahui oleh 
Tiera. 
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Vol. 3 - 2.1 
Shin dan yang lainnya menunggu selama sepuluh menit sambil menjaga kereta. Kemudian 
Gaien dan Nack kembali. Sosok pemimpin bandit itu tidak terlihat. Dia kemungkinan 
dirawat karena tidak perlu membawanya kembali hidup-hidup. 

Semua orang naik kembali ke gerbong dan mencoba pulih dari keterlambatan yang 
disebabkan oleh para bandit, sehingga kecepatan mulai meningkat sedikit. Nack 
bertanggung jawab untuk menjadi pengemudi, jadi Gaien menjelaskan informasi yang 
diperoleh Shin dan yang lainnya. 

"Dengan kata lain, mereka menginginkan barang bawaan yang dibawa Nack-san?" 

"Benar. Tampaknya terkait dengan masalah gereja. Tetapi mereka tidak diberitahu tentang 
barang bawaan itu. " 

" Mereka tidak tahu harus mengambil apa? " 

Tanya Tsubaki. 

"Baik. Akibatnya, setelah para penjaga dibantai, bersama dengan kusir, mereka akan 
mencuri kereta. " 

Shin, yang mendengarkan cerita itu, langsung berpikir bahwa Rashia mungkin terkait 
dengan kasus ini. Penunjukan imam Rashia hanya berlaku ketika diakui secara resmi oleh 
gereja. Karena itu, tanda bukti, dokumen yang diperlukan, dan sebagainya mungkin harus 
diangkut. 

Klien yang memintanya, tanpa memberitahukan tujuan mereka kepada para bandit, pada 
saat yang sama berusaha untuk menghindari terdeteksi. Meskipun itu hanya dugaan, ketika 
dia melihat tempat itu, di mana tidak ada yang mengungkapkan apa yang Nack bawa, tidak 
ada keraguan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Ada banyak kemungkinan itu. 

Ketika Shin memikirkannya, bagi Nack untuk memiliki kuda Grimm secara kebetulan, yang 
melakukan perjalanan lebih cepat dari pedagang biasa, dan juga memiliki penjaga, 
sepertinya itu interpretasi yang tepat. 

Setelah itu, tanpa menemukan bandit lagi atau diserang oleh monster, kelompok itu tiba di 
Beirun. 

Gerobak yang ditarik oleh kuda Grimm melewati gerbang. 

Banyak gerbong memasuki gerbang dengan cara yang sama. Itu padat, tapi cukup ramai 
dengan orang. 
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Beirun adalah negara kecil, dan mirip dengan negara-negara sekitarnya. Benua Eltnia 
memiliki bentuk dua benua yang terhubung, dan Beirun terletak di tengah-tengah 
keduanya. Karena lokasinya yang strategis, mereka mungkin diserang oleh negara-negara 
besar, sehingga mereka bekerja sama dengan membentuk aliansi untuk mencegah invasi 
oleh negara lain. Karena masing-masing negara memiliki satu yang dipilih, kekuatan total 
aliansi dikatakan melebihi bahkan negara besar. 

"Terima kasih atas usahamu, jika ada kesempatan lain, aku akan memintamu lagi." 

Mereka melewati gerbang dan maju sebentar di sepanjang jalan, dan kereta berhenti di 
depan toko barang bekas. 

Tidak seperti pedagang biasa, Nack mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, dan 
menyerahkan bukti penyelesaian permintaan kepada Gaien. Ini adalah cara menerima 
hadiah, setelah diserahkan ke guild. 

"Kalau begitu, aku akan pergi ke Kilmont setelah ini, apa yang akan dilakukan orang lain?" 

Gaien memulai suatu topik setelah masalah ini terjadi di sepanjang jalan. Kilmont 
diperintah oleh raja naga, negara Dragnil. 

Nama resmi adalah kerajaan naga, Kilmont. 

Dari cerita Schnee, itu adalah karakter pendukung Shin no. 4, negara Tinggi Dragnil 
Shibaid. 

"Aku juga punya bisnis di Kilmont." 

"Tiera dan aku punya bisnis di Falnido." 

Gaien dan Tsubaki tampaknya punya tujuan berbeda dari Shin dan Tiera. 

"Fumu, ini dibagi lagi dengan indah." 

"Aku tahu itu seperti kombinasi." 

Pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari cara petualang. Gaien dan Tsubaki 
tampaknya pergi ke Kilmont untuk meminta penjaga lain kali ini. Ngomong-ngomong, 
sebelum mereka bertemu Shin dan Tiera, mereka sudah menerima permintaan yang sama 
beberapa kali. 

Setelah menerima hadiah, mereka masing-masing meninggalkan pesan, "Mari kita bertemu 
lagi" dan "Panggil saya jika Anda melihat saya", dan memulai perjalanan mereka ke 
Kilmont. Meskipun itu sangat sederhana, karena sering kali petualang bertemu lagi selama 
permintaan yang berbeda, mereka mungkin harus praktis jika itu yang terjadi. "Jadi, 
bagaimana kita maju setelah ini? Gunakan gerobak juga? " 
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" Jika saya tidak salah, menggunakan kuda biasa akan memakan waktu satu setengah bulan, 
dan gerobak akan memakan waktu 2 bulan, yang seharusnya tidak kita lakukan. " 

"Terlalu jauh sekarang sehingga aku memikirkannya lagi." 

Setelah berpisah dari Gaien dan Tsubaki, Shin dan Tiera berbicara tentang alat 
transportasi. Ada cara bergerak dengan berjalan kaki, tetapi mereka tidak begitu miskin 
sehingga mereka tidak bisa naik kereta bersama. Meskipun Shin adalah yang tercepat jika 
dia berlari, dia tidak bisa menahan Tiera sepanjang waktu. Setelah memikirkannya, Shin 
memutuskan untuk membeli gerobak. Either way, Shin dan Tiera bisa terus bepergian 
bahkan setelah Schnee bergabung dengan mereka. Tidak ada ruginya memilikinya. Itu 
sebabnya Shin dan Tiera mengunjungi toko yang menjual kereta untuk perjalanan, seperti 
yang diperkenalkan oleh guild. 

"Bagaimana saya harus mengatakan, semua pertunjukan tampak serupa, bahkan yang 
berkinerja tinggi." 

"Tidak, pelanggan, ada alasan untuk ini." 

Menuju Shin, yang bergumam sambil melihat ke toko, penjaga toko, yang datang di 
dekatnya, menjawab. 

"Begitukah?" 

"Ya, sejumlah besar gerbong dibeli oleh negara beberapa waktu lalu. Yang di sini dibuat 
dengan bahan sisa, karena kami harus menyiapkan nomor yang diperlukan, itu menjadi hal 
yang sama dalam jangka panjang. Bergantung pada materialnya, itu akan menjadi sedikit 
lebih baik. " 

" Begitu, material ya? " 

Dari penilaian Shin, kualitasnya tidak sebagus itu, tapi mau tidak mau. Shin ingat kereta 
yang digunakan oleh Nack. Meskipun penampilannya tidak bagus karena menekankan 
pentingnya mengangkut kargo, seperti untuk material, yang baik pasti digunakan. Sesuatu 
perlu dilakukan tentang goncangan, sehingga mereka tidak harus menderita di sana. Tentu 
saja, itu tidak berarti bahwa dia tidak puas dengan yang lainnya. 

"Yang ini ... hanya perlu merestrukturisasinya sedikit." 

"Tunggu sebentar, apakah aku mendengar sesuatu yang buruk tadi? 

Tiera meletakkan tangannya di bahu Shin yang bergumam. Dan seperti yang sekarang dia 
ketahui dari pengalaman, dia akan berharap itu tidak berarti hal yang baik. Meskipun dia 
memiliki wajah tertawa, matanya tidak tertawa. 

"Maksud kamu apa?" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Tidak tahu malu. Aku tahu kamu berbohong. Sekarang keluarkan. Apa yang akan kamu 
lakukan kali ini? " 

" Mengapa kamu begitu berhati-hati? Saya hanya ingin meningkatkan gerakan roda, dan 
menekan sedikit guncangan. " 

Penanggulangan gemetar dapat mengurangi beban pada kuda yang menarik kereta. Secara 
alami, dia tidak ingin triknya diketahui, sehingga penampilan luarnya tidak banyak 
berubah. Seseorang harus masuk ke kereta untuk benar-benar merasakan perubahan. 

"Benarkah? Itu tidak akan terbang di langit dan bepergian tanpa kuda? " 

" Tentu saja tidak !! " 

Shin tidak mengatakan," Itu tidak mungkin dilakukan. "Tetapi karena desain kereta keluar 
dari spesialisasinya, itu tidak akan mudah. 

Namun, karena pegas dan bantalan roda berada dalam domain pandai besi, akan mudah 
untuk mulai mengerjakannya. 

"Yah, itu baik-baik saja jika Anda hanya pergi sejauh itu." 

"Lebih baik tetap low profile. Bukankah aku belajar, bahkan sedikit? " 

" Kalau bukan kamu yang mengatakannya, aku akan percaya. " 

" Itu agak kejam. " 

Tidak bisa menolak itu menyakitkan. 

"Kalau begitu, kereta bisa direnovasi lebih lanjut?" 

"Hanya sedikit karena itu bukan pekerjaan utama saya, tapi itu lebih baik daripada tidak 
sama sekali." 

"Jika lebih baik daripada Nack-san, itu akan disambut." 

Rupanya, Tiera juga terganggu oleh goyangan gerobak. Gerbong yang ditunggangi para 
bangsawan nyaris tak bergetar, itu adalah sesuatu yang dipelajari Tiera dari obrolan 
kosong dengan seorang petualang yang datang ke toko. Jadi, dia berpikir bahwa dia lebih 
baik menyambutnya jika dia bisa membuat kereta seperti itu. 

Meskipun guncangan diminimalkan dalam kereta Nack juga, sulit bagi Tiera yang tidak 
terbiasa dengannya. 

"Cukup tentang renovasi, kereta apa yang akan dilakukan? Jujur, saya tidak tahu yang mana 
yang bagus. " 
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" Pertama-tama, saya ingin ruang yang cukup besar untuk bisa tidur di dalam. Sesuatu 
seperti itu. " 

Shin memikirkan jumlah orang dan bagasi yang akan mereka miliki, dan menunjuk ke 
gerbong terbesar di toko. 

"Tepat sekali. Guru akan datang juga, jadi kita juga perlu memikirkan apakah itu akan 
membawa bagasi dalam jumlah besar. " 

Tiera juga setuju, tentang hal itu tidak menimbulkan masalah dengan jumlah orang. 

Juga kuda itu harus kuat untuk dapat menarik berat kereta, dalam kasus terburuk, ia harus 
mendapatkan bantuan Yuzuha untuk menarik kereta. Kemampuan transformasi itu 
memang bermanfaat. 

"Terima kasih atas perlindunganmu! Ngomong-ngomong, pelanggan, apakah Anda 
memperoleh kuda karena menarik kereta? " 

" Tidak, saya akan membeli satu setelah ini. " 

" Apakah ini pertama kalinya Anda membeli kuda? " 

" Ya, itu benar. " 

" Jika itu masalahnya, ini adalah saran untuk pelanggan yang baru saja melakukan 
pembelian mahal. Kaki kuda harus sekuat mungkin. Meskipun berbeda ketika 
menggunakan beberapa dari mereka; untuk menariknya hanya dengan satu, gerobaknya 
agak berat. " 

" Terima kasih, aku akan menggunakannya sebagai referensi. " 

Mungkin, tipe kuda rancangan akan bagus. Mengingat jumlah orang yang akan naik kereta, 
Shin berpikir tipe itu lebih baik. 

"Mengenai hal itu, bagaimana kalau menggunakan monster untuk menariknya? Karena ada 
orang yang saya kenal yang melakukannya dengan cara seperti itu. " 

" Yah, tenaga kuda pasti sangat berbeda. Meskipun itu harus dijinakkan, belumkah Anda 
mendengar bahwa itu sulit? " 

" Memang. Terima kasih atas informasinya. " 

Dia berterima kasih kepada pemilik toko yang memberi mereka saran dan meninggalkan 
toko. Tujuan berikut mereka; sebuah toko yang berurusan dengan kuda. 

"Selanjutnya adalah ... hmm? Suara ini adalah " 
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Ketika Shin mengambil langkah ke depan untuk membeli seekor kuda, suara 'Ding' 
mencapai telinganya. Itu adalah nada dering ketika diberitahu tentang obrolan suara, yang 
telah dia atur sebelumnya. Karena operasinya tidak berubah sejak era game, ia menerima 
panggilan dengan memikirkannya. 

"(Halo, Ini Shin. Keras dan jelas.)" 

"(Ini Schnee. Permintaan di sini sudah berakhir. Di mana Anda sekarang?)" 

"(Kami berada di Beirun. Saya bermaksud pergi ke Falnido dengan kereta sekali saja kuda 
diperoleh.) " 

Karena itu adalah waktu yang tepat, ia menyampaikan lokasinya yang sekarang dan kereta 
yang baru saja ia beli. 

"(Begitukah. Lalu, aku akan menangkap monster. Kurasa aku akan tiba di Beirun sekitar 1 
hari, maukah kamu menungguku di sana?)" 

"(Aku mengerti. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu juga seorang Penjinak.)" 

Pada saat Shin didorong untuk mendapatkan pekerjaan dari Tamer dan Pemanggil 
Rokuten, Cashmere, ia juga ditemani oleh Schnee. Dia mendapatkannya ketika dia 
melakukannya. Meskipun dia belum menjinakkan apa pun sampai sekarang, itu berguna di 
tempat yang tak terduga. 

"(Ya, tolong nantikan itu, karena aku akan membawa yang terkuat mungkin.)" 

Sebuah gambar Schnee yang menyatakan dengan semangat tinggi muncul di benaknya. 

"(Dan, bisakah aku bertanya satu hal padamu?)" 

Schnee bertanya. 

"(Ada apa?)" 

"(Ketika menyimpan Tsuki no Hokora, apakah terjadi sesuatu? Karena Tsuki no Hokora 
menghilang, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu.)" 

"(Ah, entah bagaimana itu dipantau, tetapi karena menjadi diikuti itu merepotkan, saya 
menggunakan sedikit keterampilan sihir.) " 

"(Aku mengerti, itu ilusi, ya? Itu cukup damai. Kupikir tanah di sekitarnya akan ditebangi, 
karena itu adalah kamu.)" 

"(Tunggu, menurutmu aku ini apa !?)" 

"(Haven ' t kamu pernah melakukannya sebelumnya?) " 
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Rupanya, dia sepertinya berbicara tentang era game kematian. 

"(Tidak, itu karena aku bukan tipe orang yang hanya pergi keluar untuk menghapus lawan 
seperti itu, dan untuk memulai, aku tidak akan melakukan hal yang begitu kejam kepada 
orang-orang yang memantau negara.)" 

Tentu saja, dia tidak akan pergi dengan mudah pada lawan yang datang untuk mengambil 
nyawanya, tetapi dia tidak memiliki niat untuk membunuh lawan yang sia-sia yang hanya 
mengamati. Pertama, Tsuki no Hokora dan Schnee yang diawasi, bukan Shin. 

"(Jika Shin memutuskan demikian, maka itu baik-baik saja. Eselon atas mungkin serius 
tentang hal ini kali ini, karena aku bertindak seolah-olah aku tidak tahu tentang itu.)" 

"(Benar. Tentu saja, penampilan kami tidak terlihat, karena Saya menggunakan skill 
penyembunyian. Bagi orang-orang yang menonton, Tsuki no Hokora tampaknya tiba-tiba 
menghilang. Saya yakin itu menyebabkan banyak kebingungan.) " 

Penggunaan multipleks penyembunyian dan ilusi. Itu adalah cara populer untuk 
menunjukkan ilusi kepada orang lain sambil menyembunyikan diri. Karena pengguna 
adalah Shin, orang lain tidak bisa membantu tetapi menjadi target mantra. Adapun 
'penyembunyian', nama skill itu mirip untuk kedua seni bela diri dan keterampilan sihir. 
Itu adalah 'penyembunyian' keterampilan sihir yang digunakan Shin kali ini. Efeknya lebih 
rendah daripada keterampilan seni bela diri, tapi itu efektif untuk dirinya sendiri, dan dia 
bisa menyembunyikan Tiera juga. Bahkan, mata-mata tidak bisa melihat mereka sama 
sekali. 

"(Dapatkan rasa obat mereka sendiri. Sejujurnya, sementara aku dipuji dengan suara bulat, 
aku marah pada cara mereka memantau dan diminta berulang kali di belakang 
punggungku. Bahkan jika itu menyebabkan sedikit keributan, itu akan menjadi milik 
mereka sendiri.) kesalahan.)" 

Schnee mengatakan itu dengan kesal. Tentu saja, tidak semua negara seperti itu. Ada 
banyak negara yang menghubunginya dengan sikap moderat. Namun, ada juga banyak 
negara yang mengumpulkan potensi perang atas hegemoni setelah kekacauan akibat 
gerakan kerak. Diketahui bahwa Schnee adalah bawahan Manusia Tinggi, dan sejumlah 
negara yang tak ada habisnya berusaha memasukkannya ke daerah mereka sendiri. 

Ini adalah bagaimana hal-hal menjadi seperti ini, bahwa Tsuki no Hokora terus dipantau 
bahkan setelah kekacauan telah mereda. Meskipun ada beberapa orang atau negara yang 
memantaunya mengetahui hari-hari itu, belum lama berselang bagi peri elf yang tinggi itu. 
Bahkan sekarang dia menjadi lebih tenang dibandingkan dengan hari-hari itu, dia masih 
merasakan ketidaknyamanan yang kuat dari pemantauan dan permohonan. 

"(Entah bagaimana, ini bahkan lebih buruk daripada yang kudengar.)" 
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"(Bahkan ada negara yang mengklaim memiliki hak milik untuk Tsuki no Hokora juga 
tanpa izin. Aku berpikir untuk menghapus masing-masing negara pada saat itu.)" 

" (Ketika kamu mengatakannya seperti itu, itu pasti serius.) " 

Sambil mengatakan kepadanya bahwa dia jijik, Shin mengerti mengapa Schnee marah. 
Tempat dan barang berharga mereka, adalah wajar untuk marah ketika orang lain 
mengklaim itu adalah milik mereka sendiri tanpa izin. 

Dengan temperamen Schnee, amarahnya mungkin lebih besar dari itu. 

"(Yah, tidak perlu khawatir tentang hal itu lagi sekarang. Itu awalnya adalah milikku, 
terserah aku untuk membawanya ke mana saja.)" 

Dia tidak bisa mengakui Tsuki no Hokora, bahkan jika itu penting bagi orang-orang. 

Bagi Shin, Tsuki no Hokora adalah tempat yang berharga di mana ia menghabiskan waktu 
yang lama bersama teman-temannya. Bahkan jika lawannya mungkin adalah raja, dia tidak 
punya niat untuk menyerahkan bahkan sepotong. 

"(Mungkin jika Tsuki no Hokora diperoleh, mereka berpikir bahwa Schnee akan 
mengikuti?)" 

"(Benar, orang-orang seperti itu ada juga. Bahkan ada banyak orang yang melamar 
pernikahan.)" 

"(... Benar)" 

Itu adalah Shin yang mengatur penampilannya, tetapi keindahan Schnee bisa dikatakan 
berada pada level pelacur cantik. Mudah dibayangkan bahwa dia akan menjadi populer 
sebelum lama. Karena Schnee dan Tsuki no Hokora dikenal sebagai satu set, mungkin ada 
banyak orang yang mencoba mendapatkan Tsuki no Hokora, hanya untuk mendapatkan 
wajah cantik itu tanpa terduga. 

"(Yah, itu wajar, ya?)" 

"(Apakah kamu cemburu?)" 

"(Itu ...)" 

Dia pasti bangga akan hal itu di era game, tetapi perasaan itu berubah sekarang karena itu 
adalah kenyataan. Shin juga merasakan perasaan yang cukup besar dari Schnee. Apakah itu 
karena dia adalah tuannya? Atau sebagai laki-laki? Sulit baginya untuk membuat 
keputusan, tetapi jika mungkin, dia pikir akan lebih baik jika itu yang terakhir. 

"(Fufu, begitukah? Apakah kamu akan cemburu padaku?)" 
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"(Kenapa kamu dalam suasana hati yang baik seperti ini?)" 

"(Tolong tebak ~)" 

"(Aku merasa seperti sedang dibimbing oleh hidung.) " 

Masalahnya sebelum menebak-nebak alasan untuk suasana hati yang baik dan seterusnya; 
Untuk karakter utama novel ringan yang tebal, ada kemungkinan mengatakan "Aku benar-
benar tidak tahu". 

Meskipun Shin juga padat, tetap saja, biasanya tidak sampai sejauh itu. 

"(Kalau begitu hubungi aku ketika penginapan diputuskan. Karena aku belum tahu kapan 
aku akan tiba. Aku akan langsung pergi ke penginapan sesuai dengan waktu.)" 

"(Dipahami. Sampai jumpa nanti.)" 

Pikiran Obrolan terputus. Karena tujuan mendapatkan kuda kurang lebih terpenuhi, dia 
tidak perlu membeli kuda lagi. 

"Hei Tiera, setelah kereta diperoleh, mengapa kita tidak mencari penginapan malam ini? 
Saya pikir mengamankan tempat tidur juga penting. " 

" Ada apa dengan kekejaman ini? Bukankah kita harus membeli kuda? " 

" Schnee baru saja menghubungiku. Kami akan menunggu karena dia akan menangkap 
monster untuk menggantikan kudanya. " 

" Seperti yang diharapkan dari tuan. Ini waktu yang tepat. " 

Meskipun kekagumannya terasa berbeda, karena dia merasa seperti kehilangan ketika dia 
memikirkannya, Shin tidak mengatakan apa-apa. Waktu itu terlalu sempurna menurut 
pendapatnya. 

"Untuk saat ini, apakah kamu ingin jalan-jalan sambil mencari penginapan?" 

"Oke, tapi membosankan kalau kita hanya jalan-jalan." 

Karena mereka punya waktu, kedua orang itu memutuskan untuk berjalan perlahan. Ketika 
mereka melihat-lihat kios, berbagai barang dari kaca menarik perhatian mereka. 

Ngomong-ngomong, meskipun Shin juga menarik perhatian karena rubah muda di atas 
kepalanya, dia tidak keberatan karena dia sudah terbiasa di Bayreuth. 

"Apakah khusus di sini kaca?" 

"Itu indah. Tapi saya tidak tahu apa yang diwakilinya. " 
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Barang-barang dari kaca itu tampaknya sangat populer, kecuali toko-toko yang menjual 
gelas, produk-produknya dipajang di hampir setiap pintu masuk toko. 

Mereka pergi ke beberapa toko berturut-turut sebelum akhirnya berhenti oleh penjaga 
toko wanita yang banyak bicara, sehingga mereka diperkenalkan ke penginapan terkenal di 
kota ini. Karena itu banyak usaha, mereka memutuskan untuk menginap di penginapan 
malam ini. 

Mereka berjalan sekitar 15 menit setelah mereka diinstruksikan tentang rute, dan melihat 
sebuah bangunan yang cukup elegan. 

Dilihat dari penampilannya, tampaknya terbuat dari kayu, dinding luar dicat putih dan 
kehadirannya jelas berbeda dari penginapan tetangga. Jendela-jendela di semua kamar 
dilengkapi dengan kaca. Jika dilihat dengan benar, kacamata-jendela itu terpesona untuk 
sepenuhnya diperkuat. 

Karena pintu masuknya besar dan ada kaca yang menempel di kiri dan kanan, mereka bisa 
melihat ke dalam. Alih-alih penginapan umum dari fantasi, itu memiliki penampilan yang 
sama dengan yang akan dilihat di hotel modern. Nama penginapan itu adalah 'Istana Bunga 
Tercermin'. 

"Luar biasa! Saya tidak melihat penginapan yang menggunakan kaca dengan cara seperti 
ini di Bayreuth. " 

" Tampaknya menjadi salah satu nilai jual penginapan ini. Dikatakan bahwa jendela 
kacanya diperkuat dengan kuat. " 

" Memang. Saya pikir itu akan baik-baik saja bahkan jika saya memukul mereka dengan 
palu. " 

" Tapi sepertinya agak mahal. " 

Sementara Shin melihat detail eksterior dengan keterampilan arsitekturnya, Tiera 
khawatir dengan harganya. 

Karena mereka tidak bisa berdiri di depan penginapan selamanya, Shin maju dan masuk. 
Tetap saja, tidak ada pintu otomatis atau sesuatu seperti itu, jadi mereka harus 
membukanya sendiri. 

Begitu dia berada di dalam, karyawan, yang mengenakan seragam gaya, segera menyambut 
mereka. Ketika dia menyampaikan bahwa mereka memiliki seorang penjaga toko wanita 
merujuk mereka, mereka menerima sedikit diskon sampai batas tertentu. 

Rupanya bangunan utama terpisah, ini tampaknya merupakan lampiran untuk layanan 
persidangan. Layanan percobaan? Kedua orang itu terlihat bingung. 
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"Untuk satu malam, itu 4 koin perak per orang." 

Meskipun diskon seharusnya mengurangi harga, itu dua koin perak lebih mahal daripada 
Bear Point Pavilion Bayreuth tempat dia tinggal sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari 
hotel berkualitas tinggi. 

Karena ada hadiah dari Nack, mereka membayar masing-masing untuk satu malam. Dia 
juga berpikir tentang apakah tidak apa-apa bagi Yuzuha untuk menemani mereka, tetapi 
sepertinya tidak ada masalah jika mereka memiliki kontrak. Secara alami, Shin akan 
bertanggung jawab jika itu menyebabkan gangguan atau sesuatu seperti itu. 

"Um oba-chan (bibi), apakah kamu melihat melalui kami dan tahu apakah kami bisa 
membayar harganya?" 

"Kamu seorang petualang. Bukankah kalian semua dianggap punya uang? " 

" Yah, kita memang punya uang, tapi hadiah permintaannya berkurang dalam sekali jalan. " 

Karena setengah dari hadiah mereka lenyap dalam sekejap, Shin tanpa sadar memikirkan 
hal-hal seperti itu. Faktanya, meskipun ada beberapa penghasilan tambahan, sebagai 
hadiah dari mengalahkan para bandit, dia masih merasa itu terlalu mahal. Sebenarnya, dia 
memang memiliki sejumlah koin emas putih, tetapi indra uangnya masih kabur. 

"Karena ini mirip dengan penginapan terkenal di Beirun, ada cerita yang mengatakan 
bahwa kamu harus tinggal setidaknya sekali. Juga, bangunan utama harganya satu koin 
emas per malam, itu masih adil. " 

" Siapa yang bisa tinggal di sana? " 

" Mungkin orang seperti Shin. Apakah Anda tidak punya uang dari bahan baku yang Anda 
jual kepada saya terakhir kali? Sejujurnya, Shin saat ini cukup kaya, kau tahu? " 

" I-Itu benar. Saya hanya memikirkan hadiah permintaan itu. " 

Tiera menunjukkannya, dan Shin akhirnya ingat bahwa dia sendiri cukup kaya. Menilai dari 
jumlah total uang yang dia miliki, 4 koin perak hanyalah biaya sepele. 

Meskipun penginapan adalah tempat hadiah dari tugas penjaga akan hilang dalam 3 hari, 
karena kaca tempered sangat mahal, 4 koin perak mungkin harga yang murah ketika dia 
memikirkan rincian fasilitas. 

Untuk penginapan terkenal semacam ini, dia mengerti mengapa itu menjadi topik cerita. 
Itu adalah perjalanan yang istimewa, jadi Shin memutuskan untuk tidak khawatir tentang 
hal itu dan sedikit bersenang-senang. 

"Seperti yang diharapkan dari penginapan berkualitas tinggi. Ini sudah merupakan hotel 
biasa. Kedap suara juga aman. " 
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Itu adalah tingkat kualitas yang pertama kali dirasakan Shin ketika dia memasuki ruang 
tamu yang ditugaskan. Itu adalah tempat yang bisa disebut budget hotel jika dilihat di 
dunianya (nyata) sebelumnya. Meskipun itu akan berlebihan untuk perbandingan, satu-
satunya penginapan lain yang diketahui Shin di dunia ini, Bear Point Pavilion, dari tempat 
tidur, meja, dan kursi yang disediakan, mereka dari kelas yang lebih tinggi. Tetap saja, itu 
kalah dengan perabot di dalam Tsuki no Hokora. 

"Kuu, bisakah aku bicara?" 

"Ya, tidak apa-apa di sini." 

Yuzuha sepertinya menahannya untuk waktu yang lama di kota. Dinding penginapan tebal, 
jadi dinilai aman untuk berbicara ketika berbicara dengan Shin. 

"Masih ada waktu sampai makan malam, haruskah aku melakukan perawatan peralatan?" 

Shin meletakkan koper di lantai dan melepas pedangnya dari pinggangnya dan memulai 
inspeksi. 

Itu hampir tidak perlu dalam permainan, tetapi dia berpikir bahwa dia harus mencoba 
untuk terus melakukannya di mana pun bisa dilakukan di sini. Sebuah chip kecil di bilah 
dan karat karena sisa darah dan sebagainya adalah faktor yang mempercepat kerusakan 
lengan. Secara alami, inspeksi sering diperlukan, terutama untuk senjata tingkat rendah. 

"Cantik!" 

"Butuh banyak kesulitan untuk mencapai tingkat ini." 

Aura yang membungkus pedang itu terlihat, dan Yuzuha menyuarakan kesan itu. 
Sebenarnya, bilahnya, yang tetap bersinar misterius, memang indah. Dia bisa mengerti jika 
itu disebut karya seni dan bukan senjata. Sambil melihat cahaya yang tidak bisa 
dipancarkan oleh peralatan yang dangkal, Shin ingat hari-hari pelatihan sebelumnya. 

Dia mengkonfirmasi keadaan pedang, melonggarkan gagang dan penjaga katana secara 
berurutan. Ketika dia akan mengembalikan katana ke sarungnya, pintu itu diketuk. 

Suara Tiera terdengar dari kamar. 

"Shin, apakah kamu punya waktu sebentar?" 

"Ya, aku akan membuka pintu sekarang." 

Sebelum Shin berdiri, Yuzuha mengambil bentuk manusia dan membuka pintu. Tentu saja, 
itu mengenakan pakaian gadis kuil. 

"Ara, Yuzuha-chan. Kamu dalam bentuk itu sekarang, ya? " 
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" Kuu, apa kamu punya urusan dengan Shin? " 

" Aku ingin bertanya tentang sesuatu. " 

Yuzuha menunjukkan padanya, dan Tiera memasuki ruangan. 

"Dan, apa yang ingin kamu tanyakan padaku?" 

"Bukankah aku pernah menerima 【Analisis】 dari Shin sebelumnya? Ini tentang itu. " 

" Apakah ada sesuatu yang salah? " 

" Itu mungkin sepele, tetapi ketika aku melihat statistik Tsubaki, ada hal yang membuatku 
sedikit khawatir. " 

" Sesuatu yang membuatmu khawatir? " 

Tiba-tiba, dugaan tertentu muncul. ke dalam pikiran Shin. 

"Kebetulan, ketika kamu menggunakan 【Analisis】, terkadang menjadi sulit untuk 

melihat ras Tsubaki ... kan?" 

"Eh? Shin juga? " 

Tiera terkejut. Prediksi Shin tampaknya benar entah bagaimana. Untuk mengatakannya 
secara akurat, daripada sulit untuk melihat, ada beberapa statis atau sesuatu yang 
bergerak. Meskipun itu hanya kolom perlombaan, itu adalah fenomena yang tidak pernah 
ada dalam permainan. Ini adalah pertama kalinya Tiera melihatnya. Bagi Shin, ini adalah 
yang kedua kalinya. 

"Aku juga sedikit tertarik. Tapi aku juga tidak mengerti hal ini. " 

Dalam kasus Shin, dia bertanya-tanya apakah itu adalah kerusakan yang muncul atau tidak, 
karena cara dia datang ke dunia ini juga merupakan kerusakan. Ngomong-ngomong, dia 
hanya tahu bahwa kebisingan statis tidak dimulai sampai dia bertemu Tsubaki. 

"Aku ingin tahu apakah tuan tahu sesuatu?" 

"Benar. Bagaimanapun, dia akan bergabung dengan kita besok, dan kita akan memintanya. 
" 

Karena Schnee bisa menggunakan 【Analisis】 yang sama dengan Shin, dia mungkin tahu 

sesuatu. Namun, itu bukan urusan yang mendesak, jadi dia memutuskan untuk tidak 
menggunakan Obrolan Pikiran. 

"Kuu, masalah serius?" 
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"Itu mungkin bukan masalah serius. Aku punya dugaan, tetapi tidak ada bukti konklusif. " 

Shin mengangkat bahu sambil tersenyum masam ke arah Yuzuha. 

"Yang mengingatkan saya, kapan tuan akan datang?" 

Tanya Tiera. 

"Aku tidak tahu waktu yang tepat. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya memberi 
tahu dia penginapan, dia akan datang ke sana. " 

" Jika itu masalahnya, Anda sudah dapat beristirahat untuk hari ini. Kurasa tuan tidak akan 
datang di malam hari. " 

" Yah, kurasa begitu. Ayo makan malam sebentar lagi. " 

Waktu saat ini adalah pukul 6.00 sore. Meskipun agak dini untuk makan, tampaknya tidak 
perlu dipertanyakan lagi di penginapan. Karena Yuzuha ingin makan bersama, tetapi 
penampilan manusianya tidak dapat ditampilkan sehingga mereka membawa makan 
malam mereka di dalam ruangan untuk dimakan. 

Meskipun bisa dikatakan bahwa makanannya enak, roti itu masih berwarna cokelat. 
Rupanya, roti putih tampaknya kelas yang cukup tinggi karena suatu alasan. Ngomong-
ngomong, jika ini adalah bangunan utama, roti putih akan tampak umum. 

Setelah itu, ia meminta mandi air panas dan tertidur setelah berganti pakaian. Tentang 
sumber air panas, di Bear Point Pavilion dikenakan biaya per penggunaan, tetapi gratis di 
sini. Sepertinya tidak ada pemandian. Karena yang ada di Bear Point Pavilion adalah 
pemandian dasar, dia merasa seperti tidak ada banyak perbedaan. 
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Vol. 3 - 2.2 
Fajar hari berikutnya. 

Yuzuha yang setengah tertidur telah merangkak ke kasur Shin, tapi itu benar-benar damai 
dan tidak membuat keributan, karena itu dalam mode rubah muda. Shin tanpa sadar 
menggosok kepala Yuzuha dan memindahkannya, lalu membasuh wajahnya. Sama seperti 
hotel, kamar memiliki wastafel. Setelah merasa segar, Tiera mengunjungi mereka, dan 
mereka makan sarapan yang mirip dengan sarapan kemarin. 

"Baru saja, sebelum sarapan, aku mendengar bahwa Schnee akan tiba di Beirun pada akhir 
pagi. Aku akan mengubah bentuk kereta, apa yang akan dilakukan Tiera? " 

Shin berbicara dengan Tiera sambil mengunyah rotinya. Karena dia pikir itu bukan ide 
yang baik untuk terus menunggu tanpa melakukan apa-apa, dia bermaksud untuk 
merombak kereta. 

"Aku akan melihat bagaimana kamu mengubah bentuk gerobak." 

"Yuzuha juga!" 

Tiera, yang menuntut agar Shin menahan diri, tampaknya juga tertarik dengan proses 
renovasi. Tak perlu dikatakan untuk Yuzuha. 

Tampaknya, mereka tampak bersemangat melihat teknik yang tidak diketahui. 

Setelah keluar dari penginapan, mereka langsung menuju ke toko tempat kereta itu dibeli. 
Gerobak masih di toko karena belum ada kuda untuk menariknya. 

"Selamat datang. Oh, itu pelanggan dari kemarin. Apakah Anda membeli kuda? " 

" Diputuskan bahwa kenalan saya akan menyediakannya. Jadi aku bermaksud bermain-
main dengan gerobak sedikit. " 

" Heh, apakah Pelanggan-san pengrajin atau sesuatu? Saya pikir Anda adalah seorang 
petualang. " 

Penjaga toko yang terkejut itu kembali, dan mereka pindah ke tempat kereta itu berada. 
Pertama-tama, dia meletakkan keterampilan sihir yang mengangkat target sementara 
untuk mencegah bingkai jatuh, dan kemudian memasang pegas sebagai penanggulangan 
goncangan. Tentu saja, itu tidak hanya terpasang, dia bermain-main dengan poros roda 
juga. Penampilan gumpalan kayu dan logam, menggeliat dan mengubah bentuk, mungkin 
cukup aneh, tergantung sudut pandang. Namun, kecepatan operasi di negara itu cepat. 
Karena dia pergi di bawah bingkai; dia bekerja dengan cepat, karena dia tidak ingin penjaga 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

toko melihatnya. Penjaga toko tidak menyadari bahwa kinerja gerobak sudah menjadi tak 
tertandingi dengan gerobak di sekitarnya. 

Dan melihat adegan pekerjaan dari dekat, Yuzuha memiliki mata yang berkilauan, dan mata 
Tiera berada dalam kondisi fokus. Tiera, entah bagaimana, juga bisa memahami detail 
operasi. Tetapi melihat gumpalan logam menjadi fleksibel dan berubah bentuk di tangan 
Shin menyebabkan mereka menjadi terdiam. Dia ingin mengatakan: "Apakah kamu sudah 
belajar tentang tidak menarik perhatian?", Tetapi berhasil bertahan, karena penjaga toko 
mungkin mendengarnya. 

"Fiuh, aku hanya perlu memasang bantalan berikutnya." 

"(Kuu! Shin, apa yang tadi tadi? Setrika fleksibel!)" 

Apakah itu menarik? Yuzuha mulai berbicara melalui Mind Chat versi Tamer. Apakah itu 
suka keahlian? Antusiasme terlihat sebelumnya, selama waktu ketika Shin sedang 
mengayunkan pedang panjang. 

"(Ini adalah keterampilan kelompok produksi yang memproses besi. Entah bagaimana, aku 
menemukan kegunaannya.)" 

Itu adalah keterampilan kelompok produksi, 【Molding】, tepatnya. Awalnya, itu hanya 

mungkin untuk mengubah objek menjadi pola yang tetap, tetapi begitu dia tahu bagaimana 
menggunakannya, bentuknya bisa diubah menjadi cara yang menarik. Karena teknik 
renovasi kereta tidak berubah sejak era game, dia bisa menyelesaikannya tanpa masalah. 

"Shin, kemana perginya kendali dirimu?" 

"A-Ah? Saya menyembunyikan diri dengan cara yang tidak bisa dilihat, dan penampilan 
luar juga tidak berubah. Mengapa kamu begitu marah? " 

" Tentu saja aku melihatnya dalam sekejap, dan aku bahkan tidak tahu apa bedanya. " 

" Benar? Lalu ―――― " 

" Tapi! Itu jelas tidak wajar. " 

" Mm, kenapa begitu? " 

Sebelum dia menyadarinya, Shin memutar pikirannya untuk berpikir apakah dia bersalah 
karena melakukan sesuatu yang salah, karena Tiera sedang dalam mode khotbah. 
Sayangnya, alasan mengapa Tiera marah tidak muncul dalam pikiran. 

"Ini waktunya." 

"Waktu?" 
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"Ya, waktu. Anda tahu, betapapun mudahnya pekerjaan memodifikasi gerobak itu, 
seharusnya tidak perlu kurang dari 1 jam! Ini terlalu cepat !! " 

" Ah, begitu. " 

" Jangan 'Ah' aku, kamu harus menganggapnya sedikit lebih serius ... " 

Dia mengatakannya dengan nada yang kuat, tetapi dengan suara rendah. Sementara Shin 
menggunakan teknologi hilang yang mengesankan, Tiera memperingatkannya. Meskipun 
Tiera mengatakan satu jam, hanya sekitar 15 menit yang telah berlalu sejak dia memulai 
pekerjaannya. Kalau dipikir-pikir, itu pasti terlalu cepat, sehingga mungkin menjadi cerita, 
"Bagaimana kamu melakukan itu?". Karena dia hanya peduli dengan penampilan dan 
hasilnya, dia sepertinya lupa tentang kecepatan kerjanya. Shin tidak menyadarinya, karena 
tidak pernah ada keluhan karena terlalu cepat dalam permainan. 

"Mau bagaimana lagi, jadi aku akan lamban dengan bantalan." 

"Tolong, lakukan." 

Dia menerima permintaan Tiera dan mulai bekerja perlahan kali ini. Karena dia hanya 
perlu merombak persimpangan aksial dan roda sampai batas tertentu, tidak butuh banyak 
waktu bahkan ketika dia melakukannya perlahan. Dia dapat berkonsentrasi pada pekerjaan 
itu, karena hanya sebagian kecil dari tubuh masih mengambang. 

Setelah itu, bantalan dipasang ke keempat roda, dan modifikasi selesai. Total waktu untuk 
pekerjaan itu memakan waktu sekitar satu setengah jam, termasuk pemasangan mata air. 
Waktu saat ini adalah 10:30 sekarang. 

Dia mengatakan kepada penjaga toko di dealer gerobak bahwa mereka akan membawa 
kuda, dan keluar dari toko. Dan kemudian, mereka menunggu kontak dari Schnee. Karena 
mereka punya waktu, mereka pergi jalan-jalan lain ke arah yang berbeda dari kemarin. 
Mereka menghabiskan sekitar satu jam window-shopping di kios-kios jalan, dan kemudian 
panggilan dari Schnee datang. 

"Ini panggilan dari Schnee. Dia sepertinya berada di hutan di depan gerbang utara. " 

Karena dia menyampaikan bahwa mereka sudah check out dari penginapan dan 
berkeliaran, diputuskan bahwa dia akan menunggu di luar. Maka, mereka segera menuju ke 
gerbang utara. Sambil memperluas area persepsinya, mereka melewati gerbang dan 
berjalan lebih jauh. Respons dari Schnee menunjukkan apa yang sudah ditangkap oleh 
binatang buas yang cocok. Tapi--- 

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

Kedua kakinya yang seharusnya berjalan dengan semangat tinggi menjadi berat. 
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"Kuu, ada apa?" 

"Ada apa?" 

"Huh, bagaimana aku harus mengatakan ini ..., aku pikir kamu akan mengerti ketika kita 
tiba di sana." 

Tiera mengajukan pertanyaannya setelah kata-kata Yuzuha, tetapi Shin mengatakan bahwa 
dia akan menemukan keluar begitu mereka sampai di sana. Alasannya adalah bahwa 
bahkan jika dia tidak secara tegas membicarakannya, ketika Shin berjalan maju, dia 
memiliki ekspresi kebingungan, karena dia mengerti apa yang menyebabkan Yuzuha 
berhati-hati. 

Apa yang ditampilkan di peta, pindah ke bidang visi Shin. Monster yang berdiri di sebelah 
Schnee adalah mengapa ada reaksi seperti itu dari Shin. 

Ketika mereka semakin dekat ke hutan, penampilan secara bertahap mulai terlihat. 

"Shin, yang itu, kuat." 

"Hei Shin, benarkah, apa itu? 【Analisisku】 tidak menunjukkan namanya, apalagi 

levelnya. " 

Yuzuha dan Tiera tampaknya gelisah. 

"Yah, itu wajar." 

Bahkan jika itu adalah Schnee, itu tidak bisa membantu ketika monster itu sendiri 
mengeluarkan tekanan besar. Tiera berdiri di belakang Shin untuk menyembunyikan 
dirinya, Yuzuha mengeraskan posturnya yang telah melemah. 

"Saya di sini sekarang. Seperti yang saya katakan dengan Mind Chat, monster yang saya 
bawa akan menarik kereta. Dalam hal orang ini, tidak akan ada masalah menarik kereta 
yang Shin naiki. " 

Dengan senyum yang sangat bagus, Schnee berkata begitu penuh percaya diri. Senyum 
dengan pesona yang meluap akan membuat semua orang menjadi tawanan. 

Namun, hati Shin hendak berkata, "Serius ?! Ini akan menarik kereta? ", Saat pandangannya 
mengarah ke apa yang ada di belakang Schnee. 

"Hanya untuk mengecek, tetapi dari mana kamu mendapatkannya?" 

"Karena aku berada di dekat gunung suci, itu dari sana." 

"... Pintar. Seperti yang diharapkan dari Schnee. " 
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" Aku merasa terhormat menerima pujianmu. " 

Seperti yang diharapkan dari Schnee, dia kelihatannya menafsirkan arti gila dengan cara 
yang baik, bahkan dengan pikiran Shin. 

"Saya lupa. Terkadang Master menjadi ceroboh ketika menyangkut Shin. " 

" Informasi itu, jika memungkinkan, aku berharap kamu akan mengatakan itu sebelumnya. 
" 

Tiera menatap langit dengan ekspresi kaget, sementara Shin mengangkat alisnya dengan 
satu tangan seolah-olah untuk katakan, "Oh, bagus! ...". Melihat kedua orang itu, Schnee 
tampak bingung. 

"Yah, tidak ada yang bisa dilakukan karena kamu sudah membawanya ke sini. Untuk saat 
ini, boleh saya bertanya tentang orang ini? " 

"Iya. Karena itu akan menarik gerobak yang ditumpangi Shin, kupikir itu harusnya seperti 
ini, monster kelas binatang buas. " 

" Tidak tidak, cara berpikir seperti itu aneh. Aneh, tidak peduli bagaimana aku 
memikirkannya! Menurutmu kereta jenis apa yang akan ditariknya !? " 

Seru Shin, sambil menunjuk monster yang taat di belakang Schnee. 

Teriakan itu juga masuk akal. Bagaimanapun, fisiknya jauh lebih besar daripada kereta. Jika 
menarik, gerobak itu harus seukuran satu rumah. 

"Tentu saja, aku berasumsi bahwa Shin akan mengatakan itu." 

"Apa?" 

Schnee dengan tenang menjawab balasan Shin. Rupanya, dia sepertinya punya rencana. 

Shin melihat monster yang dibawa Schnee lagi. 

Monster tipe berjalan berkaki empat, namanya Gruefago. 

Itu memiliki postur condong ke depan ketika berjalan, dan tingginya sekitar 3 mels dari 
tanah. Bahkan jika itu menarik ke gerobak yang dibelinya, mereka mungkin tidak dapat 
melihat bagian depan. 

Rambut abu-perak menutupi seluruh tubuhnya ke lengan, yang dikembangkan seperti 
tubuh kuda. Selain itu, ia memiliki massa otot yang tebal dan kuat di ekornya, dan itu 
menyaingi kekuatan Lord Skull Face yang pernah bertarung dengan Shin dan Schnee 
sebelumnya. 
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Selain itu, jika itu memulai serangan mendadak selama era game, itu akan menjadi monster 
jahat bahkan untuk pemain tingkat lanjut. Kepalanya menyerupai serigala, tetapi ada sisik-
sisik yang benar-benar bersinar terlihat di sana-sini, sehingga memungkinkan untuk 
mengatakan bahwa itu adalah binatang yang berbeda. 

Di atas semua itu, itu menarik karena Gruefagos memiliki tanduk yang menonjol dari dahi 
mereka. Meskipun tanduknya bengkok sampai batas tertentu, sejumlah cahaya dan 
bayangan dipancarkan dari tanduk zamrud, seperti kristal. 

Ada satu fakta untuk dipahami dari sana. Ini berarti bahwa Gruefago ini adalah monster 
yang unik. 

Meskipun tidak jelas, itu haruslah monster yang menyerang tanpa ragu-ragu ketika 
menemukan seorang pemain, namun itu berperilaku sendiri tanpa menunjukkan tanda-
tanda seperti itu sama sekali. 

Ketika dia memeriksa dengan 【Analyze】, itu muncul sebagai Gruefago Jade, Lv. 751. 

Awalnya, level batas atas Gruefago seharusnya 650, tapi itu adalah kejadian umum bagi 
monster unik untuk melampaui batas. Itu pasti akan menjadi resep untuk bencana jika 
turun pada tempat tinggal manusia. 

Schnee dengan mitra monsternya, 

"Ayo, lakukan." 

Ketika Schnee mengatakan itu, fosforesensi hijau menyelimuti tubuh Gruefago. Suara 
berderak kadang-kadang terdengar, sedikit keganjilan ditambahkan ke adegan ajaib itu. 

Fosforensi itu meredup dalam waktu kurang dari satu menit, dan seekor monster muncul. 

Meskipun 【Menganalisis】 mengonfirmasinya sebagai Gruefago, penampilannya berbeda 

dari sebelumnya. Kaki depan kira-kira sama panjangnya dengan kaki belakang dan ekornya 
juga menyusut. Meskipun agak tidak teratur, bisa dikatakan itu adalah serigala yang agak 
besar. Tanduk unggulan juga menyusut, sehingga hanya sebagian kecil saja yang bisa 
dilihat dari dahi. 

"Ini menjadi kecil?" 

"Ya. Karena ada kemampuan ini, tidak ada masalah jika itu menarik kereta. " 

"Itu memang benar." 

Tentunya, gerobak bisa ditarik tanpa masalah. Tapi, ada hal yang membuat Shin tertarik 
sebelum itu. 

"Apakah itu memiliki kemampuan seperti itu?" 
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Gruefago awalnya monster yang menekankan melemparkan diri ke musuh. Seperti Yuzuha, 
seharusnya tidak berspesialisasi dalam transformasi. 

"Karena memiliki kebiasaan menyergap dan lebih menyukai serangan mendadak, ia 
menjadi monster yang unik, dan kupikir itu mendapatkan kemampuan yang lebih berguna. 
Bahkan, itu bisa menggunakan keterampilan ilusi dan kilat atribut. " 

Meskipun dia tidak merasa nyaman karena itu, monster yang tidak bisa beradaptasi tidak 
masuk akal. Karena itu lahir dari esensi iblis, dia yakin bahwa itu akan berubah menjadi 
monster kerangka. 

"Aku kira penampilan ini mungkin baik-baik saja untuk saat ini. Gerobak sudah 
dimodifikasi, mari kita kembali dan pergi dari sana. " 

" Oke. Ayo kita lakukan. " 

Karena itu adalah buang-buang waktu bahkan jika dia berbicara di sini, dia memutuskan 
untuk kembali dan segera pergi. 

"Haa, anehnya itu melelahkan." 

Berbeda dengan Schnee yang bahagia, Tiera tampak sedikit lelah. Itu juga wajar, tidak 
peduli seberapa ringan pertukaran Shin dan Schnee tampaknya, itu tentu saja monster 
yang disebut binatang suci berdiri di depan matanya. Bahkan jika itu tampak jinak, udara 
menakutkan yang menyebar di sekitarnya tidak normal. Sekarang setelah menjadi kecil, 
perasaan intimidasi berada pada tingkat yang sama dengan monster biasa. Tidak aneh jika 
orang biasa pingsan karena tekanan kuat dari sosok aslinya. Bagi Shin dan Schnee 
berbicara seperti itu bukan apa-apa, kedua orang itu aneh. 

Jika Tiera tidak menerima pelatihan dari Schnee, dia akan bergabung dengan kelompok 
yang pingsan. 

"Kuu, Kukuu?" 

"Guru, guruaa!" 

Melihat mereka berdua menggonggong untuk berbicara, yang bisa dilakukan hanyalah 
tersenyum tegang. 

"Saya setuju dengan Tiera. Aku juga tidak menyangka kamu akan membawa sesuatu 
tingkat ini. " 

Bagi Shin, jika ada, kejutannya lebih kuat daripada kelelahan. Karena ketika dia 
mengatakan kuda, dia mengharapkan sesuatu seperti Kuda Grimm yang lebih tinggi, Kuda 
Ajaib, atau bahkan lebih tinggi dari itu, Kuda-Tri. Untuk monster yang dikatakan sebagai 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

standar untuk setiap pemain pedagang, levelnya tidak melebihi 200, karena itu mudah 
ditangani. Itu tak terduga populer karena tenaga kuda. 

Namun, binatang buas ilahi jelas didiskualifikasi jika dia melihat hasilnya. 

"Apakah itu sesuatu yang aneh?" 

"Tuan, biasanya seseorang tidak membawa binatang suci hanya untuk menarik kereta." 

"Aku hanya akan menerima ini." 

"" Eh ... "" 

Apa niatnya untuk membawanya? Mau tidak mau suara Shin dan Tiera selaras. 

"Tidakkah kamu pikir itu sedikit berlebihan?" 

"Tidak mungkin, kamu tidak suka itu...?" 

Wajah Schnee menjadi suram. 

"Tunggu, tunggu, mengapa kamu tertekan?" 

"Yah, Shin memiliki kontrak dengan Element Tail, jadi jika itu bukan monster yang lebih 
kuat, mungkin kamu tidak akan senang dengan itu?" 

"Kuu? Guu-chan, tidak mau? " 

" Guruu !? " 

Meskipun yang dimaksud Shin adalah: 'Kamu tidak perlu memaksakan dirimu'; Schnee 
tampaknya telah menafsirkannya sebagai 'Anda tidak puas dengan level ini?'. Dia juga 
sangat antusias. 

Dan, mendengar percakapan kedua orang itu, terhadap ucapan Yuzuha, Gruefago 
menyatakan keterkejutannya. Menilai dari ekspresi wajahnya, itu mungkin berkata, 
"Benarkah ?!". Seperti yang diharapkan dari binatang ilahi, itu tidak perlu mengatakan 
dengan keras apa yang dipikirkannya. 

"Tidak, Gruefago cukup kuat. Selain itu, itu adalah monster yang unik dan aku hampir tidak 
melihat kekurangan lain. " 

" Aku lega ketika kau mengatakan itu. Kupikir itu akan berguna jika monster itu secerdas 
seseorang. " 

" Jadi itu artinya, dia mengerti hal-hal yang baru saja kita bicarakan tadi? " 
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" Ya. Meskipun tidak bisa berbicara dengan kata-kata, sebagian besar kata-kata kita 
dipahami. " 

" Guruu! " 

" Serahkan padaku, katanya. " 

Yuzuha segera menindaklanjutinya. Tampaknya sesama monster saling memahami adalah 
mungkin. Setelah semua, kelas binatang ilahi memiliki kecerdasan tinggi. 

"Ini tuanku. Pastikan untuk tidak bersikap kasar, " 

kata Schnee sambil menghadirkan Shin. 

"Guru !!" 

"Senang bertemu denganmu," 

kata Shin sambil menepuk kepala Gruefago. Tanpa tanda bahwa ia tidak menyukainya 
secara khusus, Gruefago menutup matanya sebagian, menunjukkan bahwa itu terasa enak. 

"Ngomong-ngomong, siapa nama orang ini?" 

"Itu Kagerou." 

"Apakah karena ia bisa menggunakan ilusi?" (T / N: '影' kanji, dari '幻影' [geni] yang berarti 

ilusi, adalah diucapkan sebagai 'kage'.) 

"Ya. Apakah ini terlalu sederhana? " 

" Yah, itu mungkin bagus. Saya pikir itu nama yang keren. " 

Itu memang sederhana, tetapi Shin berpikir itu tidak buruk. Itu adalah nama yang sesekali 
terlihat di game dan manga. 

"Guruu" 

"Aku suka itu." 

Binatang ini juga sepertinya menyukainya. Yuzuha, yang pindah ke punggung Kagerou dari 
kepala Shin, menafsirkannya dengan benar. Karena mungkin sulit untuk mengerti hanya 
dengan menggonggong dan gerak tubuh, itu sangat membantu. 

"Lalu, Kagerou. Aku akan memberikan misi pertamamu! " 

" Guruu !! " 
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" Yaitu, tarik gerobak! " 

" Guruaa !! " 

Kepada Shin, yang dengan berlebihan memberi tahu binatang itu, Kagerou menjawab 
dengan penuh motivasi. Meskipun Shin khawatir itu akan mengeluh, sepertinya tidak 
keberatan menarik kereta. 

Dengan Schnee dan Kagerou ditambahkan ke pesta Shin, mereka kembali ke Beirun dari 
hutan, dan kembali ke toko tempat mereka meninggalkan kereta. Pada saat mereka 
melewati gerbang, Kagerou didaftarkan sebagai mitra monster Schnee, mirip dengan yang 
dilakukan Shin di Bayreuth. Untuk Kagerou, karena bentuknya cukup besar tidak seperti 
Yuzuha dan penampilannya juga terlihat sedikit ganas, perlu untuk menggantungkan piring 
yang menunjukkan "Jinak" di leher monster itu. 

Schnee sangat diperingatkan bahwa jika Kagerou menyalak, bertindak keras dan 
sebagainya, akan ada hukuman untuk itu, tetapi itu tidak bisa dihindari. Berbeda dengan 
monster dari kelompok kuda, itu dianggap sangat mungkin akan bertindak dengan 
kekerasan. 

Apakah membawa Kagerou memiliki efek? Meskipun Schnee dan Tiera adalah wanita 
cantik, tidak ada pria yang mencurigakan mencoba untuk bertengkar dengan mereka. 
Orang-orang seperti bajingan umumnya memiliki perasaan bahaya yang rendah dan tidak 
memiliki kemampuan untuk membaca suasana hati. Tetapi ketika mereka melihat Kagerou, 
tidak ada pemberani yang mencoba untuk bertengkar dengan kelompok. 

Dengan Yuzuha menunggangi kepala Shin, mereka mungkin berpikir bahwa Shin juga 
penjinak Kagerou. Wajar jika seorang lelaki kuat bersama 2 wanita elf cantik; itu dari udara 
yang dia berikan, semua orang yang melihat pihak Shin berpikir. 

"Pelanggan ... ini juga salah satu yang hebat yang kamu bawa." 

Pemilik toko terkejut ketika melihat Kagerou yang muncul bersama Shin. 

"Ada sedikit hubungan dengan seseorang yang aku percayai." 

"Kamu tidak bilang, apakah itu wanita cantik yang tidak kulihat kemarin?" 

"Ya, semacam." 

"Aku iri dengan kakakmu, dengan bagaimana penampilan nona-nona mudamu." 

Apa yang dibayangkan oleh pemilik toko ketika melihat Tiera dan Schnee; Bahu Shin 
ditepuk dengan keras. Meskipun penjaga toko itu bertindak sedikit terlalu akrab, hampir 
tidak ada perasaan tidak nyaman, yang diharapkan dari seorang pedagang. 

"Itu bukan hubungan seperti itu ..." 
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Sebelum dia menyadarinya, cara dia dipanggil berubah dari "pelanggan" menjadi 
"saudara". Kebetulan, bahkan dengan alasan yang buruk, penjaga toko yang menyeringai 
itu sepertinya tidak mendengarkan. 

Saat ini, Schnee telah mengubah penampilannya dengan skill. Dengan rambut pirang, mata 
merah, dan gaya rambut kuncir kuda, kesannya tampak lebih energik dari biasanya. 

Oleh karena itu, koleksi tatapan yang dia terima dari orang yang lewat, bahkan lebih dari 
Tiera dan Kagerou digabungkan. 

Shin menerima gerobak sambil menghela nafas, dan kemudian memasang perangkat 
penarik yang diperlukan pada Kagerou. Butuh beberapa saat untuk pemasangan, karena 
pada awalnya dimaksudkan untuk dipasang di atas kuda, tetapi ia menyesuaikannya 
menggunakan keterampilan secara rahasia dan mempertahankan penampilan. 

"Apakah ini ketat?" 

"Guru" 

Kagerou mengangguk, memberi tahu Shin bahwa itu tidak memiliki masalah. Rasanya tidak 
ada kendala, bahkan ketika Shin mengambilnya untuk lari ringan. Meskipun berat kereta 
seharusnya lebih dari normal, itu sepertinya tidak menjadi beban menilai dari Kagerou. 

"Lalu, akankah kita berangkat?" 

"Kuu!" 

"Guruu!" 

Sambil mendengar suara-suara antusias dari monster, kereta mulai bergerak perlahan. 
Apakah itu hasil dari perombakannya? Guncangannya sudah sangat berkurang. 

"Luar biasa, sama sekali tidak bergetar." 

Tiera membelalakkan matanya dengan takjub. 

"Fuh, ini adalah hasil dari perombakanku. Apakah kamu tidak senang aku melakukannya? " 

" Sekarang aku tahu ini untuk senyaman ini, aku tidak akan bisa naik kereta yang normal 
lagi. " 

Ada bantal pribadi yang ditata untuk masing-masing, sehingga getaran tidak akan 
membuat pantat mereka sakit. Dari seseorang yang tahu gemetar gerbong biasa, perbedaan 
kenyamanannya seperti langit dan bumi. Apa yang dikatakan Tiera juga bisa dimengerti. 

"Begitu, sudah dimodifikasi, ya?" 
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Schnee juga merasakan kekaguman saat dia melihat sekeliling kereta. 

"Ya, awalnya aku berpikir untuk tidak menyertakan bantalan tambahan, tapi aku tahu aku 
bisa memperbaikinya lebih banyak jika aku mencoba. Saya pikir mengapa tidak 
melakukannya pada kesempatan ini, karena sangat sulit berada di dalam gerbong yang 
bergetar untuk jangka waktu yang lama. " 

" Memang. Bukankah kinerjanya lebih baik daripada kereta keluarga kerajaan? " 

" Aku tidak terburu-buru untuk pergi ke sana ... " 

" Di masa sekarang, tidak ada kereta yang tidak bergetar seperti ini. " 

Schnee tersenyum seolah-olah dia bermasalah. Menilai dari pembicaraan itu, dia 
kemungkinan telah naik kereta keluarga kerajaan. 

"Perjalanan jarak jauh di dunia ini benar-benar sulit." 

"Ada masalah perdamaian publik juga, satu langkah yang salah bisa menghabiskan 
hidupmu." 

Monster dan bandit juga berbahaya, tetapi bahkan hewan liar pun banyak ancaman bagi 
orang biasa. Untuk alasan ini, ada karya yang disebut pengawal. Untuk orang yang tidak 
bisa menyewa penjaga, perjalanan benar-benar mempertaruhkan hidup mereka. 

"Aku pikir aku hampir tidak akan merasakan bahaya dengan anggota ini." 

Kata-kata yang bergumam sendiri oleh Tiera adalah kebenaran juga. 

Untuk mulai dengan, dengan monster kelas binatang ilahi, Kagerou, menarik kereta, 
monster tidak akan mendekati secara langsung. Bahkan jika bandit yang tidak bisa 
mengukur kekuatannya muncul, mereka akan menetap di perut Kagerou, atau menjadi 
daging cincang oleh Shin. 

Tidak ada masalah bahkan jika ada semacam suasana perjalanan. 

"Ketika Shin dan aku ada, kita umumnya dapat melakukan sesuatu tentang masalah kelas 
bencana nasional." 

"Tuan itu terlalu mahakuasa." 

Pidato yang keluar sebagai kesombongan tidak dapat diperbaiki, hanya karena itu adalah 
kenyataan. Bahkan dengan hanya Schnee, dia sudah menjadi kelas nasional dalam hal 
potensi perang. 

"Kuu! Yuzuha juga ada di sini, jadi tidak apa-apa! " 
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" Guruu! " 

Keduanya setuju dengan kata-kata Schnee. Adegan itu persis seperti hewan peliharaan 
yang meminta persetujuan dari tuannya. 

"Selama itu bisa dipercaya." 

Kata-kata Shin bergumam sambil tersenyum masam tidak terdengar saat mereka larut 
dalam hiruk-pikuk. 

"Tapi yah, untuk memodifikasinya agar tidak menarik perhatian, itu menonjol dengan cara 
yang berbeda." 

"Mou, ini tidak bisa dihindari." 

Selain kombinasi Schnee dan Tiera yang akan menarik perhatian publik, ada Kagerou juga. 
Tidak mungkin grup ini tidak menonjol. 

Bagaimanapun, mereka terus-menerus terpapar ke mata publik dari sekitarnya sampai 
mereka meninggalkan gerbang. 

◆◆◆◆ Partai 

Shin berangkat dari Beirun. Kecepatan gerakan Kagerou tidak sebanding dengan gerobak 
yang normal; ketika itu berjalan untuk sementara waktu, semua kehadiran orang 
menghilang. 

"Tidak apa-apa jika ada di sini. Schnee, bisakah kamu ke sini sebentar? Saya ingin 
menanyakan sesuatu kepada Anda. " 

" Ya, apa itu? " 

Dia mencari kehadiran di sekitarnya, dan memanggil Schnee setelah mengkonfirmasi 
bahwa tidak ada orang di sekitarnya. Dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan dia 
yang tidak bisa didengar di lingkungan itu, meskipun dia baru ingat itu. 

"Aku benar-benar lupa tentang itu. Apa posisi Kagerou di gunung suci? " 

Jadi, dia lupa menanyakan hal ini karena dia terkejut dengan penampakan binatang buas 
ilahi, karena Kagerou ditemukan secara kebetulan dan dibawa serta, dia merasa tidak 
nyaman dengan kehadirannya. 

Pada dasarnya, untuk binatang buas ilahi, kebanyakan dari mereka memiliki wilayah 
mereka sendiri, dan jarang keluar dari sana. Selain itu, masing-masing diikuti oleh 
bawahan mereka. Itu berbeda dalam permainan, tetapi dalam kenyataannya, dia tidak bisa 
begitu saja membawanya begitu saja. 
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"Ayo lihat. Jika aku mengatakannya dengan baik, itu akan menjadi simbiosis, tetapi jika aku 
harus mengatakannya dengan cara negatif, itu akan menjadi freeloader. " 

" Hah? " 

Karena antisipasi sebelum jawaban yang tidak biasa, Shin tidak dapat membantu untuk 
memiliki ekspresi bodoh di wajahnya. 

Freeloader. 

Itu bukan kata yang dia bayangkan akan menggambarkan binatang ilahi. 

Simbiosis yang dia sebutkan sebelumnya, mungkin ada binatang ilahi lain dalam kasus ini. 

"Apakah itu? Kagerou diizinkan untuk tinggal di wilayah makhluk suci ilahi lainnya? " 

" Ya. Ada monster bernama Mist Garuda yang mengarah di gunung suci, dekat puncak. 
Karena itu, tidak ada banyak cara bagi Kagerou untuk membantu. Dan Kagerou tampaknya 
tidak memiliki pengikut atau wilayahnya sendiri. " 

Kisah itu tampaknya telah berubah menjadi sangat spesial. Biasanya, di wilayah binatang 
ilahi, binatang ilahi lainnya tidak muncul. Karena itu bukan permainan lagi, itu mungkin, 
tetapi jika itu masalahnya, Shin merasakan perasaan yang kuat bahwa ada sesuatu yang 
sangat salah. 

"Saya sangat memahami hal ini ketika kami sampai pada saling pengertian tentang Obrolan 
Pikiran. Aku tidak mengerti Kagerou sejelas Yuzuha, tapi kita bisa membandingkan 
informasi yang aku tahu. " 

" Aku mengerti. Yuzuha, bisakah kamu bertanya? " 

" Kuu, serahkan padaku. " 

Yuzuha, yang mampu berkomunikasi dengan jelas, bertanya tentang keadaannya. 
Percakapan yang terdengar seperti "Guruguru", "Kuukuu" berlanjut selama beberapa 
menit. 

Apakah dia tertarik dengan percakapan itu? Tiera juga duduk di dekat kursi pelatih. Tak 
lama, Yuzuha kembali ke Shin. 

"Aku mendapatkannya." 

"Yosh, mari kita mendengarnya langsung." 

"Coba saya lihat. Apakah itu Mist Garuda, sekarang? Meskipun itu memerintah gunung suci, 
awalnya setengah dari itu milik ibu Kagerou. Namun, ibunya dibunuh oleh para petualang, 
dan hanya Kagerou yang selamat. " 
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" Petualang, ya? " 

Shin telah melakukan hal serupa di era game, jadi dia merasa malu. 

Tentu saja, dia tidak berniat untuk memburu binatang suci tanpa berpikir di dunia ini. 

"Itu mati-matian berlari untuk hidupnya, dan kemudian, dibantu oleh seorang gadis peri. 
Setelah itu, ia mencoba yang terbaik dan menjadi kuat, meskipun ketika kembali ke gunung 
suci, itu hanya bisa membantu dalam pertempuran, karena wilayah induknya sudah hilang. 
" 

" Elf, ya? Memang, ketika saya bertemu, ada sedikit permusuhan terhadap saya. " 

Apakah dia ingat saat dia bertemu Kagerou untuk pertama kalinya? Schnee mengangguk 
ketika dia mengerti. 

"Apakah itu menyerah tanpa bertarung?" 

"Meskipun kita memang memiliki kontes, jika ada, itu sedikit menguji kemampuan masing-
masing." 

Tampaknya, tanpa menunjukkan seluruh kekuatan mereka, mereka tampaknya memahami 
kekuatan masing-masing. 

"Schnee sangat kuat dan memiliki aroma nostalgia yang melekat padanya, itu alasan 
mengapa dia menemaninya." 

"Aroma nostalgia?" 

"Dikatakan bahwa itu aroma yang sama dengan Tiera." 

"Eh?" 

Sebuah jawaban yang tak terduga kembali. Shin, yang mendengarnya, punya ide muncul 
secara kebetulan. 

"Gadis peri yang membantu ... mungkin Tiera?" 

"Kuu, sepertinya itu." 

Itu benar-benar seperti pengembangan dari manga, tetapi hal seperti itu benar-benar tak 
terduga dalam kenyataan. Jika Shin belum datang, sepertinya nasib mereka tidak akan 
terjalin. 

"Errr, aku ingin tahu kapan hal seperti itu terjadi ..." 
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kata Tiera sambil menutup matanya untuk mencari ingatan di mana dia membantu 
Kagerou. Dia sepertinya tidak bisa mengingatnya segera. 

"Guru" 

"Dikatakan itu lebih dari 100 tahun yang lalu." 

"Itu ketika aku masih kecil ... Sekarang aku berpikir tentang hal itu, aku memang 
menyelamatkan anak anjing yang terluka." 

Informasi tentang usia Tiera bisa ditebak, tetapi karena keadaan adalah keadaan, Shin tidak 
menggali lebih dalam. 

Meskipun sulit mengasosiasikan anak anjing dari masa itu dengan sosok asli Kagerou saat 
ini, mungkin ia tidak memiliki penampilan yang brutal ketika masih bayi. Dia bisa mengerti 
karena itu mengurangi ukurannya untuk menarik kereta lebih jauh. 

"Jika saya tidak salah, ada cedera parah. Tidak ada harapan bagi saya sendiri, jadi saya 
meminta bantuan ibu. " 

" Guru " 

" dermawan, katanya. " 

" Dan Anda memilih untuk dijinakkan? Bahkan jika kamu mungkin tidak akhirnya bertemu 
Tiera? " 

Shin menunjukkan bahwa melakukan itu terburu-buru; bahkan jika itu mengikuti aroma, 
itu mungkin tidak akan bertemu Tiera lagi. 

Menurut Yuzuha, tampaknya mengerti bahwa itu tidak bisa menang, bahkan jika itu 
berperang melawan Schnee. Karena itu, ia memutuskan untuk percaya pada intuisinya 
sendiri. 

Ngomong-ngomong, alasannya membiarkan Shin mengelusnya dengan tenang juga, adalah 
karena merasakan sebagian kekuatan yang dia sembunyikan. Bahkan jika dia 
membatasinya menggunakan skill sehingga kemampuan sejatinya tidak terungkap, 
sepertinya dia tidak bisa sepenuhnya menutupinya ketika datang ke monster kelas 
Kagerou. Rasanya rasa intimidasi yang sangat kuat yang tidak dapat dibandingkan, bahkan 
dengan Schnee, atau lebih Yuzuha memberi tahu mereka tentang apa yang Kagerou 
katakan. 

"Jadi itu sebabnya itu sangat jinak." 

Memang, itu tidak akan membiarkan manusia yang tidak dikenal menyentuhnya begitu 
saja. Meskipun sepertinya tidak ada masalah bagi para anggota di sini sekarang. 
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"Lalu, haruskah aku mentransfer kualifikasi master ke Tiera?" 

"Apakah itu akan baik-baik saja? Untuk levelnya dan semacamnya. " 

"Jika orang yang bersangkutan menerima, tidak akan ada masalah. Itu sudah diverifikasi. " 

Meskipun Shin mengajukan keraguannya, sepertinya tidak apa-apa. 

"Um, tuan. Saya tidak memiliki pekerjaan penjinak, jadi melanjutkan percakapan ini tidak 
ada gunanya. " 

Tentu saja, keterampilan khusus diperlukan untuk membentuk kontrak. Dan hanya 
penjinak yang bisa melakukannya. 

"Dalam hal ini, saya memikirkan kontrak yang tidak teratur, bukan transfer yang dimaksud. 
Kontrak dibatalkan sementara dan kemudian dibuat lagi, kan? " 

Tanya Shin. 

"Iya. Karena monster yang dibebaskan dari kontrak akan kembali ke alam liar, ia dapat 
membuat kontrak dengan penjinak lainnya. " 

Meskipun sudah jelas, dunia ini adalah kenyataan. Jika itu adalah permainan, tidak ada 
yang seperti itu. Itu serupa dalam arti bahwa monster akan kembali ke alam liar setelah 
pembatalan kontrak, tetapi sesuatu seperti kontrak ulang tidak mungkin. Setelah pesan itu 
kembali ke alam liar, 2 karakter menghilang. 

Seperti yang Shin katakan, itu tidak akan hilang seperti yang mereka lakukan dalam 
permainan. 

"Tidak, seperti yang saya katakan, saya tidak punya pekerjaan." 

Tiera tidak mengerti intinya. 

"Tidak apa-apa. Dengan metode ini, Tiera tidak perlu pekerjaan itu. " 

" Errr, apa maksudmu? " 

Tiera kehilangan kata-kata Schnee. Alasan kebingungannya adalah karena dia tidak tahu 
kondisi akuisisi untuk pekerjaan itu. 

Di THE NEW GATE, ada 3 metode utama untuk mendapatkan pekerjaan penjinak. 

1. Terima aplikasi kontrak dari sisi monster, dihasilkan dengan probabilitas yang sangat 
rendah. (E / N: Monster mengusulkan kontrak, pemain menerima) 
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2. Mewarisi keterampilan, 【Master dan Servant Kontrak】 dari pemain lain, dan pada saat 

yang sama, mendapatkan pekerjaan. 

3. Bersihkan pencarian akuisisi pekerjaan. 

Dalam kasus Tiera, itu jatuh di bawah no. 1 kali ini. Meskipun mereka seharusnya 
bertarung sampai terdorong ke sudut, Kagerou tidak tertarik dalam pertempuran, jadi itu 
menjadi kontrak seperti itu. Dia memahaminya karena karakter untuk "Probabilitas Sangat 
Rendah" dimasukkan. Hanya ada beberapa pemain yang mendapatkan pekerjaan melalui 
metode no. 1 di usia game. Bahkan Cashmere dari guild Rokuten tidak mengalami hal ini, 
kurang lebih membuatnya menyadari probabilitas rendah sampai batas tertentu. Meskipun 
terlihat sedikit seperti cheat, tidak ada manfaatnya secara khusus. 

Oleh karena itu, sebagian besar pemain menerima keterampilan dari kenalan, atau 
mendapatkannya secara langsung melalui pencarian. 

"Memang, kalau begitu aku juga bisa melakukannya." 

Tiera menyetujui setelah menerima penjelasan dari Schnee. 

"Jadi, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Kagerou, berhenti. " 

Gerobak berhenti bergerak, dan semua orang melompat untuk sementara waktu. 
Perangkat penarik terlepas dari Kagerou, dan itu berubah kembali ke penampilan semula. 

"Pertama, aku akan membatalkan kontrak." 

Ketika Schnee berkata begitu, dia mengulurkan lengannya, dan Kagerou menundukkan 
kepalanya dan menyentuh tangannya. 

"Cahaya di masa depanmu" 

"Guru ..." 

Schnee membacakan kata-kata pembatalan kontrak. Kemudian cahaya redup menyelimuti 
Schnee dan Kagerou, dan menghilang setelah beberapa detik. Dengan ini, tanda kontrak 
terukir pada mereka berdua menghilang. 

"Sekarang giliran Tiera." 

"Y-Ya!" 

Meskipun dia tegang, Tiera berdiri di depan Kagerou. 

Kagerou saat ini berada dalam keadaan tanpa batasan. Perasaan mengintimidasi yang 
dilepaskan oleh tubuh itu sudah cukup untuk membuat orang biasa takut, bahkan jika 
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Kagerou menekannya. Dikombinasikan dengan penampilan raksasa itu, Tiera merasakan 
ilusi kekuatan yang mendorongnya ke tanah. 

"Guruu ..." 

"A-Tidak apa-apa. Aku bisa melakukan ini. " 

Sambil tersenyum kepada Kagerou yang menggonggong dengan cemas, Tiera 
menenangkan diri. Tidak ada permusuhan dari Kagerou. Mata itu juga, ketika memandang 
dengan benar, khawatir tentang Tiera yang bergetar. 

Dia mengambil napas dalam-dalam, dan menatap lurus ke arah Kagerou. Saat berikutnya, 
arus informasi mengalir ke kepalanya. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Tiera, dan 
menghilang setelah beberapa detik. 

Dengan panduan dari keterampilan yang ia peroleh, Tiera mengucapkan kata-kata kontrak. 

"Aku, ingin berjalan denganmu." 

"Guru ..." 

Kagerou menyalak untuk menjawab kata-kata Tiera. Pada saat yang sama, Tiera dan 
Kagerou, di masing-masing lengan kiri mereka, sebuah tato dengan bentuk semacam 
bunga, muncul. 

"Itu ... oops" 

Pola tato itu menciptakan riak dalam ingatan Shin untuk sesaat. 

Tapi karena Tiera terhuyung-huyung setelah itu, pikirannya terganggu, dan dia 
menangkapnya ketika dia akan jatuh. Karena itu, perasaan keganjilan yang dimilikinya, 
hilang bersama ombak. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Maaf, entah bagaimana aku kehilangan kekuatan." 

【Kontrak Master dan Pelayan】 pada awalnya merupakan keterampilan yang digunakan 

pada pasangan yang sudah melemah secara substansial. Karena ada perbedaan level yang 
sangat besar juga, Shin menilai bahwa mungkin ada beban tak terduga pada tubuh. 

Shin membiarkan Tiera yang lelah beristirahat di atas kanopi, dan memasang perangkat 
penarik pada Kagerou lagi. Meskipun Kagerou mengkhawatirkan Tiera, ketika dia 
mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja setelah dia beristirahat, karena orang yang 
dimaksud hanya lelah, Kagerou mulai menarik kereta dengan patuh. 
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"Hei, Schnee. Ketika kamu memindahkan Kagerou ke Tiera, apakah itu untuk 
melindunginya? " 

Kereta itu telah bergerak maju, dan sekitar 20 menit telah berlalu. Shin membenarkan 
bahwa Tiera masih tidur, dan membuka mulutnya. 

"Iya. Seperti yang Anda katakan. " 

Dia mungkin tahu bahwa dia akan ditanyai pertanyaan itu. Tanpa terkejut khususnya, 
Schnee menjawab. 

"Setelah ini, kita tidak akan selalu berada di dekatnya." 

Schnee mengatakannya dengan suara datar. Ini mungkin salah satu alasan dia menjinakkan 
Kagerou sejak awal. 

Schnee akan mengikuti Shin, tetapi untuk Tiera, tidak perlu mengikutinya. Meskipun dia 
membawa Tiera sedikit dengan paksa kali ini, dia berniat untuk membebaskannya setelah 
urusan selesai. Terserah Tiera tentang bagaimana dia hidup. 

Namun, dalam kasus dia bergabung dengan Shin dengan tindakannya, ada faktor tidak 
aman dari kekuatan bertarung dalam jangka panjang. Saat ini, level Tiera adalah 59. 
Meskipun naik sedikit dalam pertempuran dengan monster dan bandit sampai batas 
tertentu, itu masih rendah. Tak perlu dikatakan bahwa hal yang sama berlaku untuk 
statistiknya. Bahkan Rashia, yang melakukan leveling kekuasaan dengan Shin dan Wilhelm, 
memiliki level yang jauh lebih tinggi. Peralatan yang diperlukan untuk menggantinya juga 
terbatas. 

Itulah alasan dari 【Master and Servant Contract】. Orang yang menjadi tuan mampu 

memanggil mitra monster mereka di dekat dirinya dalam sekejap. Bahayanya mungkin 
berkurang jika Kagerou ada di sana. 

Yang terpenting, jika Tiera terekspos sebagai staf Tsuki no Hokora, diperlukan asuransi 
untuk saat itu. Tidak peduli berapa banyak dia menaikkan levelnya, jika yang terpilih 
muncul, tidak mungkin bagi Tiera untuk berurusan dengan mereka sendirian. Jika Kagerou 
melakukan upaya serius, itu kemungkinan akan berakhir sebagai pembunuhan yang 
berlebihan, bahkan terhadap yang terpilih. Tapi orang bisa berharap bahwa lawan akan 
menggunakan cara kejam, jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan. 

Juga, jika itu Tiera, Kagerou tidak akan digunakan untuk melakukan kejahatan. 

Bagi Schnee, hidup seperti apa yang akan dipilih Tiera, meskipun dia berpikir untuk 
memutuskan metode koping, tiba-tiba itu mudah diselesaikan. Tentu saja, karena itu 
mungkin baginya untuk melakukan sesuatu untuk Tiera secara tidak langsung, tindakan 
koping yang berbeda diperlukan lagi. 
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"Tapi aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini." 

"Itu adalah ... untuk peri biasa menjinakkan binatang ilahi, biasanya orang tidak akan 
berpikir untuk melakukannya. Meski begitu, aku tidak berpikir kamu akan membawa 
binatang suci untuk menarik gerobak juga. " 

" Aku sebenarnya bertujuan untuk Kabut Garuda. " 

" Bukankah itu posisi teratas di gunung suci? Itu akan membahayakan ekosistem atau 
wilayah dengan berbagai cara, Anda harus menghentikannya. " 

Tentu saja, membawa penguasa suatu wilayah akan menjadi terlalu banyak masalah. 

"Jika Tiera memilih jalan yang berbeda dari kita, aku akan mencari monster lain lagi." 

"Kamu tidak harus terpaku pada binatang ilahi yang lain, tahu? Kamu sepertinya siap untuk 
menarik sesuatu seperti kali ini lagi. " 

Sesuatu seperti kali ini, pastinya adalah Kagerou. 

Dia tidak bertujuan untuk itu, dan benar-benar menemukannya secara kebetulan. Namun, 
sebaliknya sudah sifat manusia untuk curiga ketika itu berjalan lancar sampai di sana. 
Untuk rantai peristiwa, dia merasakan semacam takdir buatan. 

Shin meminta Schnee untuk pengganti kuda, dan Schnee menemukan binatang buas ilahi 
yang memiliki hubungan dengan Tiera. Binatang ilahi itu diingatkan tentang Tiera oleh 
aroma yang melekat dari Schnee, yang adalah Elf Tinggi, dan mengikutinya dengan patuh. 
Dan kemudian, itu membuat kontrak dengan Tiera. 

Kejadian itu terlalu banyak untuk terjadi hanya karena kebetulan. 

"Sungguh, untuk itu entah bagaimana bergerak seperti yang diatur, itu membuatku 
gelisah." 

"Tapi itu bukan pertanda buruk." 

Jika dia mengambilnya dengan cara yang baik, dapat dikatakan bahwa dia dibimbing untuk 
itu. Tergantung pada sudut pandangnya, bahkan jika dia menari di telapak tangan 
seseorang, dia tidak bisa membuat kesimpulan berdasarkan situasi saat ini. 

"Sana! Itu yang aku maksud. Bagaimana saya mengatakannya ... pada dasarnya jika itu 
berbahaya, sepertinya lebih aneh karena saya tidak bisa melihat niatnya. " 

" Dalam hal potensi perang, tidak ada kerugian bagi kita, kan? " 

Saat ini, mereka tidak memiliki kerugian besar. Namun, hanya pada saat ini. 
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"Yah, aku tidak akan mengerti bahkan jika aku memikirkannya." 

"Jika sesuatu terjadi di luar dugaanku, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain segera 
menghadapinya." 

"Mau bagaimana lagi, ya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, belum lama sejak saya 
datang ke dunia ini. Dalam beberapa kasus, mungkin ada situasi di mana saya tidak bisa 
membuat keputusan. " 

" Anda benar. Karena banyak hal berbeda dari sebelumnya, penyesuaian mungkin sulit. " 

" Dan jujur saja, aku akan bergantung pada Schnee ketika itu menjadi sangat berbahaya. 
Jadi tolong urus aku pada waktu itu. " 

" !! ... Serahkan padaku! " 

Aku akan bergantung pada Schnee. 

Ketika Schnee mendengar kata-kata itu, dia berhenti bergerak seolah disambar petir. Dan 
setelah hening sesaat, dia menjawab dengan suara tegas. Ekspresi yang dipenuhi dengan 
tekad hanya membuat wajah cantiknya semakin cerah. 

Karena dia diandalkan, Shin pikir itu bagus untuk menunjukkan motivasi. Tapi kata-kata 
Shin tampaknya lebih efektif daripada yang dia pikirkan. 

Ketika dia melihat di antara rambutnya, telinganya yang panjang, yang khas elf, terkadang 
berkedut dan bergetar, dan pipinya juga sedikit kemerahan. Bibirnya bergerak-gerak 
seolah dia sedang menanggung sesuatu, dan ketika dia melihat dari dekat, dia menemukan 
bahwa sudut mulutnya hampir naik. 

"Schnee? Apa kamu baik baik saja?" 

Shin terkejut dengan reaksi tak terduga dari Schnee. Meskipun dia berniat untuk 
memahami perasaan Schnee untuknya, dia tidak berharap bahwa banyak reaksi akan 
keluar. Setelah mengatakan bahwa dia akan bergantung pada Schnee, dia termasuk Tsuki 
no Hokora yang dia bawa, Tiera, dan perusahaan monster, karena dia pikir itu akan 
membuat perbedaan besar dalam menangani keadaan darurat. 

Tentu saja, tidak ada yang bisa menyaingi ketergantungan Shin terhadap Schnee, tetapi 
apakah dia membalik saklar? Shin cemas. 

"Aku baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali ....... serangan mendadak itu, itu tidak 
adil. " 

Sementara dia menjawab Shin, Schnee mengeluarkan emosinya dengan suara lemah. Suara 
itu ditutupi oleh suara kereta yang bergerak, sehingga tidak mencapai telinga Shin. 
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Schnee juga seorang wanita muda. Kepada teman yang dia rindukan, tidak mungkin 
baginya untuk tidak bahagia ketika diberitahu bahwa dia akan diandalkan dan sebagainya. 

Dia diandalkan. Berapa lama dia menunggu saat itu. Sukacita yang meletus berikutnya, 
tidak ada orang di tempat itu yang bisa memahaminya. Bertentangan dengan motivasi, 
wajah yang hampir pecah menjadi senyum itu diperketat dengan paksa. Entah bagaimana, 
dia mempertahankan garis depan sekeras mungkin. 

"Yah, itu. Silakan lakukan." 

Dengan mata yang basah dan wajah yang memerah, ditambah dengan romansa aneh yang 
muncul, ketika dia melirik Schnee, Shin mengeluarkan instruksi kepada Kagerou. 
Kecepatannya sekitar 1,5 kali lipat dari kereta normal saat dilipatgandakan, dan 
pemandangan di sekitarnya mengalir lebih cepat. Angin yang berhembus ke wajah mereka 
juga menjadi lebih kuat. 

Sambil berpikir bahwa itu baik jika wajahnya tidak memerah, Shin menatap ke depan. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 3 - 2.3 
Itu rute yang mudah, secara komparatif, selama satu minggu. Tanpa diserang oleh monster 
atau bandit, perjalanan berjalan lancar. Dari Beirun, ada daerah hutan yang luas, yang 
disebut Larua Grand Woods, dan gerobak melakukan perjalanan di sepanjang 
perbatasannya. 

Keausan kereta sangat kuat karena kecepatan Kagerou, tetapi masih tidak pecah karena 
keahlian yang baik. Namun, pemeliharaan akan diperlukan ketika mereka tiba di Falnido. 

"Biasanya tidak mungkin datang jauh-jauh ke sini dalam satu minggu." 

Tiera bergumam sendirian sambil melihat peta. Jika itu adalah kereta biasa, bahkan ketika 
itu melaju dengan cepat, pada saat ini mereka hanya akan mencakup sekitar seperlima dari 
jalan, namun mereka sudah menempuh empat perlima jarak keseluruhan. Nyaris tidak ada 
guncangan, berkat modifikasi sebelum perjalanan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang 
Tiera dan yang lainnya, bahkan jika dia dipercepat. 

Jika dia melakukan hal yang sama dengan kereta normal, itu mungkin tidak akan bertahan 
bahkan selama satu jam. Terutama para penumpang di dalamnya. 

"Bahkan dengan kecepatan ini, aku sudah terbiasa dengannya." 

"Itu bisa lebih cepat dari ini. Tapi kereta tidak akan bertahan lama. " 

" Jangan naikkan lebih jauh, itu menakutkan ... " 

Saat ini, kecepatan mereka sekitar 60km per jam (T / N: Sekitar 38 mph). Karena medan, 
kecepatan itu tidak selalu dipertahankan. Namun, setelah Tiera menjadi terbiasa dengan 
itu, mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 3-4 kali lebih cepat daripada kereta biasa. 
Untuk Kagerou, itu entah bagaimana cepat, karena staminanya untuk mempertahankan 
kecepatannya sudah keluar dari tangga lagu. 

Sebagian besar penghuni dunia ini tidak pernah mengalami kecepatan seperti itu. 

Meskipun wajah Tiera tidak menunjukkan reaksi pada saat itu, wajahnya berwarna biru 
sambil berteriak "Terlalu cepat! Terlalu cepat! "Berulang kali ketika Shin meningkatkan 
kecepatan di awal. Dia sepertinya tidak bisa merasa lega bahkan ketika dia melihat betapa 
tenangnya Shin dan Schnee. 

"Dengan kecepatan ini, kita harus tiba dalam 2 atau 3 hari lagi, ya?" 

"Itu benar. Saya pikir sekitar itu. " 
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Berlawanan dengan percakapan yang tenang, gerobak bepergian di dataran berumput 
dengan kecepatan tinggi. Tidak hanya binatang, tetapi monster juga melarikan diri segera 
ketika mereka melihat kereta. 

"Agar monster membersihkan jalan untukku, aku melihatnya untuk pertama kali." 

"Karena yang menarik kita adalah Kagerou. Jauh dari sembrono. " 

Shin mengatakan itu sambil memberikan instruksi pada Kagerou. Arah lari Kagerou 
berubah tergantung pada instruksi itu. Menghindari rongga besar di tanah saat berlari 
dalam garis zigzag, gerobak dengan cepat melaju melintasi dataran berumput. Mereka 
melewati dataran berumput dalam satu hari. Sebuah hutan mulai terlihat ke arah gerakan 
mereka, dan ada beberapa reaksi dalam jangkauan persepsi Shin. 

"Schnee, Tiera. Ada sesuatu di depan. Berhati-hatilah, untuk berjaga-jaga. " 

Sambil memberikan instruksi untuk menurunkan kecepatan ke Kagerou, dia memanggil 
kedua orang di dalam gerobak. 

Yuzuha, seperti biasa, berada di atas kepala Shin. Sikapnya waspada bahkan tanpa 
diberitahu. 

"Ini ... apakah mereka dikejar sesuatu?" 

Shin bergumam sambil melihat peta yang ditampilkan dalam pandangannya. Menilai dari 
kecepatannya, itu mungkin menunggang kuda. Itu lebih cepat daripada manusia biasa, dan 
beberapa respons mengarah ke Shin dan yang lainnya. 

Di belakang mereka, tanggapan datang dari monster. 

"Mereka dikejar." 

"Um, tentu saja aku tidak mengerti bahkan jika kalian mengatakan sesuatu seperti itu." 

"Mmm ~, aku tidak bisa melihat mereka ..." 

Mereka sepertinya sudah memasuki jangkauan persepsi Schnee, dan dia memberikan 
penilaian yang sama dengan Shin. 

Baik Tiera maupun Yuzuha tidak bisa memahami situasinya. Itu wajar, karena mereka 
masih beberapa kemels jauhnya. 

"Kalau terus begini, kita akan berbenturan. Haruskah kita mengubah jalur kita? " 

" Eh, kita tidak akan membantu? " 

" Apakah mereka diserang atau tidak, sulit untuk menilai dengan komposisi. " 
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Sementara memiliki wajah yang sulit, Shin mengatakan kepada Tiera tentang pihak lain 
yang datang langsung ke arah mereka. 

Jumlah orang yang menunggang kuda berjumlah lima. Ada orang-orang dari level 40 dan 
melebihi 200 di pusat, dan tiga orang di sekitar level 150 di sekitar mereka. 

Tiga Wali Golem di Lv. 430 mengejar mereka dari belakang. Jika ingatan Shin benar, 
Guardian Golem bertindak sebagai penjaga gerbang untuk penjara bawah tanah; itu adalah 
monster yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung harta karun. Setidaknya, itu tidak 
menyerang seseorang tanpa pandang bulu. 

Jika karakteristik itu masih berlaku, itu berarti bahwa 5 orang yang melarikan diri dikejar 
karena mereka bersalah atas sesuatu. 

"Memang. Itu akan membahayakan kita jika kita tanpa bantuan membantu. " 

" Itu yang dia katakan. Anda mungkin mengatakan itu karena monster dari kelompok 
golem kadang-kadang berlari liar tanpa makna, tapi saya tidak bisa menegaskan itu. " 

Seperti saat ini, sangat mungkin model yang terus-menerus mengejar lawan. Pada saat 
yang sama, mungkin ada sesuatu di dekatnya yang tidak diketahui Shin, sesuatu yang 
dilindungi oleh golem. 

"Jika aku bisa menambahkan kemungkinan lain, para golem melindungi sebuah rahasia, 
misalnya, sebuah barang, dan mereka mencurinya dan melarikan diri." 

"Itu yang paling merepotkan." 

Para golem yang menjaga peti harta karun akan mengejar barang curian itu. sampai ujung 
bumi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bentuk terakhir yang mereka inginkan untuk 
dikaitkan. 

"Aku akan mengerti jika itu alasan mereka menjadi liar ketika aku melihatnya, tapi ..." 

Para golem, ketika dalam keadaan berlari liar, jelas dalam sekejap, karena mana 
dipancarkan dari inti ke seluruh tubuhnya. Masalahnya adalah itu tidak bisa dimengerti 
hanya dengan melihat. 

"Aku tidak bisa membedakannya dengan 【Analisis】." 

Dalam 【Analisis】, kecuali untuk catatan resmi golem liar, biasanya tidak bisa dibedakan 

dengan golem normal. 

"... Tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini hanya dengan prediksi. Saya akan 
membantu jika mereka benar-benar diserang, kalau tidak saya akan membunuh mereka 
jika mereka memulai masalah. Mari kita beradaptasi dengan keadaan untuk saat ini. " 
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" Oke. " 

" Roger. " 

" Kuu " 

Dia menganggap itu akan menjadi tipe terburuk dan bersiap-siap untuk berjaga-jaga. 
Sopirnya adalah Shin. Schnee dan Tiera menyembunyikan diri di dalam kanopi gerobak. 

"Untuk saat ini, semua anggota mengenakan jubah. Salah satu dari mereka yang melarikan 
diri adalah bangsawan. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, saya tidak 
ingin wajah kita diingat. " 

Karena keterampilan ilusi akan dihapus jika mereka melepas jubah, itu masih lebih baik 
daripada tidak sama sekali. 

"Mereka akan mencapai kita kapan saja sekarang. Kagerou, tolong pelan-pelan kurangi 
kecepatannya. " 

" Gruu " 

Mereka maju sebentar di sepanjang jalan ketika dia melihat awan debu yang diaduk oleh 
para golem, dan dia menurunkan kecepatan kereta. Shin mengkonfirmasi para pria lapis 
baja yang menunggang kuda dengan penglihatan diperkuat oleh keterampilan. 

"... Ini tipe yang merepotkan." 

Dia menghela nafas sambil mengatakan beberapa kata. Itu adalah dugaan Shin dari adegan 
yang tercermin dalam pandangannya. 

Di depan Shin dan garis pandang yang lain, seorang pria berbaju besi menunggang kuda, 
yang tampaknya memimpin kelompok, membuat penampilan. Dan kemudian, ada seorang 
pria tingkat rendah dan seorang pria yang tampaknya menjadi penjaganya, muncul 
berturut-turut. Dan terakhir, dua penunggang kuda dengan sedikit penundaan muncul. 

Orang-orang dengan baju besi tampaknya benar-benar berpengalaman dalam 
pertempuran. Di sisi lain, pria berlevel rendah mengenakan pakaian yang memberi kesan 
mewah material. Sebuah kata yang menjelaskan tubuhnya: obesitas. Dia memegang cangkir 
yang bersinar seperti perak di satu tangan. 

【Analisis】 menampilkan nama piala itu. Shin, yang melihatnya, meringis di jalan besar. 

"Mereka sepertinya tidak diserang tanpa alasan." 

"Prediksi Schnee adalah serangan. Orang yang berteriak itu memiliki Cawan Suci Busuk 
Suci. " 
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Peti harta karun ada di ruang bawah tanah peringkat reguler dan di atasnya. Salah satu 
item dapat diperoleh secara acak dari sana. 

Mempertimbangkan situasinya, Schnee benar; kemungkinan mereka hanya mengumpulkan 
barang dan melarikan diri. 

"Aku akan pergi sebentar. Aku akan menyerahkan pertahanan padamu. " 

Sambil mengeluarkan kartu dari Item Box, Shin turun dari kereta. Pada saat berikutnya, dia 
menghilang dengan keterampilan Menyembunyikan. 

Di kursi pelatih, Schnee sekarang duduk bukannya Shin. Karena ada jarak antara kedua 
kelompok, pergerakan kedua orang itu tidak bisa dilihat oleh pihak yang melarikan diri. 

Sementara disembunyikan, Shin mendekati orang-orang yang melarikan diri. Kemudian, 
dia mendengar pria tingkat rendah yang mengoceh lebih keras daripada suara kuku kuda. 

"Apa yang telah kau lakukan!? Mereka mengejar! Tidak bisakah kau lebih cepat !? " 

" Aku khawatir ini adalah batasnya !! Jika kamu hanya membuang benda itu, para golem 
mungkin berhenti mengejar kita !! " 

Melihat ke depan, seorang penjaga menjawab. Wajah itu jelas menunjukkan bahwa situasi 
ini bukanlah niat sebenarnya pria itu. Adapun laki-laki lain, mereka membuat wajah jelek 
yang sama. 

"Sial, pria babi ini menyalahgunakan kekuatannya. Jika aku memegangnya, aku pasti sudah 
membuangnya. " 

Shin menguatkan pendengarannya, dan menangkap bisikan pria yang memimpin kelompok 
itu. 

(Tampaknya ada beberapa keadaan. Mengingat situasi ini, mereka semua akan terbunuh 
segera pada akhirnya.) 

Meskipun dia tidak tahu alasannya, para penjaga tampaknya tidak mau bekerja sama 
dengan sukarela. 

Jarak antara mereka dan kereta yang ditunggangi Schnee semakin kecil. 

"Hei! Gerobak itu! Jadikan itu umpan dan mari kita melarikan diri! Mungkin memberi kita 
sedikit waktu !! " 

" Apa !? Jangan bercanda !! Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan !? " 

" Kalian yang bercanda! Apakah Anda mengerti apa yang terjadi jika saya tidak kembali! " 
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Mendengar kata-kata yang dikatakan pria tingkat rendah itu, ketika dia melihat kereta, 
seorang penjaga berteriak balik. Seperti yang diduga, penjaga itu tidak bisa menahan 
amarahnya. 

(Dia mungkin menggunakan kelemahan penjaga. Bahkan jika dia melakukan sesuatu pada 
level rendah itu, itu tidak akan menyelesaikan masalah) 

Sambil menonton pertukaran dua orang, Shin memutuskan untuk bertindak. 

Dia hanya bisa membunuh pria tingkat rendah itu, tetapi kemudian situasi para penjaga 
akan memburuk. 

Menilai dari 【Analisis】, pekerjaan pria tingkat rendah adalah pendeta. Tidak diragukan 

bahwa dia adalah pejabat gereja. Dan dari sikap dan penampilannya, dia mungkin seorang 
imam dengan pangkat tinggi. 

Ketika Shin berpikir ke sana, semua orang di panti asuhan datang ke pikiran. 

(... Jangan bilang, pria ini adalah uskup babi yang dimaksud.) 

Sebagian karena ucapan 'pria babi' yang dia dengar beberapa waktu yang lalu, Shin yakin 
bahwa dia mengidentifikasi pria berlevel rendah dengan benar. Meskipun tidak ada bukti 
konklusif, dia tidak akan membiarkan dia mencuri barang begitu saja. 

(Aku akan mengganti barang itu dengan yang palsu.) 

Cangkir, yang dipegang lelaki tingkat rendah itu, dengan cepat ditukar dengan tiruan. Itu 
terlihat persis sama, tetapi hanya dalam penampilan; itu sekarang menjadi bahan lelucon. 

Cawan suci diubah menjadi kartu, dan disimpan di dalam Kotak Barangnya. Dengan Shin 
telah menyambar item itu, target Guardem Golem pindah ke Shin. Karena dia tidak ingin 
mereka memperhatikan itu, dia bepergian berdampingan dengan mereka untuk sementara 
waktu. 

"(Schnee, bisakah kamu membuat adegan di mana kamu melarikan diri ketika para golem 
menyerang kereta dengan keterampilan ilusi?)" 

"(Aku bisa melakukannya, meskipun kamu ingin membiarkan mereka melarikan diri?)" 

"(Sepertinya ada beberapa keadaan di sini. Hanya satu orang yang merupakan akar dari 
semua masalah ini.) " 

" (Saya mengerti. Saya mengerti. Haruskah saya menahan diri dari serangan balik 
walaupun mereka melakukan sesuatu?) " 

" (Lakukan.) " 
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Dia membuat perjanjian dengan Schnee via Mind Chat. Jika seseorang melihat kereta 
dengan benar, Kagerou juga telah dibalut dengan ilusi kuda biasa. Bagi mata pria, itu hanya 
akan terlihat seperti kuda. Sejak Kagerou menonjol, Schnee tampaknya telah membuat 
langkah yang cerdas. 

"Roda! Mereka tidak dapat melarikan diri segera jika Anda merusak roda! Hancurkan 
mereka ketika kita berpapasan !! " 

" Untuk orang sepertimu mengatakan sesuatu seperti itu !! " 

Sementara Shin bertindak secara terpisah, instruksi pria berlevel rendah itu pergi ke arah 
yang kejam. Tentu saja, penjaga itu mencoba menolak. Namun, dia akhirnya mengeluarkan 
pedang dari sarungnya di pinggangnya dan menurunkannya karena perkataan pria tingkat 
rendah itu. 

Wajah itu dipenuhi dengan kepahitan. Hal yang berusaha dilindungi penjaga, dia atau 
mereka, dia ingin melindungi bahkan jika tangannya kotor. 

Pedang pria itu menghancurkan roda di satu sisi ketika mereka melewati satu sama lain, 
sehingga tidak mungkin bagi gerobak untuk maju. 

"... Maaf." 

Gumam samar keluar saat kesedihan muncul pada ekspresi wajah si penjaga yang bengkok; 
itu jelas mengungkapkan perasaan pria itu. 

"Ini sulit ..." 

Shin bergumam ketika melihat orang-orang itu berlari kencang. Di mata pria yang melihat 
ke belakang, gerobak yang hancur dan kelompok Shin yang berusaha melarikan diri 
tercermin. 

"Nah, akankah kita selesaikan itu?" 

Dia berbalik, dan bersiap untuk Guardem Golem yang mendekat dari belakang. 

Meskipun dia juga bisa mengembalikan item ke Guardian Golem, Holy Grail of Rotten 
Malice sangat berbahaya ketika disalahgunakan. Karena itu, itu terlalu buruk untuk 
Guardian Golem, tetapi dia memutuskan untuk mengambilnya di sini. 

"Golem itu adalah bahan mentah yang berharga. Ini berguna untuk membuat ulang 
gerobak. " 

Dia meminta Schnee untuk berhati-hati dan bersembunyi di sekitarnya, lalu menghadapi 
Guardian Golem. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Bahkan jika Guardian Golem ada di depan Shin, dia menyerang tanpa goyah. Karena 
mereka bukan makhluk hidup, mereka tidak terpengaruh oleh kehadiran Shin yang sangat 
kuat. Tubuh raksasa mereka mencapai ketinggian sekitar 3 mel, dan mereka mendekati 
Shin sambil mengangkat awan debu. 

"Desir!!" 

Tanpa mengubah momentum tugasnya, dia menghindari tinju, dan mereka saling 
berpapasan saat dia mengayunkan katananya. Tebasan yang menghantam Guardian Golem 
menerobos pertahanan tinggi yang merupakan karakteristik monster kelompok Golem 
tanpa kesulitan, dan kaki kirinya diiris. 

Shin mengubah arah larinya dan membidik inti golem setelah kehilangan keseimbangan 
dan jatuh. Inti terletak di tengah tubuh dari belakang, yang Shin tembus dengan katananya. 
Meskipun Guardian Golem menggerakkan tubuhnya saat menderita, perlahan-lahan 
berhenti bergerak setelah Shin memutar katananya untuk merobek dan menghancurkan 
inti. 

Dua Guardian Golem yang tersisa menyerang Shin ketika gerakannya berhenti setelah dia 
memberikan pukulan terakhir. Dengan katana Shin yang mencuat dari inti, kedua tubuh 
mengayunkan tinju mereka ke bawah seperti palu. 

"Boom !!" 

Shin berpisah dengan katananya, berbalik dan mengulurkan tangan kanannya. Dengan 
keterampilan seni bela diri sistem tangan kosong 【Steel Repel】 diaktifkan, tinjunya 

bentrok dengan tinju Guardian Golem. Setelah itu, suara tebal logam yang dipukul 
terdengar. Tinju Shin tampaknya bukan saingan, tapi tinju golem, yang hampir 1 mel, 
ditolak. Serangan itu menyebabkan Guardian Golem kehilangan posturnya dan tersandung 
ke belakang. Berbagai retakan besar dan kecil melintasi tinju yang bertabrakan dengan 
milik Shin. 

Shin tidak memperhatikan Guardian Golem yang tertegun, dan memutar tubuhnya dengan 
momentum tangan kanan yang diayunkan. Dan kemudian, ke arah Guardian Golem lain 
yang mendekat sedikit lebih lambat, dia melepaskan skill dari telapak tangan kirinya. 

Keterampilan bela diri sistem tangan kosong 【Gelombang Transparan】 ―― gelombang 

getaran yang menghancurkan bagian-bagian internal tubuh ditransmisikan melalui tinju 
Guardian Golem dari telapak tangan Shin. Apakah kekuatannya terlalu kuat? Itu berakhir 
dalam sekejap, ketika tubuh Guardian Golem bergetar sedikit, sebelum setengahnya 
terhempas. Di antara potongan-potongan yang hancur, intinya juga tampak bercampur. 
Separuh tubuh yang tersisa jatuh ke tanah seperti boneka yang patah. 

"Ini ... tidak bisa digunakan pada makhluk hidup." 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin bergumam sambil melihat Guardian Golem hancur. Jika lawan adalah makhluk hidup, 
itu akan menjadi pemandangan yang menyakitkan untuk dilihat. 

Dia membuat catatan mental dalam benaknya, dan menghadapi golem terakhir. The 
Guardian Golem yang jatuh di punggungnya sepertinya tidak tersentak sama sekali, 
meskipun dua lainnya sudah dirobohkan. Pada saat yang sama ketika bangun, dengan 
naifnya mengarahkan tinjunya ke arah Shin. 

Sebelum pukulan itu tiba, Shin menembakkan sihir ke arah Guardian Golem terakhir. 

Itu adalah keterampilan sihir sistem bumi, 【Earth Spear】. Sihir yang dirilis segera 

menunjukkan efeknya; bumi tepat di bawah Guardian Golem melesat ke atas dan secara 
bersamaan menjadi tombak yang menyerang sasarannya. Tombak bumi diperkuat dengan 
sihir Shin, dan berlari menembus inti Guardian Golem, saat itu berhenti berfungsi. 

"Keterampilan sihir tingkat dasar dari sistem Bumi dapat menurunkan golem yang 
melebihi level 400, ya?" 

Shin menguji dua keterampilan sebagai percobaan, karena ada beberapa golem. 【

Transparent Wave】 tampaknya efektif melawan monster yang memiliki pertahanan 

tinggi, seperti golem. Namun, tontonan yang sangat aneh mungkin terjadi jika ia 
menggunakannya pada makhluk hidup. Ngomong-ngomong, setelah dia menggunakannya, 
dia punya perasaan bahwa penyesuaian kekuatan skill itu mungkin. 

Adapun 【Tombak Bumi】, apakah itu karena kekuatan sihir Shin? Kekuatannya telah 

meningkat pesat. Meskipun peningkatan kekuatan itu sendiri sudah jelas, dia tidak berpikir 
bahwa pertahanan golem yang melampaui level 400 akan pecah dengan mudah. 
Bagaimanapun, keterampilan sihir sistem bumi adalah keterampilan pertama yang 
diperoleh dalam game. Meskipun itu berguna untuk perangkap dan serangan kejutan, tidak 
ada kekuatan di baliknya sampai sekarang. Segera setelah datang ke dunia ini, dia hanya 
dapat menguji operasi beberapa keterampilan, tetapi Shin sekali lagi berpikir bahwa itu 
perlu untuk dilatih. 

"Sekarang, saatnya mengumpulkan bahan baku" 

Ketika dia menyimpulkan hal itu dalam pikirannya, dia melanjutkan untuk mengambil 
bahan baku. Namun, satu-satunya yang dia kumpulkan adalah fragmen golem, yang 
kemudian dia ubah menjadi Item Card. Dari Guardian Golem, seseorang bisa memanen baja 
ajaib, sementara orichalcum dalam jumlah kecil bisa diambil, jadi dia tidak lupa 
mengumpulkan bahkan potongan yang lebih kecil. 

Ketika dia mengumpulkan semuanya, Shin kembali ke lokasi Schnee. 

" Kerja bagus untuk hari ini." 

"Yang itu juga, jadi apa kesanmu tentang kerusakan itu?" 
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"Roda yang benar-benar hancur. As roda juga patah, karena merosot ke tanah sesudahnya. 
" 

Schnee dan yang lainnya turun dari kereta dan menunggu. Schnee, yang mendengar 
laporan tentang roda yang patah, turun dari kereta sebelumnya dan melemparkan ilusi. 

Adapun kereta, roda hancur dan satu sisi pembawa tenggelam ke tanah. Ketika kehilangan 
keseimbangan dan menyentuh tanah, sepertinya tidak mampu menahan beban pembawa, 
sehingga as roda pecah sepenuhnya. Itu juga mungkin dipengaruhi oleh ngebutnya 
kekerasan sebelumnya. Ketika dia melihat lebih dekat, mereka cukup lelah. 

"Benar-benar rusak. Haruskah saya membuatnya lebih kokoh pada kesempatan ini? " 

Dia membuat pengangkut mengapung dengan keterampilan, dan melepaskan as roda yang 
patah. Mengambil keuntungan dari situasi ini, dia mengambil bagian untuk gerobak yang 
sudah lama disimpan di dalam Kotak Barangnya. Bahkan jika itu bukan spesialisasinya, itu 
masih merupakan pekerjaan produksi. Sambil meningkatkan keterampilan, bagian yang dia 
buat tidak bisa membantu tetapi menumpuk hingga jumlah yang berlebihan. 

Dia melepas roda untuk mengganti axlex yang rusak, sementara pada saat yang sama, dia 
merombaknya untuk mengurangi getaran. Bagian-bagian yang baru dipasang memberikan 
tampilan kayu. Namun, bagi seorang manusia yang berspesialisasi dalam bidang itu, jika 
mereka bukan pengrajin ahli, mereka tidak akan bisa memahami kilau tidak wajar pada 
permukaannya. 

Kilau itu adalah lapisan adamantine, yang hanya dimiliki oleh Shin dan Schnee di dunia ini. 

"Sudah selesai." 

"... Sesuatu, terasa aneh." 

"Itu hanya imajinasimu." 

Tiera akan memastikan perasaan aneh dengan kekuatan pengamatan, tetapi karena 
kurangnya pengetahuan, dia menyerah. Dengan acuh tak acuh, Schnee juga mengalihkan 
perhatiannya. 

Ketika perbaikan selesai, mereka mulai pergi. Performa gerobak naik secara signifikan 
dibandingkan sebelum perbaikan, dan mendorong maju meskipun jalan yang buruk. 

Setelah bergerak selama 2 hari tambahan, pesta akhirnya mencapai akhir Larua Grand 
Woods, dan tiba di Falnido. 

Shin dan yang lainnya berada di bagian tenggara Falnido. Mungkin karena wilayah 
berhutan lebat berbatasan dengan Larua Grand Woods, itu tidak padat, tetapi 
pemandangan hutan melintasi perbatasan diperpanjang. Apakah itu vegetasi yang 
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berbeda? Sementara Larua Grand Woods adalah daerah padat yang dekat dengan hutan, 
hutan Falnido memancarkan kesan hewan kecil yang hidup dengan damai. 

Meskipun hutan tersebar, tentu saja ada perbatasan. Menurut Schnee, ada pasukan penjaga 
juga. 

Jalan yang mengarah ke negara itu dipertahankan; tidak perlu mengisi melalui jalur tanpa 
jejak. Di jalan utama yang terus ke Falnido dari dataran, rombongan Shin maju perlahan. 
Mereka mungkin dianggap sebagai orang yang mencurigakan dan ditahan jika mereka 
meningkatkan kecepatan mereka di sini. 

Schnee mengirimkan kartu pesan, untuk memberi tahu Girard tentang kedatangan mereka. 
"Hmm? Seseorang datang. Level mereka cukup tinggi. " 

Sekitar 10 menit telah berlalu sejak mereka masuk ke dalam hutan melalui jalan. Shin 
merasakan seseorang menuju kereta dengan garis lurus. Mereka ada dua. Level mereka 
masing-masing 210 dan 179. 

"Karena aku sudah mengirim pesan ke Girard beberapa waktu yang lalu, aku pikir itu 
adalah orang-orang yang datang untuk menyambut kita." 

Karena mereka tidak mampu memanggilnya Manusia Tinggi, dia tampaknya meminta 
orang yang dapat diandalkan untuk membimbing mereka. Schnee, yang tampaknya 
mengingat kedua orang itu, dengan santai duduk di sebelah Shin. 

Gerobak berhenti selama beberapa menit, dan sepasang Beast-man muncul dari hutan. 

"Seperti yang diharapkan, kalian datang." 

"Ya. Saya menerima surat keputusan dari Pendiri yang Anda kunjungi. " 

Orang yang merespons kata-kata Schnee memiliki rambut abu-abu dan mata hijau pekat 
adalah seorang pria dengan penampilan maskulin. Tidak ada celah dalam posisi berdiri itu, 
jadi jelas bahwa dia bisa mengatasi di tempat jika sesuatu terjadi. Dia tampak berusia akhir 
20-an; untuk standar dunia ini, mengingat levelnya, Shin merasa dia cukup muda. 

"Orang itu, orang yang disebutkan?" 

"Itu benar, ini dia. Karena agak sulit untuk memperkenalkannya di sini, saya meminta 
panduan dari Girard. " 

" Saya mengerti. Kami akan menjadi panduan untuk kota kami, Elden. Ikuti saya. " 

Pria itu bergerak ke depan gerobak dengan jawaban itu. Shin membuat gerobak maju 
untuk menyamai kecepatan pria itu berlari. 

"Cuore juga tampak sehat." 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ya! Schnee-sama juga tampaknya sehat di atas segalanya. " 

Setelah menjawab dengan nada cepat, adalah wanita bernama Cuore. Identik dengan pria 
yang baru saja dideskripsikan, dia adalah seorang gadis cantik dengan rambut abu-abu dan 
mata hijau tua. Panjang rambutnya adalah sebahu. Shin melihat bahwa satu-satunya bagian 
yang diperpanjang adalah bagian di belakang lehernya. Dia berbicara seperti seorang 
pejuang, dan memberi kesan bahwa dia populer dengan sesama jenis. 

Menilai dari percakapan yang bersahabat itu, Schnee dan kedua orang itu tampaknya 
berkenalan sejak dulu. 

"Apakah kamu sudah lama kenal?" 

"Aku ada di sana ketika dia lahir. Saya juga melatihnya. " 

" Heh ... a Chosen One? " 

" Implikasinya mungkin berbeda, tetapi dia memiliki kekuatan yang cukup sehingga bisa 
dikatakan dia adalah yang terpilih. Lagipula, itu karena dia adalah keturunan langsung 
Girard. " 

" Apa !? ...Apakah begitu? Jika binatang itu memiliki cucu buyut, apalagi cicit buyut ..., tidak 
... tidak akan aneh. " 

Ketika dia memikirkan kehidupan asli Girard, Girard menikah dengan istrinya, dan itu tidak 
akan aneh untuk dia punya anak. Karena dia tidak bisa hidup selama beberapa ratus tahun 
seperti peri dan peri. 

"Hmm? Sudahkah kita sampai? " 

Setelah lelaki itu berlari sebentar, dia memberi isyarat agar mereka berhenti di depan 
benteng yang terlihat. Ketika Shin melihat benteng, ia menemukan bahwa beberapa bagian 
dinding disamarkan agar terlihat biasa. 

Rupanya, ada pintu tersembunyi di suatu tempat atau lainnya. Lebar cukup untuk 
membiarkan satu kereta lewat, dan tidak ada banyak ketinggian juga. Ini mungkin gerbang 
untuk membiarkan perusahaan yang akan datang melewati penyamaran, seperti saat ini. 
Para prajurit yang berjaga kemungkinan besar juga yang dipilih. 

"Bagaimana dengan kereta?" 

"Dalam hal ini, aku harus mengubahnya menjadi kartu." 

Karena bagian yang ia gunakan untuk renovasi mungkin mencurigakan di dunia ini, ia 
menyimpannya di Kotak Barang, untuk berjaga-jaga. Dapat dikatakan bahwa saat dia mulai 
merenovasinya, opsi untuk menjualnya sudah tidak ada. 
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Kagerou dibebaskan dari tugas menarik kereta, jelas berubah menjadi tubuh kecil, 
sehingga Tiera bisa memegangnya. 

Mereka bergerak dari ruang terbuka tempat mereka menghentikan kereta untuk melewati 
terowongan, sehingga mereka bisa bertemu Girard yang ada di depan. Mereka kemudian 
memasuki sebuah bangunan, dan maju menuju bawah tanah dari sana. 

"Entah bagaimana, aku merasa tidak pada tempatnya." 

"Apa yang kamu katakan, seorang karyawan Tsuki no Hokora adalah orang yang sah 
mengenai orang-orang." 

Ketika mereka dibimbing di sepanjang jalan, Shin mendorong Tiera yang gugup. Karena dia 
berada di toko selama lebih dari 100 tahun, dia cukup banyak keluarga sejauh Shin 
melihatnya. 

Menurut ingatan Shin, Girard bukanlah tipe yang mengkhawatirkan hal-hal sepele, jadi itu 
seharusnya tidak menjadi masalah. 

"Kamu tidak perlu gugup, karena aku sudah memberitahunya tentang kamu, Tiera." 

"Bahkan jika begitu, tidak mungkin bagiku untuk bersantai ..." 

Dari sudut pandang orang biasa, orang yang akan dihadapinya. setelah ini, adalah 
seseorang yang berada pada level yang sangat berbeda, sehingga hanya mungkin untuk 
bertemu mereka sekali seumur hidup. Itu normal untuk merasa kecil. Hanya karena dia 
dekat dengan keberadaan bernama Schnee, tidak berarti dia bisa dekat dengan anggota 
sejenis lainnya. 

"Persiapkan dirimu. Kami telah tiba. " 

Sementara mereka berbicara, sepertinya mereka telah mencapai ujung terowongan. Di luar 
apa yang tampak di atas tanah, ada sebuah bangunan seperti kediaman samurai Jepang. 

Tidak ada gerbang, tetapi semuanya mulai dari genteng, hingga pintu geser kertas, rasanya 
seperti replika skala penuh yang tampaknya bisa digunakan untuk drama sejarah. 

"Lewat sini." 

Pria itu mengundang mereka dengan beberapa kata. Mereka melepas sepatu mereka di 
pintu masuk, dan melanjutkan ke kedalaman kediaman melalui beranda. 

Di depan sebuah kamar di rumah, pria yang membimbing mereka menghentikan 
langkahnya. 

"Aku telah membawa Schnee dan teman-temannya." 
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"Ou, masuk." 

Jawabannya diterima, dan lelaki itu membuka pintu geser kertas. Ada tiga orang di ruangan 
itu. 

Tak lama, Shin mengenali salah satu dari mereka. Duduk di depannya adalah Wolf Type 
High Beast, karakter pendukungnya no. 3. Itu Girard Estaria. 

Dari sudut pandang Shin, ada Tipe Gajah di sebelah kirinya, dan Tipe Kura-kura di sisi 
kanannya, tetapi Shin tidak memiliki ingatan tentang mereka. Keduanya level 255. Mereka 
mungkin orang kepercayaan Girard. 

Mengikuti pria itu, Shin, Schnee dan Tiera memasuki ruangan. Tentu saja, Yuzuha dan 
Kagerou juga mengikuti. 

Shin ada di tengah, Schnee dan Tiera masing-masing berada di kiri dan kanannya, dan 
Girard membuka mulut untuk berbicara. 

"Ou, Tuan-dono. Saya tidak pernah berpikir saya akan hidup sampai hari saya melihat Anda 
lagi. " 

Suara Girard, yang sekarang dia dengar untuk pertama kalinya setelah datang ke dunia ini, 
dan yang dulu sering didengar Shin, adalah suara rendah dan dalam. 
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Girard 

◆◆◆◆ 

"Sama di sini, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih hidup." 

Mirip dengan pendapat pertama Girard, Shin juga menjawab. 

Tidak seperti binatang buas yang duduk di kanan dan kiri, Girard adalah tipe manusia 
sekarang. Kerutan meningkat di wajahnya, dan rambutnya memutih. 

Namun, bahkan jika penampilannya tampak tua, kehadiran yang terpancar dari tubuh itu, 
Shin berpikir bahwa bahkan tidak ada partikel yang menjadi lemah. Setidaknya, dia tidak 
terlihat akan mati dalam waktu dekat. Nada sombong itu tampaknya sama dengan 
sebelumnya juga. 

"Kukuku, itu benar. Saya juga tidak tahu mengapa saya masih hidup. Karena aku mungkin 
akan mati mendadak, semua orang di sekelilingku khawatir. " 

" Yah, kau seharusnya tidak menertawakan itu. " 

Sambil mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia bahas, Girard tertawa dengan 
sungguh-sungguh. Adapun binatang buas yang duduk di kanan dan kiri, mereka dalam 
keadaan kaget dan juga menghela nafas sambil mengangguk setuju dengan ucapan Shin. 

"Nah, ada banyak hal yang harus dibicarakan juga dan ceritanya sudah menumpuk, tapi aku 
harus memperkenalkan orang-orang ini sebelumnya." 

Mengatakan begitu, Girard memperkenalkan pria dan wanita yang memandu Shin dan 
pestanya, sambil duduk di antara binatang buas. 

"Orang ini adalah Beast King saat ini, Wolfgang. Dan ini di sini adalah putri Wolfgang, 
Cuore. " 

"Aku Wolfgang Estaria. Silakan berkenalan di akhirat nanti. " 

" Aku Cuore Estaria! Suatu kehormatan bertemu dengan Anda! " 

Diperkenalkan oleh Girard, kedua binatang itu menundukkan kepala mereka masing-
masing. 

Wolfgang tampak tenang, tetapi Cuore tampak agak bersemangat. 

"Dan, dua orang ini adalah teman terpercayaku. Van dan Rajim. " 

" Lengan kanan Raja, Van Kuu. " 
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" Lengan kiri Raja, Rajim Dolku. " 

Kedua binatang buas itu berkata tidak lebih dari itu dan dengan tenang membungkuk. 
Keadaan terkejut mereka dari beberapa waktu lalu menghilang, dan mereka sekarang 
mengenakan ekspresi serius. 

Orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Van adalah seekor gajah, dan Rajim sebagai 
binatang penyu, dikenal. Posisi di mana mereka duduk tampaknya sesuai dengan masing-
masing lengan. Kanan adalah Van, kiri adalah Rajim. 

"Aku Shin. Anda mungkin sudah mendengarnya, tapi saya Manusia Tinggi. Aku berharap 
bisa bergaul denganmu. " 

Shin juga memperkenalkan dirinya dan membungkuk. Sikap yang rendah hati itu tidak 
sama dengan martabat mereka yang melampaui dan dibicarakan di antara orang-orang. 

Sejak awal, dia tidak memiliki niat untuk melakukannya dengan aura superioritas. 

"Kuku, tuan mengatakannya seperti biasa. Tidak ada untungnya bahkan jika kamu bersikap 
rendah hati di sini. " 

" Yah, karena aku seharusnya tidak berbicara begitu santai kepada raja yang baru saja 
kutemui. Sudah biasa memanggil mereka dengan nama. Anda awalnya tidak akan 
memanggil mereka dengan nama seperti itu. " 

"Reuni setelah sekian lama. Saya ingin Anda memaafkan saya karena membuat lelucon 
seperti ini. Selain itu, Shin, kita tahu betapa Manusia Tinggi adalah eksistensi yang tidak 
bertanggung jawab. Maka, saya harus memahami reaksi seperti itu kembali. " 

" Astaga, pria ini. Nah, jika Anda tahu tentang hal-hal yang telah kami lakukan, Anda harus 
mengerti. " 

Bagi penduduk dunia ini, Manusia Tinggi adalah keberadaan yang legendaris, dan juga 
objek ketakutan pada saat yang sama. 

Mereka menenggelamkan sebuah kota ke lautan api dan memburu binatang-binatang suci. 
Itu adalah eksistensi yang benar-benar mencapai apa yang biasanya dianggap orang 
sebagai lelucon. 

Dan sekarang, di antara ras berumur panjang seperti peri dan peri, yang telah melihat 
kacamata seperti itu, banyak yang masih hidup, menyebarkan cerita tentang kekuatan 
Manusia Tinggi. 

Terlebih lagi, jika Schnee dan Girard, yang hanya bawahan, telah menunjukkan kekuatan 
yang sangat fenomenal, orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya eksistensi 
yang mereka ikuti. 
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Bagi seseorang yang memerintah suatu negara, menundukkan kepala kepada orang yang 
memiliki kekuatan seperti itu adalah hal sepele, cukup dilakukan untuk menyanjung 
mereka. Itu adalah kekuatan yang begitu besar sehingga raja mana pun secara sukarela 
menyambut seperti itu. 

"Untuk saat ini, mari kita bicara secara normal, apakah saya bisa menghapus suatu negara 
dengan iseng atau tidak. Dengan cara ini, aku merasa bisa berbicara dengan seorang teman. 
" 

Dengan sikap menantang, Shin meminta Wolfgang untuk berbicara dengan nada 
normalnya. 

"Apakah itu baik-baik saja?" 

"Lebih baik bertanya di sini." 

Shin segera menjawab. 

Meskipun dia telah mengacaukan berbagai hal dalam permainan, dia sadar bahwa dia 
dikenal sebagai legenda. Namun, dari sudut pandang Shin, bahkan jika dia tidak ingat 
bahwa dia telah melakukan apa pun, selain era permainan, baginya untuk disembah 
membuatnya merasa tidak nyaman. 

Alasannya berbeda dari rasa hormat sebagai pemain tinggi selama pertandingan. 

"Cuore-san, Van-san, rajim-san juga, silakan melakukan hal yang sama." 

"IS IT BAIK-BAIK SAJA !?" 

"Putri, silakan menenangkan diri sedikit." 

"Tapi Van, dia sendiri mengatakan tidak apa-apa!" 

The tinggi Cuore yang bersemangat memberi Shin kesan penggemar yang bertemu dengan 
idola mereka. Meskipun ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya dia memiliki 
penampilan yang bermartabat, bahkan tidak ada bayangan yang tersisa. Itu adalah 
'perubahan' yang absurd. 

"Shin-dono adalah raja binatang Patriark kita, tuan Girard-sama. Jangan gunakan gelar 
kehormatan untuk kami juga, kami tidak keberatan jika Anda memanggil kami dengan 
nama depan kami. " 

" Itu adalah kesalahan yang tidak disengaja yang diciptakan oleh kehadiran yang 
bermartabat tadi. " 

Di tempat Van yang menenangkan Cuore , Rajim berbicara dengan Shin. Untuk orang yang 
dijanjikan Girard, menggunakan gelar kehormatan, gaya itu mungkin menjadi gila. 
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"Maka, akan mudah untuk berbicara jika Rajim dan yang lainnya berbicara dengan nyaman 
juga. Karena itu lebih nyaman bagiku dan aku merasa lebih nyaman seperti itu. " 

" Jika Shin-dono mengatakan demikian, aku akan mendapat hak istimewa untuk 
melakukannya. Karena ini adalah cara berbicara saya yang paling nyaman. Mohon 
mengertilah." 

Karena tokoh pendekar yang mendapat kesan dari Shin, dia pikir Rajim akan menurun, 
tetapi dia secara mengejutkan tampaknya mudah beradaptasi. Karena Girard tidak 
menahan diri, itu mungkin efek yang memengaruhi. 

"Ngomong-ngomong, Shin. Sekarang saya ingin mendengar tentang wanita muda dan 
binatang-binatang suci di sana. " 

Dengan cara yang agak ramah, Girard mengalihkan perhatiannya ke Tiera dan para 
monster. Tentang Yuzuha dan Kagerou yang menjadi hewan suci, dia sepertinya sudah 
tahu. 

"Maaf atas perkenalannya yang terlambat. Dia adalah Tiera. Dia adalah orang yang 
merawat Tsuki no Hokora. " 

" Senang bertemu denganmu. Saya Tiera Lucent. Untuk Tsuki no Hokora, saya sangat 
berterima kasih. " 

Perilakunya dari sebelum memasuki ruangan telah benar-benar berubah, Tiera dengan 
sempurna mengatur perilakunya, dan bahkan menampilkan etiket yang baik. Penampilan 
tegang itu tidak terlihat. Bahkan tidak menegang, dia menghadapi semua orang di Falnido 
secara alami. 

Shin mungkin melihatnya dengan cara yang berbeda, sebagai sikap menantang, karena dia 
terlalu tegang. 

"Dan rubah di sini adalah Yuzuha, anak serigala itu adalah Kagerou. Aku akan 
memberitahumu untuk berjaga-jaga, tetapi ras mereka adalah Element Tail dan Gruefago. " 

" Hoh. " 

" Tidak mungkin ... yang legendaris ...? " 

" C-Lucu ... " 

Sementara Yuzuha, yang telah menjadi kecil di sebelah Shin, dan Kagerou, yang dipegang 
oleh Tiera, dipandang bergantian, Girard memiliki wajah tersenyum, seperti anak nakal 
yang menyeringai. 

Berbeda dengan dia, Wolfgang dan Cuore membuka mata mereka lebar karena terkejut. 
Sampai batas tertentu, Shin merasa bahwa kejutan Cuore diarahkan ke arah yang berbeda. 
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Meskipun baik Van maupun Rajim tidak bereaksi dengan cara yang besar, mereka 
memberikan anggukan kecil, seolah-olah mereka mengira itu seperti yang diharapkan dari 
Manusia Tinggi. 

"Sama seperti sebelumnya, kamu tidak pernah kekurangan subjek." 

"Bukannya aku bertujuan untuk itu khususnya." 

"Kuku, itu hal yang baik untuk tidak bosan. Kemudian, ceritanya telah menumpuk, tetapi 
Anda semua harus lelah dari perjalanan panjang. Wanita muda itu terlihat seperti orang 
biasa. Bawa mereka ke kamar mereka untuk saat ini. Setelah membersihkan tubuh Anda di 
kamar mandi, mari kita makan bersama. " 

Waktu saat ini adalah 16:30 Terlepas dari Shin dan Schnee, karena Tiera menunjukkan 
kelelahan seperti yang diharapkan, dia tampaknya khawatir. 

Wolfgang dan Cuore kembali bekerja sementara, dan akan bergabung dengan mereka 
untuk makan nanti. 

"Ah, benar juga. Shin, kemari sebentar. " 

Ketika dia akan pindah, Girard memanggil Shin. 

"Ada apa?" 

"Ayo kita buat pesta. Akan ada beberapa pembicaraan nanti. " 

" Aku mengerti. " 

Rupanya, ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Untuk pesta yang dibuat dalam versi 
generasi lama, Mind Chat tersedia kapan saja. 

Van dan Rajim membawa mereka ke kamar mereka. 

Dengan masing-masing kamar pribadi, interior semua kamar dihiasi dengan laci di atas 
tikar tatami di sebelah gulir gantung, seperti tempat tinggal samurai. 

"(Shin. Aku minta maaf karena tiba-tiba, tapi bisakah kamu menemaniku sebentar?)" 

"(Oke, aku akan pergi ke sana segera, jadi tunggu aku.)" 

Sementara Shin melihat ke arah Di bagian dalam ruangan, sebuah pesan datang melalui 
Mind Chat dari Girard. Untuk beberapa alasan, dia tidak memiliki firasat yang baik. Namun, 
tidak ada yang bisa dia lakukan selain mematuhinya, dan karena itu menuju ke Girard 
dengan bantuan peta. 
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Meskipun ini adalah penyimpangan; peta sederhana yang diproyeksikan dalam pandangan 
Shin sebelum dia menyadarinya, fungsi menggambar peta dipulihkan seperti saat 
permainan berlangsung. Karena itu, ia dapat sepenuhnya memahami struktur di dalam 
kediaman samurai. 

"Oh, ini dia." 

Ketika Shin mendahului sambil memeriksa dengan peta, dia menemukan Girard yang 
sedang memandangi taman sambil duduk di beranda. Apakah itu cocok dengan gaya 
rumah? Dia mengenakan kimono. 

"Anda datang. Silakan duduk. Tehnya akan segera datang. " 

" Kalau begitu, aku tidak akan ragu. " 

Dia duduk di atas bantal yang sudah disiapkan, dan Shin memperhatikan taman yang 
sedang dilihat Girard. Adapun taman yang luas, ada sebuah kolam dan taman batu di mana 
tanaman hijau diatur dengan baik. Bahkan Shin, yang tidak tahu banyak tentang hal-hal 
seperti itu, entah bagaimana bisa mengenali bahwa itu adalah taman yang sangat baik. 

Tak lama, Schnee tiba dengan satu set teh. Teh sepertinya disiapkan oleh Schnee. 

"Nah, di mana aku harus mulai berbicara?" 

"Jika ini tentang kisah heroik dari Girard mendirikan sebuah negara, aku sudah 
mendengarnya dari Schnee." 

"Oioi, apakah kamu memberitahunya tentang hal itu sebelumnya? Saya akan membual 
tentang hal itu. " 

" Jika Anda yang mengatakannya, saya pikir Anda akan membesar-besarkan isinya, jadi 
saya menyampaikan kebenaran dari apa yang saya lihat secara objektif. " 

Schnee menjawab sambil tersenyum, kepada Girard yang kecewa. Mengetahui temperamen 
rekannya, dia menjawab tanpa ragu-ragu. 

"Mau bagaimana lagi. Mengesampingkan kisah kepahlawananku. Sebagai gantinya, tolong 
ceritakan tentang keadaan Shin sebagai gantinya. Saya menerima pesan itu, tetapi bukan 
detail kecil yang tidak ditulis. " 

" Begitukah, meskipun saya sudah memberi tahu Schnee, untuk mengatakan yang 
sebenarnya ―――― " 

Sama seperti saat itu dengan Schnee, dia menjelaskan kepada Girard bagaimana dia 
berakhir di sini. 
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"Saya melihat. Itu menjelaskan mengapa tidak peduli seberapa banyak aku mencarimu, 
tidak ada satupun petunjuk yang ditemukan. " 

Girard, yang sekarang mendengar keadaannya, mengangguk. Girard telah berkali-kali 
mencari Shin. Karena dia berbagi informasi dengan Schnee, dia tahu kesulitan itu dengan 
baik. 

"Meski begitu, Shin juga, jangan biarkan hal misterius ini mengganggu Anda." 

"Memang. Yah, meski bukan segalanya, menolong tidak semuanya buruk. " 

Girard memasang ekspresi yang sepertinya ingin mengatakan" Yareyare ". Karena Girard 
merasa lega ketika dia merasa kasihan pada orang yang bersangkutan, Shin sedikit 
tersentuh. 

"Apakah begitu? Tepat sekali. Setidaknya itu hal yang baik bagiku. " 

" Girard? " 

Suasana hati Girard berubah. Sensasi yang dirasakan Shin, menusuk kulitnya, itu adalah 
aura yang dikenakan Girard. 

"Sekarang mari kita menuju ke poin utama. Shin, aku harus memberitahumu sesuatu. " 

" ..... Apa itu? " 

Antisipasi muncul di benak Shin. Namun, dia dengan tenang bertanya lagi, tanpa 
menunjukkannya di wajahnya. 

"Aku akan segera mati. Tidak lama sekarang. Mungkin, aku tidak akan bertahan selama 
satu bulan lagi. " 

" Apa maksudmu? " 

Setidaknya, Girard yang ada di depan matanya tidak tampak seperti dia akan mati dalam 
waktu sekitar sebulan. Sebaliknya, tubuhnya, yang dengannya tidak aneh jika dia tetap 
hidup selama beberapa dekade lagi, mengeluarkan kehadiran yang cocok. 

"Saya telah merasakan perasaan tidak nyaman selama beberapa minggu sekarang, dan saya 
yakin ketika saya membaca pesan Schnee. Di dalam diriku, waktu berhenti sudah mulai 
bergerak lagi. " 

" Seolah-olah itu menunggu Shin untuk kembali. " 

Schnee juga menambahkan. 

"Jika Tuhan ada di dunia ini, itu mungkin telah mengabulkan keinginanku." 
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"Harapan?" 

Mungkin itu isi pokok utamanya. Girard menatap lurus ke arah Shin, dan membuka 
mulutnya. 

"Ini pertandingan, Shin. Kamu ... aku, aku ingin bertarung melawanmu. " 

" Girard ... Kamu ... " 

Dalam situasi di mana rentang hidupnya telah jauh berkurang, dia meminta korek api. 

Bahkan jika Girard tidak mengatakan segalanya, Shin mengerti dengan baik apa yang ingin 
dikatakan Girard. 

(Kamu ingin mati dalam pertempuran?) 

Girard adalah seorang pejuang. Bukan sebagai pekerjaan, tetapi sebagai cara hidup. 

Untuk alasan ini, dia tidak bisa tidak memikirkannya. Lebih penting lagi, itu adalah 
pertarungan melawan Shin yang merupakan prajurit terkuat pada saat yang sama. 

Dia tidak pernah memiliki duel di era game, duel satu lawan satu dengan Shin. 

Seberapa jauh dia bisa menjangkau dengan kepalan tangan dan keterampilannya terhadap 
orang yang melampaui batas? Bukan sebagai Beast King, dan bukan sebagai karakter 
pendukung juga. Sama seperti seorang pejuang, dia ingin menantang puncak. 

"Ini keinginan terakhirku. Bisakah Anda menerimanya? " 

Mata Girard menyampaikan bahwa tidak ada cara yang lebih cocok untuk membakar sisa 
hidupnya. Tidak terpengaruh oleh usia tua, semangat juangnya masih menyala terang; 
tidak ada pilihan bagi Shin untuk menolak. 

Misalnya, jika kawan-kawan yang berjalan bersama sebelum menghendakinya, bahkan jika 
itu mengarah ke jalan yang akan berlanjut sampai mati, itu adalah tugas Shin untuk 
menerima tantangannya. 

Untuk peran lawan yang memberi kejayaan pada akhir Beast King pertama, tidak ada orang 
yang lebih cocok dengan peran itu daripada Shin. 

"...Saya mengerti. Saya menerima tantangan Anda. " 

Dia melihat kembali ke mata Girard dan setuju. 

Tidak ada emosi suram di mata kedua orang ini. 

Seolah-olah itu diharapkan terjadi dalam waktu dekat, sensasi seperti itu dibagikan. 
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"............" 

Ketika keduanya memutuskan untuk saling berhadapan, Schnee diam-diam 
memperhatikan mereka. 

Bagi Girard, yang telah mengungkapkan semua perasaannya, dia merasa itu patut ditiru. 
"Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah membicarakan keputusan Anda dengan 
Wolfgang, Van, dan Rajim?" 

Keberadaan Girard sebagai Raja Beast pertama sangat besar. Jika dia mati, maka pengaruh 
kematiannya terhadap lingkungan tidak dapat diukur. 

"Saya telah memberi tahu mereka tentang masa hidup saya yang lebih pendek, tetapi 
belum tentang duel. Meskipun demikian, saya tidak punya niat untuk 
menyembunyikannya. Saya akan berbicara dengan mereka setelah ini. Yah, Van dan Rajim 
tampaknya menyadari keinginanku. " 

Mengatakan nama orang kepercayaannya, Girard tertawa. 

Mereka mungkin pura-pura tidak melihat menembus dan seterusnya; Sepertinya mereka 
sudah lama mengikuti Girard. 

"Apakah mereka sesama kawan seperjuanganmu?" 

"Ya, setelah Shin menghilang, itu adalah hubungan yang dibangun dengan terus menerus 
bertarung bersama." 

Girard mungkin merasa nostalgia untuk masa lalu, ketika dia berbicara sementara pada 
saat yang sama membual dalam beberapa hal. 

"Gajah dan kura-kura. Ada satu atau dua jenis di antara Binatang buas dengan umur 
panjang, ya? Saya kira itu mungkin untuk hidup selama lebih dari 500 tahun. " 

" Anda mungkin mengatakan bahwa saya orang tua. Mereka awalnya di guild di suatu 
tempat, tapi itu runtuh selama 'Senja Yang Mulia'. " 

Ketika Girard pertama kali bertemu mereka, mereka berdua masih laki-laki. Mereka 
menjadi bawahannya dengan siapa dia berbagi hidupnya; bisa dikatakan mereka adalah 
kawan. 

"Orang-orang itu memiliki pengalaman bertahun-tahun. Saya juga mirip. Segera, orang-
orang di negara ini harus keluar dari pengaruh kita. " 

Berbeda dari ketika Girard membual tentang bawahannya, dia menutup matanya seolah 
dia khawatir tentang sesuatu. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Kita binatang buas dengan cepat melewati generasi kita. Meskipun bukan itu yang harus 
kukatakan pada diriku sendiri, keberadaan kita telah tumbuh terlalu besar karena itu. Saya 
turun sebagai pensiunan hingga sekitar generasi kedua atau ketiga, tetapi saya menjadi 
bayangan yang diandalkan setelah itu. Selain dari Beast King saat ini, kami telah diandalkan 
oleh orang-orang sebelum itu. " 

" Itu benar-benar buruk. " 

Itu masalah jika raja terkuat masih aktif selama setiap generasi berturut-turut. Namun 
ceritanya akan sedikit berbeda jika kemampuannya menurun. Namun, apakah itu lebih 
baik atau lebih buruk, kekuatan fisik Girard hampir tidak berubah seiring berjalannya 
waktu. Ketika pengaruhnya yang buruk menunjukkan jejak pada pemerintahan saat ini 
karena itu, Girard mungkin terikat. Melihat karakternya, orang tidak akan berharap dia 
terlibat dalam politik. Namun, pengaruhnya akan tetap ada, hanya karena ia adalah bagian 
dari generasi pertama. 

"Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin mati hanya untuk melewati umurku. Namun 
negara ini masih belum baik. Meskipun aku tidak bisa dengan kuat mengatakan itu karena 
ada yang terpilih, jika aku hanya bergantung pada beberapa prajurit yang kuat, aku tidak 
tahu apa yang akan terjadi jika mereka mati. Jika Shin tidak datang, aku berpikir untuk 
pergi ke negeri yang jauh. " 

Itu tidak selalu buruk untuk dikumpulkan dan dipimpin oleh orang yang kuat. Tetapi, 
kekuatan Girard, dibandingkan dengan yang dipilih lainnya, terlalu berbeda dalam urutan 
besarnya, sehingga tidak mungkin memperlakukan mereka seolah-olah mereka memiliki 
peringkat yang sama. 

"Saya mendengar bahwa Wolfgang sangat baik sebagai penguasa, bagaimana dengan itu?" 

"Memang, pria itu sangat baik di antara generasi penerus. Bahkan dalam pertempuran dia 
adalah yang terkuat, di sebelahku, di dalam Falnido. Dia juga mendengarkan suara orang-
orang. " 

Beast King yang sekarang tampaknya lebih kuat dari Van dan Rajim. 

"Jadi kamu bisa menyerahkannya padanya, kan?" 

"Begitulah." 

Ini adalah seseorang yang dengannya dia bisa mempercayakan negara. Itu adalah hal yang 
sangat menggembirakan bagi orang-orang yang mendukung Wolfgang untuk memikul 
negara. Selain itu, Girard juga bisa mati tanpa khawatir untuk satu-satunya negara yang ia 
ciptakan. 

"Kalau dipikir-pikir, aku mendengar bahwa Wolfgang dan Cuore bukan Terpilih, mengapa 
begitu?" 
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"Orang-orang itu tentu saja bukan yang dipilih. Namun, itulah yang dikatakan orang. Jika 
saya menilai dari statistik mereka, mereka lebih dari 600 rata-rata. " 

Nilai yang disampaikan Girard sangat melebihi tingkat kemampuan yang dipilih berkali-
kali, bahkan lebih dari yang diharapkan Shin. Tampaknya, orang-orang kuat di dunia ini 
tampaknya tidak terbatas hanya pada orang-orang yang dipilih. 

"Bahkan jika aku mengatakan itu, mereka lebih seperti pengecualian. Dalam keturunan 
langsung saya, seorang anak yang bisa berhasil kemampuan saya kadang-kadang akan 
lahir. Wolfgang dan Cuore adalah dua dari mereka. Ada perbedaan individual mengenai 
seberapa banyak anak-anak itu mewarisi, tetapi umumnya, nilai atribut mereka tinggi. " 

" Dalam kasus yang dipilih, hal seperti itu tidak pernah terjadi? " 

"Aku belum pernah mendengar cerita seperti itu. Tetapi kasus-kasus seperti itu, di mana 
seseorang memiliki statistik di atas standar, saya telah mendengar desas-desus tentang 
mereka. Paling tidak, mereka tidak pernah keluar dari panggung dari menjadi rumor 
menjadi fakta. " 

Girard menyoroti sebagian dari rumor itu. Meskipun dia tidak mengkonfirmasinya, karena 
itu terjadi pada tubuh seorang anak, dia tidak bisa begitu yakin. 

"Sebenarnya, meskipun jarang di antara yang terpilih, seseorang dengan kemampuan yang 
lebih besar dari Wolfgang mungkin telah dilahirkan." 

Sekali lagi, yang terpilih sangat kuat tampaknya telah muncul. 

Menurut Girard, dia diberitahu bahwa masing-masing statistik memiliki rata-rata 700. Itu 
adalah nilai yang bahkan tidak bisa bertarung dengan Kagerou. Dikatakan bahwa tidak ada 
informasi yang berkaitan dengan keturunan mereka. 

Ngomong-ngomong, seperti yang diharapkan Shin untuk yang terpilih biasa, jika salah satu 
statistik mereka, STR atau INT atau lebih, mencapai 500, mereka tampaknya digolongkan 
dalam level lanjutan atas. Tampaknya cukup langka untuk dua statistik yang setinggi itu. 

Kedua putri Bayreuth tampaknya termasuk dalam kategori itu, tetapi hampir tidak ada 
yang lain. Selain itu, statistik mereka sekitar 200-300 lebih tinggi dari standar. Nilai 
numerik ini bisa diukur dari intuisi saat bertarung. Adapun mayoritas yang dipilih, mereka 
memiliki rata-rata paling banyak 350. 

"Tetap saja, itu sangat mengancam bagi orang biasa, ya?" 

"Sepertinya begitu. Nah, ceritanya telah menyimpang. Mari kita kembali ke pembicaraan 
tentang duel kita. " 

Girard dengan ringan menggelengkan kepalanya. 
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"Oke, tentang masalah itu, apakah kamu tahu tempat yang bagus dengan banyak ruang 
untuk duel? Jika kita bertarung dengan serius, itu tidak akan berakhir hanya sebagai 
lelucon. " 

Seperti yang Shin katakan, sekitarnya pasti akan berubah menjadi sebidang tanah kosong 
dengan permukaan yang hancur. Menurut keadaan, perlu untuk mempertimbangkan 
perubahan medan. 

Tentu saja, tidak ada bangunan, termasuk arena dan tempat latihan, baik. Ketika serangan 
Shin dan Girard bentrok, akan terlalu berbahaya untuk hanya menonton. 

"Ada tempat yang ada dalam pikiranku. Jika Anda datang dari Beirun, apakah Anda ingat 
Larua Grand Forest? Ayo kita lakukan di sana. " 

" Apakah ada tempat untuk bertarung di sana? Itu tampak seperti hutan bagiku. " 

"Hutan itu sedikit istimewa. Dalam rentang tertentu di hutan yang diperluas, tidak peduli 
berapa banyak pohon yang ditebang, semuanya akan dipulihkan dalam semalam. Karena 
ada saat-saat ketika aku mencoba mengamuk sebelumnya, bahkan setelah aku 
membalikkan akarnya, itu benar-benar dipulihkan pada hari berikutnya. " 

" Ada apa dengan itu ... " 

" Itu adalah penjara bawah tanah tipe hutan yang bermutasi. Meskipun penyebabnya tidak 
diketahui, karena hutan tidak meluas dari rentang tetapnya, ia ditinggalkan sendiri. Itu juga 
digunakan sebagai tempat untuk sesama yang dipilih untuk bertarung, jadi ini bukan 
pertama kalinya. " 

" Begitu . " 

Shin, yang pada awalnya mungkin khawatir tentang kerusakan yang ditimbulkan pada 
alam, mengerti ketika mendengar kata-kata Girard. Jika dipulihkan tidak peduli berapa 
banyak kerusakan yang diperlukan, itu sempurna sebagai medan pertempuran. Apalagi, 
jika itu terus digunakan sebagai cincin, dia tidak perlu ragu. 

Jika kedua orang itu menjadi serius, bahkan jika ada monster yang berkeliaran di sekitar 
area, mereka juga tidak akan menjadi ancaman. Itu sempurna. 

"Maka tidak ada masalah tentang lokasi. Berikutnya adalah waktunya. Saya kira Anda tidak 
punya banyak waktu tersisa? " 

" Akan lebih baik bagi saya untuk memilikinya satu minggu dari sekarang. " 

" Bukankah lebih baik untuk memilikinya lebih awal? " 

"Tidak, sebagian besar kekuatanku kemungkinan akan muncul pada hari itu. Bara api yang 
memudar akan terbakar pada saat-saat terakhirku; ada waktu, Anda tahu? " 
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Apa yang dia katakan mungkin bahwa kondisi fisiknya juga mengalami pasang surut. 
Apakah itu karena dia merasakan kematian? Dia tampaknya mengerti tentang hal-hal 
semacam ini sampai batas tertentu. 

"Apakah begitu? Kemudian sementara itu, saya akan memoles senjata pribadi Anda. Jika 
kami melakukan ini, Anda harus memiliki peralatan terbaik. " 

" Itu tidak perlu. Tetap saja, aku ingin menggunakannya dalam pertarunganku sampai 
akhir. " 

Senjata pribadi Girard adalah penjaga lengan, yang menutupi semuanya dari tangan hingga 
siku,『 Crushing Moon 』. Peringkatnya tentu saja, 《Kuno》 kelas. Itu dengan kuat 

disimpan di Kotak Barang Shin. 

Karena 『Blue Moon』 sudah kembali ke Schnee, peralatan yang tersisa untuk karakter 

pendukungnya hanya berjumlah tiga. 

"Bagaimana dengan armormu? Saya pikir Anda menyimpannya bersama Anda sebelumnya. 
" 

" Ini disimpan dengan aman. Meskipun penampilannya agak kasar, tidak pernah dalam 
kondisi yang buruk. Bahkan setelah 500 tahun menggunakannya, entah bagaimana saya 
tidak merasa kinerjanya telah turun. " 

" Bisakah saya melihatnya kalau-kalau, saya punya perasaan bahwa tidak ada yang bisa 
memperbaikinya? " 

" Ya, tidak ada dari mereka yang memiliki tingkat keterampilan yang memadai. Jika itu 
bukan kelas 《Kuno》 dengan tingkat daya tahan yang luar biasa, itu mungkin sudah 

menjadi tidak berguna sekarang. " 

Bagi Girard, karena zirah itu tidak dekat dengan keikogi , dapat dikatakan bahwa dia tidak 
punya cara untuk mempertahankannya. Dia tidak bisa memperbaikinya hanya dengan 
menggunakan kekuatan sihir. Seperti yang dikatakan Girard, jika ini adalah kelas 《Mitologi

》, kemungkinan armor itu tidak berguna. Kinerjanya juga, adalah kelas tertinggi 

sehubungan dengan tingkat daya tahan di gigi 《Kuno》.  (T / N: Seragam seni bela diri) 

"Aku akan menyerahkan armor terlebih dahulu―― ini dia." 

"Oke, aku akan menyimpannya ... ini mengerikan." 

Ketika Girard mengeluarkan armor, yang ada di Item Bentuk kartu, dari Item Box-nya, Shin 
dengan ringan memeriksa kondisi armor dan mengangkat suaranya ketika dia terkejut. 
Alasannya adalah bahwa tingkat daya tahan armor pribadi Girard hanya tersisa 30%. 
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Untuk menguras daya tahan armor kelas》 Kuno》 hingga level serendah ini, sulit bahkan 

dalam game. Persis seperti yang dinyatakan Girard, hampir tidak ada perubahan dalam 
kekuatan pertahanannya, terlepas dari tingkat kerusakan yang diderita durabilitasnya; itu 
seperti yang diharapkan dari item kelas 《Kuno》. 

Ketika dia mematerialisasikannya dalam upaya untuk melihatnya, tidak ada kata-kata lain 
yang muncul di benaknya, kecuali 'usang'. Ada bintik-bintik yang sobek, terbakar, dan 
bahkan tempat-tempat yang berubah warna, yang tidak bisa tidak ia ingin katakan; "Apa 
yang telah kamu lakukan untuk hal ini selama ini?" 

Namun--. 

"Ketika harus bertarung demi pertarungan selama lebih dari 500 tahun, harus kukatakan, 
kau sudah merawatnya dengan baik." 

Ketika Shin memikirkan saat-saat ketika baju zirah itu berulang kali dipakai, dia mengerti. 

"Kondisi kinerja juga tidak banyak berubah. Itu masih bisa digunakan. " 

" Meskipun itu bukan sesuatu yang harus aku katakan sendiri, aku telah membuat hal yang 
luar biasa. " 

" Oioi, apakah itu yang harus dikatakan pembuatnya? " 

Meskipun apa yang dikatakan Girard masuk akal, setelah menyentuh hal yang asli dan 
bukan data. , Shin dibuat bertanya-tanya, 'Apakah ada hal seperti itu?'. Adapun orang yang 
akrab dengan sains modern, ia percaya bahwa hanya yang ini dapat menyebabkan revolusi 
teknologi. 

"... Yah, itu baik-baik saja." 

Shin berhenti memikirkan masalah ini. Jika dia kembali ke dunianya yang dulu, sihir, 
keterampilan, dan sebagainya tidak ada, bahkan jika itu mungkin, dia tidak berniat untuk 
mengambil sesuatu bersamanya dari dunia ini. 

"Untuk saat ini, serahkan peralatan itu padaku. Apakah ada hal lain untuk diputuskan? " 

Kembali ke titik diskusi, Shin bertanya pada Girard. Dengan asumsi medan pertempuran 
dan peralatan tidak memiliki masalah, pengaturan dan suksesi diperlukan. Apakah Shin 
dapat membantu atau tidak, dia bermaksud untuk mengulurkan tangannya jika ada yang 
bisa dia lakukan. 

"Hal lain ya? ... Saya tidak memiliki sesuatu yang khusus. Karena saya tidak dalam posisi 
resmi, tidak ada suksesi yang merepotkan juga. Persiapan sudah berakhir juga. Ah, benar 
juga. Saya ingin Wolfgang, Cuore, Van dan Rajim, mereka berempat menonton perkelahian, 
apakah Anda keberatan? " 
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" Oh, itu tidak masalah. Mereka sudah tahu kalau aku Manusia Tinggi, jadi kurasa mereka 
juga ingin menonton dari samping. " 

"Sedangkan bagiku, level kekuatan macam apa yang dimiliki Manusia Tinggi, aku ingin tahu 
itu. Para penghuni dunia ini, mereka tidak tahu keberadaan yang lebih kuat dari saya dan 
yang lainnya. Tentu saja saya tahu ada monster yang lebih kuat dari kami, tetapi jika Anda 
menemukan diri Anda mewakili suatu negara, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih 
baik dari sudut pandang tertinggi. " 

Girard mungkin ingin secara pribadi mengalami bagaimana rasanya melawan lawan. yang 
tidak harus bertarung. Kisah-kisah Shin dan kekuatan yang lain dilebih-lebihkan seperti 
dongeng. Dia tidak bisa memahaminya, kecuali dia mengalaminya dengan tubuhnya 
sendiri. 

"Memang. Tentu saja, hal-hal sebelum 'Senja Yang Mulia' tidak akan diketahui jika tidak ada 
spesies berumur panjang. " 

"Jarang kita bertarung dengan serius, jadi mereka akan menggunakan 【Far Sight】 untuk 

menonton kita bertarung. Saya kira itu sudah cukup untuk merasakan suasana 
pertempuran. " 

Meskipun Shin berniat untuk mendorong masalah jika Girard mengatakan mereka akan 
menonton dari dalam sekitarnya, tetapi seperti yang diharapkan, Girard tidak 
mengatakannya. 

Semua lelucon samping, jarak harus menjadi kemel (km) di minimum, atau akan ada 
korban setelah pertempuran. Hal seperti itu akan dihasilkan dari pertarungan antara Shin 
dan Girard. 

Apakah mereka bisa membela diri atau tidak, mereka tidak bisa menonton dengan aman 
kecuali mereka berada di tempat yang jauh, jauh dari pertempuran. 

"Tempat seperti itu harus segera diputuskan. Dan sisanya akan diputuskan setelah saya 
memberi tahu Wolfgang dan yang lainnya. " 

" Roger. Lalu, apakah hanya itu untuk hari ini? " 

"Uh huh. Ah, Schnee. Maaf, tapi bisakah Anda membawa cangkir teh ke dapur? " 

" Ya, tidak masalah. " 

Schnee meletakkan cangkir teh untuk 3 orang di baki, dan pergi tanpa membuat suara. 

"...Begitu? Apa yang kau tidak ingin didengar Schnee? " 
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Setelah sosok Schnee menghilang selama beberapa saat, Shin bertanya pada Girard. Karena 
itu agak dipaksakan, Schnee mungkin juga menyadarinya. 

"Yah, maaf untuk ini." 

Dia tampak menyesal atas apa yang dia lakukan, Girard menggaruk pipinya. 

"Hanya satu, aku ingin mengkonfirmasi satu hal." 

Mata itu, mereka lebih serius daripada ketika Girard berbicara tentang berduel dengan 
Shin. Sisi yang berlawanan, Shin, juga secara alami gugup. 

"Schnee mungkin sudah menanyakan ini padamu, tetapi jika Shin menemukan cara untuk 
kembali, kan?" 

Apakah Anda akan meninggalkan Schnee? 

Meskipun itu tidak diungkapkan dengan kata-kata, itu jelas disampaikan oleh mata Girard. 

"...... Ya, aku akan kembali. Itulah alasan saya terus berjuang. " 

Dia memiliki keluarga yang menunggu. Punya teman Memiliki teman. 

Tidak ada akhir, meskipun dia membersihkan permainan. Itu adalah janji yang dia telah 
bertukar dengan seseorang yang spesial untuk terus hidup di masa depan, itu adalah 
sumpah yang diputuskan sendiri oleh Shin. 

Hanya karena dia dipindahkan ke dunia lain, itu tidak akan membuatnya diam-diam 
meninggalkan harapan dan menyerah begitu saja. 

"... Begitukah?" 

Jawaban Shin terdengar, dan meskipun Girard hendak mengatakan sesuatu sejenak, dia 
tidak mengubahnya menjadi kata-kata. 

"Maaf." 

"Tidak, seharusnya aku yang meminta maaf. Saya yakin orang yang bersangkutan akan 
mengerti. Orang tua ini cenderung mengatakan hal-hal yang tidak perlu. " 

Girard menggelengkan kepalanya, karena itu bukan niatnya untuk mengatakannya secara 
tegas. Bahkan Shin mengerti apa yang ingin dikatakan Girard. Tidak peduli seberapa besar 
upaya yang dilakukan Girard untuk negara ini, sesama karakter pendukungnya telah 
bertukar informasi dengannya, dan mereka akan memperhatikan niat satu sama lain. 

Situasi Schnee dari cerita Tiera, dan menebak dari cara berbicara Girard, Schnee pasti 
sudah lama mencari Shin. 
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Apakah dia akan kembali dan meninggalkannya? Girard ingin bertanya padanya, tidak, dia 
akan bertanya padanya. Girard, sebagai teman yang telah melihat tindakan Schnee, tidak 
bisa tidak melakukannya. 

"Kami memiliki milik kami sendiri, dan Shin memiliki keadaannya. Mereka yang sulit juga. " 

Girard menghela nafas setelah mengatakannya. Dia tidak mengungkapkan kata-katanya 
dengan jelas, karena dia melihat berbagai warna di mata Shin. Keraguan, kebingungan, dan 
kesedihan semuanya tercermin di sana. Ada juga warna-warna positif seperti kegembiraan 
dan cinta. Dan kemudian, warna tekad menyelimuti mereka. 

Girard mengenal mereka dengan baik, itu adalah warna seorang pejuang yang maju sambil 
berjuang. Ketika dia melihatnya, dia mengerti bahwa Shin sedang memikirkan Schnee. 
Bahkan, dia bisa menegaskan hal itu. 

Namun, jawaban yang jelas belum keluar. Dalam jawaban yang didengar Girard, masih ada 
keraguan. Bekas dunianya atau dunia saat ini. Meskipun Shin masih sangat memikirkan 
bekas dunianya sekarang, orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. 

"Masalahku dan masalah Schnee juga, aku akan memikirkannya ketika aku telah 
mengumpulkan semua solusi yang mungkin, bukankah itu cara paling cerdas untuk 
melakukannya?" 

"Yah, aku juga baru saja memikirkannya beberapa saat yang lalu. Seperti yang mereka 
katakan, prinsip kenyamanan. " 

" Memang, semuanya berjalan dengan baik dan Anda mendapatkan akhir yang baik. Semua 
orang bahagia dan mereka semua hidup bahagia selamanya. " 

Akhir dari semua orang yang tertawa, tidak ada yang hilang, dan kebahagiaan melimpah 
datang kepadanya. Untuk kemalangan yang menimpanya, dia tidak punya pilihan selain 
memainkan peran kecil yang menekankan kebahagiaan. 

"Sungguh, aku tidak bisa menghubungkannya sama sekali." 

"Itu hanya dikatakan secara tidak sengaja. Tetapi saya juga memiliki pendapat yang sama. " 

Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa untuk mempercayai keduanya pada saat 
yang sama tidak mungkin. Kedua orang, yang mengalami banyak perpisahan yang tidak 
adil, tersenyum masam bersama. 

"Aku minta maaf karena mengambil banyak waktumu, Shin. Masih ada sedikit waktu 
sebelum makan. Istirahatlah. " 

" Aku akan melakukannya. " 
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Mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan kembali ke kamar masing-
masing. Shin menghabiskan waktu di kamar saat bermain dengan Yuzuha. Dia ingin 
memulai pemulihan senjata dan baju besi Girard, tetapi waktu yang tersedia saat ini tidak 
mencukupi. 

Kemudian dia makan dengan menikmati hidangan mewah saat makan malam, dan mandi 
untuk membersihkan keringatnya. Tidak ada acara besar sesudahnya, malam hari pertama 
di Falnido menjadi sunyi. 

◆◆◆◆ 

Setelah makan malam, ketika Shin dan kelompoknya menuju ke kamar tidur mereka, Van, 
Rajim, Wolfgang, dan Cuore; mereka berempat dipanggil ke kamar pribadi Girard. 

"Ou, maaf meneleponmu ketika kalian semua lelah." 

"Apa yang ingin kau diskusikan bersama?" 

Wolfgang, yang mungkin merasa ada sesuatu yang tidak normal dari penampilan Girard, 
bertanya atas nama keempat orang itu. 

"Yah, begini, aku sudah menemukan tempat untuk mati. Dan aku ingin memberitahumu 
semuanya. " 

Entah dari mana, Girard mengatakannya dengan nada ringan. Tentu saja, isinya jauh dari 
hati yang ringan. 

"...... Hah?" 

Mendengar komentar tiba-tiba, tanggapan Wolfgang luput dari benaknya. Itu alami. Tiba-
tiba diberitahu bahwa tempat untuk mati ditemukan, tidak mungkin dia bisa kembali 
dengan "Ya, aku mengerti". 

"Apa yang Anda maksud dengan itu?" 

"Ini adalah bagaimana kedengarannya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa masa 
hidupku hampir berakhir? Sebelum itu, aku akan berduel dengan Shin. Itulah tempat aku 
akan mati. " 

" Kenapa, sekarang? " 

"Satu minggu dari sekarang aku bisa menampilkan kekuatan maksimumku. Jika saya 
melampaui itu, tidak ada lagi yang tersisa selain menjadi jompo dan jelek seiring 
bertambahnya usia setelahnya. Kebanggaan prajurit saya tidak akan mengizinkannya jika 
saya tidak mengakhiri sebelum itu. " 
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Dia meninggal sebagai seorang prajurit pada akhirnya. Wolfgang tidak bisa berkata apa-
apa kepada Girard yang mengumumkannya. Setelah melakukan segalanya, melindungi 
keluarganya, meninggalkan seorang anak, dia mengakhiri hidupnya dalam perkelahian 
tanpa meninggalkan penyesalan. 

Untuk keluarga prajurit klan serigala, yang juga disebut Tipe Serigala, itu adalah cara 
terbaik untuk mati. Terlebih lagi, jika lawannya adalah ras legendaris, Manusia Tinggi. Itu 
akan membuat iri semua orang. 

"Aku akan mengatakan bahwa saatnya telah tiba." 

Sebagai ganti Wolfgang yang terdiam, Rajim bergumam ketika dia menyetujui. 

"Umu, ketika aku mendengar kisah umur panjang raja, aku tidak pernah berpikir bahwa ini 
akan berakhir seperti ini. Bagaimana cara untuk pergi, ya? " 

Diikuti oleh kata-kata Rajim, Van juga setuju sambil mengungkapkan perasaannya. 
Wolfgang tidak punya perasaan muram di sini, yang membuatnya merasa sedikit lega. 

"Kenapa kalian semua begitu tenang?" 

Orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu kepada 2 orang adalah Cuore. Dia 
kehilangan ketenangannya karena dia tidak bisa mempertahankan nada formal yang biasa. 

"Putri, untuk mati dalam pertarungan terakhir melawan Manusia Tinggi, tidak ada yang 
lebih terhormat dari ini. Sebagai keturunan langsung raja, bukankah kamu sudah 
memahami ini? " 

" SAYA MENDAPATKANNYA! Saya mengerti, tapi saya tidak bisa tenang seperti Van sama 
sekali. " 

Kepada Van, yang menjelaskan hal itu kepadanya dengan cara menegur, Cuore, yang 
bingung, membantah. Bahkan jika dia mengerti, itu tidak mungkin baginya untuk 
menyetujui. 

Cuore tidak bisa membayangkan kekuatan familiar yang dia rasakan, agar Girard mati 
dengan mudah. 

"Cuore" 

"... Ya." 

"Kau terlalu memuliakanku." 

"Hal seperti itu---" 

"Apa kau tidak akan mengatakan tidak?" 
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Girard, yang berbicara dengan Cuore dengan bermartabat, menghapus suasana hati yang 
ringan. dari beberapa waktu yang lalu. Namun, di suatu tempat dalam sosok itu, itu seperti 
seorang kakek yang mencintai cucunya, seperti tercermin di mata ketiga orang yang 
sedang menonton. 

"Saya sudah lama hidup. Saudara-saudaraku telah jatuh, putraku telah meninggal, dan aku 
bahkan merawat cucu yang dia tinggalkan. Kenapa aku, kenapa aku tidak mati? Sudah 
mencapai titik di mana saya sering memikirkan itu. Dan jawabannya akan datang dalam 
satu minggu. " 

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

" Cuore, waktu ketika aku memutuskan untuk menemui Shin, yang adalah tuanku, itu 
adalah satu-satunya penyesalan yang aku miliki. " 

" Aku mengerti .... " 

" Dan, tidak ada pertandingan seperti melawan Shin, bahkan jika aku menginginkannya. " 

" ... Ya. " 

Tanpa sedikit pun perasaan tragis dalam kata-kata Girard, tekadnya untuk bertarung 
dengan tenang meledak. Semua orang di ruangan itu bisa merasakan panas itu. Tidak ada 
yang bisa menghentikannya. Sebagai prajurit kelas satu, semua orang memahaminya. 
Menghentikannya akan menjadi penghinaan. 

Cuore, yang mengungkapkan perasaannya juga, sekarang tidak bisa melakukan apa pun 
selain setuju. 

"Tempatnya adalah Larua Grand Woods. Aku akan menjadikannya pertarungan terakhir 
dan terhebatku. Awasi dengan cermat! " 

" Ya !! " 

Perintah terakhir dari Beast King pertama. 

Orang kepercayaan dan keturunan langsung, semuanya dengan suara yang bersatu, 
menerimanya. 
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Vol. 3 - 3.1 
"Shin-dono! Aku datang menjemputmu! " 

" Hmm? " 

Pagi berikutnya. Ketika Shin dan Yuzuha bersiap-siap untuk berpakaian sendiri, sebuah 
suara datang dari luar ruangan. 

Shin membuka pintu sambil berpikir, "Di mana aku mendengar suara itu sebelumnya?" Itu 
Cuore, berlutut dalam posisi seiza yang tepat. 

Cuore 

"Sarapan sudah siap. Ayo lewat sini! " 

" Ah, ya. Terima kasih. " 

Karena dia tidak banyak bicara di meja makan, dia tidak tahu itu dia, hanya dengan 
suaranya. Juga, karena itu bukan pelayan, tapi Cuore, hal macam apa itu? 

"Um, kenapa Cuore yang memanggilku? Kemarin, saya diberitahu oleh pelayan tentang 
makan malam. " 

Seharusnya, Shin adalah tamu dari Wolfgang, jadi pelayan datang untuk menjemputnya 
pada waktu makan malam. 

"Saya diminta untuk mengambil alih." 

Mengapa dia melakukan itu? Shin berpikir, sambil berpikir kembali bahwa dia memiliki 
perasaan yang sama pada makan malam kemarin. Di dalam Cuore, keberadaan Manusia 
Tinggi sangat dimuliakan, terutama Shin, untuk beberapa alasan. Meskipun dia tidak 
banyak bicara, sikap dan tatapannya menunjukkan kefasihan terhadap Shin juga. 

Itu juga mungkin karena Shin adalah tuan Girard. Rupanya ada terlalu banyak anekdot 
yang diberitahukan ketika dia masih kecil, jadi dia tampaknya merasa kagum kuat. 

Dari sudut pandang Shin, masa lalunya yang memalukan didramatisasi hanyalah 
permainan hukuman (permainan batsu) baginya. 

(Aku agak merasa citranya tentangku terlalu jauh dari kenyataan.) 

Selanjutnya, Cuore hari ini, ketegangannya terasa lebih tinggi dari kemarin. Shin menjadi 
sedikit khawatir tentang itu. 
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Apakah Girard memberitahunya tentang duel? Tampaknya sedikit memaksakan 
ketegangannya untuk sedikit meningkat. 

Ketika dia memeriksa rute mereka berjalan, sambil memikirkan apa yang terjadi padanya, 
dia memperhatikan bahwa mereka pergi ke tempat yang berbeda dari makan malam. 

"Bukankah tujuannya berbeda dari aula kemarin?" 

"Ya, aku disuruh membimbingmu ke kamar pribadi Girard-sama." 

Karena makan malam itu adalah pesta perjamuan, dia bertanya-tanya apakah dia bisa 
makan dengan damai di pagi hari. Karena pekerjaan itu, Cuore tampaknya 
menyelesaikannya lebih awal. 

"Itu disini. Saya pikir teman Anda akan segera hadir. Lalu, aku akan pergi. " 

" Terima kasih. " 

Shin berterima kasih pada Cuore yang pergi dengan busur, dan memasuki ruangan. Di 
dalamnya ada Girard, Van dan Rajim. 

Schnee dan Tiera masuk setelah beberapa menit. 

"Kalau begitu, ayo makan." 

Mereka selesai saling menyapa dan mulai makan sarapan. Ada nasi, sup miso, ikan bakar, 
dan acar sayuran ketika dia melihat isi menu. 

Ketika sarapan selesai, mereka membicarakan hal-hal sejak saat itu dan seterusnya. 

"Meskipun aku memintamu untuk mengurus peralatan, aku tidak ingin kamu hanya 
melakukan itu. Anda harus tenang dan pergi jalan-jalan. " 

" Lalu, akankah Anda memberi tahu saya tempat dengan perpustakaan? Tempat dengan 
dokumen masa lalu juga bagus. " 

" Hmm, mengerti. Akan ada kebutuhan untuk izin, tetapi saya akan mengatur semuanya. " 

" Saya terbebas dari masalah. " 

Dia mungkin mengidentifikasi beberapa hal yang tidak dia mengerti di Bayreuth. Jika ada 
izin dari Raja Beast pertama, dia bahkan mungkin bisa melihat sesuatu seperti buku 
terlarang yang merupakan tujuannya sebelumnya. Entah bagaimana tidak ada masalah. 

"Apa yang akan dilakukan Schnee dan Tiera?" 

"Aku akan tinggal bersama Shin." 
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Schnee segera menjawab seolah-olah itu wajar. Untuk membuatnya mudah? Sepertinya 
tidak ada pilihan baginya untuk pergi jalan-jalan. 

"Yah um, aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengikuti kamu ke perpustakaan juga? Saya 
ingin tahu tetapi ... " 

" Apakah Anda ingin pergi bersama setelah saya memperbaiki peralatan Girard? " 

" Saya tidak keberatan. Ketika Anda memperbaiki peralatan, apakah Anda akan berurusan 
dengan senjata kelas 《Kuno》? Saya tertarik dengan itu juga. " 

Tiera telah meneliti kartu pesan yang dia serahkan sebelumnya, tapi selain itu, dia 
tampaknya tertarik pada pekerjaan yang dilakukan Shin. 

Ruang belajarnya belum bisa memecahkan sebagian dari mekanisme, tetapi karena dia 
tidak terburu-buru, sepertinya ditunda. 

"Lalu sudah beres. Girard dan teman-teman, apa yang akan Anda lakukan? " 

" Aku, yah seperti kata mereka, membereskan urusanku. Sementara aku di sana, aku 
berniat untuk mengajarkan keterampilan yang aku gagal sebelumnya ke Wolfgang. " 

" Dari pembicaraan kemarin, apakah kamu mencapai pangkat Hiden? " 

" Aku hampir menguasainya hingga Ouden. Karena Secret Book hampir pasti merupakan 
kerugian. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan tergantung pada itu. " 

Karena Shin telah mendengar cerita tentang statistik mereka, ia berharap bahwa peringkat 
keterampilan seni bela diri telah diperoleh. 

Jajaran keterampilan seni bela diri dibagi menjadi 5 peringkat di THE NEW GATE. 

Pertama, keterampilan dasar adalah Shoden. Ada banyak teknik untuk dipelajari dengan 
naik level. Ouden dapat dicapai dengan melatih Shoden dan Chuden. Ketika pencarian 
khusus selesai, Hiden biasanya diperoleh dengan mengambil tindakan yang berbeda. Dan 
kemudian, ketika segala sesuatu mulai dari keterampilan Shoden hingga Hiden dipalsukan 
sampai mereka mencapai yang terbaik, Shiden dapat dipelajari. 

(T / N: Shoden [Pemula] 
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Vol. 3 - 3.2 
Shin dan Girard berlari di antara pepohonan, mereka langsung menuju ke tengah hutan. 
Ngomong-ngomong, Larua Grand Woods cukup luas. Orang bisa membayangkan luasnya, 
ketika dikatakan lebih luas dari Hokkaido di dunia nyata. 

Mereka pergi menuju pusat untuk menjaga kerusakan pada lingkungan seminimal 
mungkin. Untuk benar-benar memastikan keamanan, mereka harus berada setidaknya 20 
kemel jauhnya dari penonton. 

Bukankah itu membuat mereka tidak bisa dilihat oleh skill 【Far Sight】 jika mereka 

berada sejauh itu? Itu mungkin masalah, tapi itu tidak akan pernah terjadi. Karena, pada 
rute di mana Shin dan Girard berlari, awan debu yang tampak seperti ledakan dan ribuan 
pohon yang diiris terbang terlihat. Meskipun sosok mereka tidak bisa dilihat, jejak 
kehancuran itu memberi tahu yang lain tentang keberadaan mereka. 

Dua orang berlari berdampingan untuk sementara waktu, dan dibagi menjadi dua 
kelompok di jalan. Saat menuju ke pusat, mereka secara bertahap terpisah satu sama lain. 
Sekitar 10 menit kemudian, bumi dan pasir yang terbang karena jejak mereka menghilang, 
dan mereka tahu bahwa kedua orang itu berhenti bergerak. 

Sekitar 5 kemels terpisah, keduanya saling berhadapan. Di antara beberapa metode duel 
binatang, itu adalah prinsip duel tertua yang dipilih kali ini. 

Dengan itu diselesaikan, duel yang terjadi di Larua Grand Woods adalah tempat mereka 
mengatur jarak sesuai dengan kemampuan orang-orang yang bertarung. Ini dimaksudkan 
untuk menghilangkan kecacatan spesialisasi senjata masing-masing. 

Meskipun sepertinya tidak menguntungkan untuk tipe jarak pendek, pohon-pohon lebat 
yang menghalangi pandangan membuatnya mudah untuk mengeluarkan serangan 
mendadak. 

Adapun tipe jarak jauh, meskipun jaraknya berkurang, itu berarti lebih sulit untuk 
membuat garis api dengan pohon-pohon di jalan. 

Sekarang sampai pada ini, siapa pun yang menemukan lawan pertama, adalah poin paling 
penting. Biasanya jaraknya kira-kira 50 mels, tetapi karena kemampuan keduanya yang 
mengalami pertikaian kali ini, apa yang dikatakan sebagai jarak terbaik tidak diputuskan. 
Keduanya secara spontan menentukan jarak. 

Juga tidak ada wasit untuk pertandingan ini. Padahal itu bukan hanya karena itu akan 
membahayakan tubuh wasit; untuk memulainya, kemenangan atau kekalahan tidak 
signifikan antara Shin dan Girard. Pertarungan itu sendiri adalah tujuannya. Seorang wasit, 
dan sejenisnya, hanya akan menjadi penghalang sebagai gantinya. 
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Semangat bertarung mereka saling terangkat di lokasi mereka, dan mereka menatap lawan 
yang tidak bisa mereka lihat. 

Shin harus mengontrol 【Limit】 miliknya, untuk mencocokkan statistiknya dengan waktu 

dalam permainan. Itu bukan karena dia 'mudah pada seseorang'. Judul-judul, seperti Limit 
Breaker dan Accomplished One, dimatikan dalam pertarungan, jadi itu menjadi nilai-nilai 
asli dari ketika dia menghabiskan waktu bersama Girard. 

Shin mengenakan gelar yang telah meningkatkan kekuatannya dari sekitar waktu Game 
Kematian. Judul yang dia peroleh setelah mengalahkan bosnya, Origin, di penjara bawah 
tanah terakhir, tidak akan pernah diperoleh melalui permainan normal. Karena penjara 
bawah tanah yang juga disebut 【Gerbang Dunia Lain】, dan Asal juga, keduanya muncul 

setelah Game Kematian dimulai. Untuk bertarung melawan lawan yang menyebut dirinya 
Master, sangat tidak sopan untuk bergantung pada keterampilan curang itu. Meskipun 
pasti akan ada waktu ketika dia harus menggunakannya, setidaknya sekarang bukan saat 
itu. 

Ini semacam upacara untuk menyingkirkan Girard. Itu bermakna, ketika bertarung hanya 
dengan kekuatannya sendiri. 

Girard memperkuat kemampuannya sendiri dengan bantuan keterampilan seni bela diri. 
Statistik Shin lebih baik daripada miliknya, ini adalah sesuatu yang sudah dikenalnya sejak 
lama. Untuk mengisi perbedaan, meskipun hanya dengan sedikit, dia tidak akan 
membiarkannya. 

Meskipun Shin berbicara tentang judul dengan Girard, dia juga menyampaikan bahwa dia 
tidak punya niat untuk menggunakannya. Tentang itu, Girard berterima kasih, tetapi juga 
menyesal. Dia akan melakukan hal yang sama jika dia dalam posisi Shin; mudah 
dibayangkan. Perasaan mereka yang menghalangi dipahami, dan dia merasakan 
kebahagiaan sejati dengan berpikir bahwa itu akan diselesaikan hanya dengan kekuatan 
asli mereka sendiri. Namun pada saat yang sama, dia benar-benar ingin bertarung dengan 
Shin dalam kondisi terbaiknya, dalam arti sebenarnya. Girard juga tahu, bahwa Shin juga 
memikirkan hal yang sama. Ketika waktu itu terjadi, itu akan berakhir dalam sekejap. 

Girard tenggelam dalam pikiran untuk waktu singkat; Untuk menerima kematian itu dia 
bisa paling puas dengan itu. 

Sekarang pada saat ini, Shin dan Girard menuangkan setiap keberanian ke kehadiran 
masing-masing. 

Jadi, itulah saat keduanya dipersiapkan dengan baik. Kehadiran lawan terasa, dan dipahami 
bahwa mereka sudah siap. 

Lalu----. 

"" Suuuuu ――――――. "" 
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Kedua orang itu menarik napas dalam-dalam. Dan seperti yang telah mereka atur 
sebelumnya, keterampilan dipanggil. 

"" Oooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa !! "" 

Apa yang nampak seperti penembakan senjata sinyal untuk memulai perang, sebenarnya 
adalah keterampilan seni bela diri sistem tangan kosong, 【Cannon Wave】. 

Seolah mencibir penjelasan keterampilan seperti itu, keduanya menembakkan 【Cannon 

Wave】 yang mengalir melalui Larua Grand Woods. Kekuatan yang bisa menyaingi bahkan 

kelas atas keterampilan sihir sistem angin menebang pohon besar melebihi 1 mel diameter, 
menerbangkan rakasa besar di jalurnya, dan akhirnya bertabrakan di titik tengah dari dua 
orang. 

Energi yang dibebankan tidak saling mengimbangi, melainkan terkondensasi di tempat 
berkumpulnya, dan energi itu dilepaskan ke segala arah di saat berikutnya. Energi 
hamburan diubah menjadi gelombang kejut, dan menyebarkan kehancuran ke lingkungan. 

Guncangan itu, bersama-sama dengan bumi yang bergetar, membersihkan tanah dari pusat 
radial yang seharusnya disebut ground zero. Pohon-pohon besar yang dikatakan berumur 
beberapa ratus tahun, dan batu-batu raksasa yang terkubur di bawah mereka, terbang 
beberapa mels ke langit dan menghilang ke udara tipis. Meskipun itu akan menyebabkan 
bencana kedua ketika mereka jatuh, kedua orang itu tidak khawatir sama sekali. Setelah 
menembakkan 【Cannon Wave】, mereka sudah mulai bergerak. 

Jika Shin menggunakan keterampilan sihir untuk jarak jauh, daripada Girard, yang 
berspesialisasi dalam jarak dekat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, 
Shin mengabaikan keuntungan dari serangan sepihak dari kejauhan, saat dia pergi ke arah 
Girard. 

Dengan kecepatan kedua orang itu, tidak akan terlalu lama bagi mereka untuk tiba di 
tempat dimana 【Cannon Wave】 bertabrakan. Pohon-pohon menghilang dan tanah 

terbuka, hampir seperti cincin dadakan yang muncul. Shin dengan 『True Moon』 dan 

Girard dengan 『Crushing Moon』, mengambil sikap dan mengisi jarak lebih jauh. 

"Shiiiiiiin !!" 

"Giraaaaad !!" 

Terhadap pukulan yang datang dari atas kepala Shin, Girard menjawab dengan 
menyodorkan tangan kanannya langsung. Percikan dan bunyi dengungan dihasilkan saat 
senjata bentrok. 

Dengan suara logam bernada tinggi, retakan mengalir melalui tanah di sekitar posisi di 
mana kedua orang itu berdiri. Bumi terbelah, karena energi dari bentrokan. 
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"Kuku, masih sebagus biasanya." 

"Hah, ini bukan apa-apa bagiku untuk menghentikan pukulan itu." 

Dengan suara gerinda, sambil saling memuji ketika senjata mereka bertemu, seringai yang 
muncul di wajah mereka bisa disebut sengit. 

Duel telah menjadi kondisi di mana mereka tidak bisa saling mudah, karena semakin tinggi 
kemampuan mereka berdua; hanya pukulan sepele yang bisa berakibat fatal. 

Namun, pada saat ini sekarang, Shin dan Girard berdua yakin bahwa yang lain tidak akan 
mati karena tembakan keberuntungan. 

Tidak ada alasan di sana. Mereka baru tahu. 

―――― Orang ini (Girard) tidak akan jatuh oleh serangan seperti itu !! 

―――― Aku tidak bisa mengalahkan orang ini (Shin) hanya dengan level ini !! 

Senjata-senjata itu ditolak dan mereka mengambil jarak lagi. 

Shin mengambil sikap dengan katananya, dan menunggu Girard. Taring-taring itu, kalau 
saja dia bisa menembus mereka. 

Girard, yang mempersiapkan posisinya dengan satu kaki ditekuk di depan dan yang lainnya 
membentang di belakangnya, dengan tenang dipenuhi dengan semangat juang. Selama dia 
menggunakan tekniknya sendiri, dia bisa menerimanya dengan tubuhnya sendiri. 

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

Diam, waktu sedikit mengalir. 

Dan, saat pohon besar jatuh dari langit di antara kedua orang itu, sosok mereka 
menghilang. 

Selanjutnya, suara logam dan menghancurkan berturut-turut terdengar. Percikan tersebar 
di udara dan tanah di atas cincin hancur. 

Adapun kecepatan, Shin lebih cepat. Serangan tebasan yang bisa disalahartikan sebagai 
kilatan cahaya, dia menghadap ke arah Girard tanpa ragu-ragu. 

Dan untuk refleks, Girard lebih unggul saat dia menghadapi Shin. Dia tidak berspesialisasi 
dalam pertarungan jarak dekat hanya untuk pertunjukan. Reaksi terhadap serangan, 
penilaian instan, dan yang terpenting, prediksi serangan yang berasal dari pengalaman 
panjang 500 tahun. Girard telah mengalami pertempuran melawan banyak orang dan 
monster, dan menyaksikan Shin bertarung bersamanya. Intuisinya menunjukkan bahwa 
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dia bisa mengatasi serangan Shin, bahkan jika Shin memiliki statistik yang lebih baik 
daripada dia. 

Dia menekuk tubuhnya dan menghindari serangan tebasan dari kanan atas, mendekat 
sambil menjentikkannya dengan 『Crushing Moon』, dan kemudian membalikkan 

tubuhnya untuk pergi di bawah tendangan lokomotif dari Shin. Tekanan angin, dari saat itu 
meleset, menciptakan badai kehancuran 10 mels dalam garis lurus. Tanpa memedulikan 
serangan Shin, Girard melompat dari tanah, setelah membungkuk, dan menarik kembali 
tinjunya. 

Tinju itu kemudian terus menerus ditembakkan, dengan keterampilan sihir sistem 
pendukung 【Enchant • High Blow】 untuk memperkuatnya lebih jauh. Itu adalah sihir 

penguatan tambahan, untuk kepalan yang sudah bisa menghancurkan dinding benteng 
yang kokoh dengan mudah. Untuk kepalan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang, 
dikatakan tidak terhindarkan bahwa lawan pasti akan hancur. 

Tapi Shin, yang merupakan ahli ilmu pedang, tidak begitu normal sehingga dia tidak bisa 
menerimanya juga. Statistik saat ini berada pada nilai yang paling berpengalaman dengan 
Shin. Ketika dia bertarung melawan monster binatang ilahi, ketika ada konfrontasi di 
antara Rokuten, dan ketika dia mengalahkan Origin juga; selalu dengan statistik ini. 

Oleh karena itu, sekarang Shin dapat sepenuhnya memahami kemampuan fisiknya sendiri. 
Lengan yang memegang katana berayun, dan kaki yang menghancurkan bumi, mereka 
bergerak seperti yang dibayangkan Shin. Apakah itu karena dia berduel melawan lawan 
puncak ini, yang dikenal sebagai Girard? Manipulasi mana yang tidak sempurna sebelum 
duel, juga dipertajam secara tidak sadar. Jika dia memperkuat statistiknya dengan 
menggunakan judul, kendalinya mungkin akan melemah lagi. Namun, ketika dia dalam 
kondisi saat ini, dia bisa menggunakan mana secara alami, seperti bernapas; Shin bisa 
menangkapnya lagi. 

Untuk alasan ini, dia tidak berhemat. Bertentangan dengan tinju yang datang ke arahnya, 
Shin menuangkan mana ke dalam katana kesayangannya. 

Sama halnya dengan tinju Girard, bilah yang sekarang menerima keterampilan sihir sistem 
pendukung 【Enchant • High Edge】 bersinar, dan ujungnya dipertajam, seiring dengan 

kecepatannya. 

Bilahnya mengeluarkan suara dengung setiap kali ada kepalan tangan. Setiap kali pisau 
Shin melawan tinju Girard, mana yang dibebankan masing-masing senjata saling 
mengimbangi sebelum melepaskan ke lingkungan. Ledakan kecil terdengar di sekitar dua 
orang ketika mereka bertukar pukulan, dan medan berubah. 

Untuk reli panjang yang panjang, guncangan luar biasa besar bergema, lalu Girard dan Shin 
berpisah lagi. Tanpa ketinggalan, mereka mulai bergerak. Sementara itu tidak ke mana-
mana, bahkan dengan pertukaran pukulan di sana, cara pertempuran berubah. 
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Bertentangan dengan sebelumnya, itu benar-benar berubah menjadi pengejaran 
berkecepatan tinggi di dalam hutan, sekarang mereka berlari tanpa meninggalkan jejak 
kehancuran. Meskipun sosok lawan menghilang dari pandangan, kedua orang itu tidak 
akan membuat kesalahan besar sehingga kehilangan pandangan di tingkat itu. 

Apalagi panca indera, intuisi mereka juga menajam. Beberapa sistem pendukung 
keterampilan seni bela diri, mulai dari 【Mind's Eye】 hingga 【Insight】 diaktifkan di 

sana, dan mereka merasakan hawa darah satu sama lain, berulang kali saling bentrok. 

Bilah yang diarahkan ke titik buta Girard dihalau oleh tinjunya, sementara Shin harus 
menangkis badai yang datang dari atas dengan katananya. Serangan itu datang dari segala 
arah, baik dari atas, depan, kiri, kanan, belakang, dan kadang-kadang dari tanah ketika 
mereka melompat. 

Tetap saja, tidak satu pukulan pun mengenai tubuh masing-masing. Karena ada perbedaan 
stat, itu wajar bagi serangan Girard untuk tidak memukul. 

Tetapi bahkan serangan Shin tidak bisa menyentuh Girard. Seseorang yang tahu 
kemampuan kedua orang ini akan merasakan ketidaksesuaian. Tidak peduli berapa banyak 
mereka terus menguat, saat ini ada tembok yang tidak bisa terbalik antara Shin dan Girard. 

"Ah, aku tidak bisa melewati. Apakah ini batas teknik saat ini? " 

" Apakah Anda selesai melakukan pemanasan? Sudah waktunya untuk menunjukkannya. 
Aku merasa ada yang tidak beres beberapa saat yang lalu. " 

" Kuku, kamu tahu, ya? Aku berusaha menyembunyikannya. " 

" Apakah kamu pikir aku tidak akan mengetahuinya setelah kami bertukar pukulan? 
Akhirnya akan diperhatikan. " 

"Jangan katakan itu. Ini adalah teknik yang saya rancang secara khusus untuk melawan 
Anda. Biarkan aku mengudara sedikit. " 

Bunga api berserakan dengan pisau dan kepalan tangan, tetapi kedua orang itu bercanda 
sambil berlari di hutan. Shin yang mengekspresikan kata-kata yang sedikit berantakan, dan 
Girard yang mengembalikan mereka dengan senyum. 

Untuk kedua serangan, meskipun mereka pasti kuat, tampaknya telah berubah menjadi 
keadaan di mana teman-teman berbicara tentang mendapatkan barang langka secara 
kebetulan. 

Mereka saling memahami. Masih banyak pertarungan ini; mereka belum serius dan belum 
keluar semua. 

Sudah sekitar 10 menit sejak duel dimulai. 
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Pertempuran terbesar akan segera dimulai. 

◆◆◆◆ 

Setiap kali Shin dan Girard bentrok, sebagian hutan lenyap saat kawah dan pohon 
diterbangkan, memperlihatkan kehancuran. Hewan-hewan, yang telah merasakan kelainan 
dan pindah ke tepi hutan, di mana ada sedikit bahaya, mungkin satu-satunya hal yang 
menyelamatkan rahmat. Kedua orang itu asyik dalam pertarungan, tetapi tampaknya telah 
menganggap daerah itu sebagai kerusakan yang cenderung terkonsentrasi di pusat hutan. 

Entah bagaimana, tontonan itu, yang ditonton dengan skill 【Far Sight】, dibagi menjadi 

dua kelompok berdasarkan reaksi mereka. 

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

"Tidak mungkin ... ini adalah ketika sang pendiri serius." 

"Wow ..." 

"Ku ~" 

"Gu-Guru ..." 

Tiera terdiam di tempat kejadian yang terbentang di depan matanya. Wolfgang, yang 
melihat Girard serius untuk pertama kalinya, menggeram. Cuore dan Yuzuha tidak bisa 
menutupi kegembiraan mereka. Padahal Kagerou memperhatikan keadaan mereka. 

"Sudah waktunya mereka selesai melakukan pemanasan." 

"Umu, pemanasan yang menyilaukan seperti biasa." 

"Yah, harapkan tidak kurang dari raja kita." 

Schnee, Van, dan Rajim menyaksikan semuanya dengan tenang, seolah berkata " Anda 
belum melihat apa pun, masih ada lagi setelah ini ". 

Reaksi mereka terpecah menjadi dua, menjadi apakah mereka melihat Shin dan Girard 
belum serius. 

"Tuan, mereka belum serius, terlepas dari semua itu !?" 

"Iya. Shin nampaknya hampir tidak menggunakan keterampilan sihirnya sama sekali, dan 
Girard juga tidak menunjukkan langkah barunya dalam keadaan itu. " 

" Tuan juga kuat seperti itu, kan? " 

" Bergantung pada pertarungannya, aku masih kesulitan. melawan Girard. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Kepada Schnee yang secara tidak langsung menyiratkan" Aku lebih kuat ", Tiera menjadi 
terdiam lagi. Meskipun Tiera tahu bahwa Schnee kuat, setelah menonton pertarungan 
antara Shin dan Girard, dia mengerti betapa buruk imajinasinya. Lebih jauh, dikatakan 
bahwa dua orang yang bertarung sekarang bahkan belum sepenuhnya serius. Seberapa 
jauh keberadaan yang berbicara padanya seperti itu wajar? Tiera akhirnya mengerti arti 
sebenarnya. 

"Ayah yang terhormat, ini adalah pertarungan Manusia Tinggi dan Girard-sama, kan?" 

"Sepertinya masih ada yang lebih dari cerita Schnee-dono. Meskipun aku juga berhasil 
dalam rahasianya dan menjadi kuat sendiri, aku tidak bisa tidak berpikir aku punya banyak 
hal untuk dipelajari ketika aku melihat ini. " 

" Aku pernah bertanding dengan Shin-san sebelumnya, dan kupikir dia juga sama seperti 
Girard-sama. Tapi itu tidak benar. " 

" Itu adalah orang yang pendiri-sama menundukkan kepalanya. Kami mungkin tidak dapat 
melihat melalui kekuatan itu atau sesuatu. " 

Sambil mendengar ledakan bergema jauh dari bukit, orang tua dan anak sedang berbicara. 
Sementara itu, murid-murid mereka bergerak cepat, karena mereka akan membakar 
pertarungan antara Shin dan Girard dalam ingatan mereka. 

"Sudah waktunya baginya untuk bergerak." 

"Umu, kurasa itu akan menjadi pertukaran keterampilan yang ada mulai sekarang." 

"Itu akan mencapai Manusia Tinggi, ya?" 

"Sekarang, itu terserah raja kita." 

Van dan Rajim tahu kartu truf Girard. Mereka tidak bersemangat atau mengadopsi 
pandangan filosofis tentangnya; mereka hanya dengan tenang menyaksikan kemajuan 
pertempuran. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 3 - 3.3 
Suara intens berhenti. 

Getaran bumi dan atmosfer menjadi sunyi. 

Di hutan, di ruang yang lahir dari bentrokan terakhir, sumber-sumber utama saling 
berhadapan. 

"Biarkan aku menyatakan ini. Dari sini, aku akan menjadi satu taring. " 

Sudah waktunya untuk keluar semua dari sini. 

Girard mengumumkan dengan makna tersirat, dan melepaskan semua kekuatannya. 

Ada dua perubahan. 

Pertama, aura yang menutupi tubuh Girard sedikit bergetar. 

Kedua, tubuhnya sedikit gemetar, dan menjelma menjadi serigala. 

Di atas semua itu, ada bonus ras binatang itu karena perubahan luar. 

Meskipun perbedaan antara penampilan luarnya kecil, dia tidak berkecil hati atau tidak 
siap. Apakah Girard mencapai taring itu? Itu tidak mungkin hanya penampilan 
transformasi belaka. 

Berbeda dengan Girard, Shin juga mulai menggunakan keterampilan sihir. 

"Datanglah. Aku akan bertarung dengan seluruh jiwaku. " 

Mencocokkan ucapan itu, ada 7 atribut keterampilan sihir tingkat lanjut yang berkembang 
di sekitar Shin. 

Dimulai dengan nyala putih, air yang berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian guntur 
merah, ke bumi yang naik dari tanah seperti ular, jika seseorang yang berlatih sihir di dunia 
ini melihat itu, mereka akan pingsan. Karena sihir-sihir itu seharusnya tidak bisa 
bermanifestasi tanpa mengucapkan mantra satu per satu. 

Namun, bahkan menghadapi keterampilan sihir yang mengelilingi Shin, ekspresi Girard 
tidak berubah sedikit pun. Itu alami. Jika dia terguncang pada titik ini, mencapai taring itu 
hanya akan menjadi mimpi kosong. 

"―――― Aku datang!" 

Hanya sepatah kata. Berbicara tidak lebih dari itu, Girard menghilang. 
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Tidak, itu ... 

"!!!" 

Itu adalah gerakan berkecepatan tinggi tanpa gerakan sebelumnya. Bahkan untuk yang 
tingkat lanjut yang dipilih, kecepatan reaksi tidak dapat dipercaya. 

Namun, itu tidak mungkin untuk menyingkirkan Shin, bahkan dengan itu. Bahkan jika Shin 
heran, keterampilan perseptualnya terus menangkap gerakan Girard. 

Shin melepaskan salah satu keterampilan sihirnya. Petir merah mendekati Girard ―――― 

"Itu tidak akan menabrak!" 

Bahkan tidak menyentuh Girard, tapi hutannya terbakar. 

"Saya melihat!! Kamu telah mencapai titik ini, ya? !! " 

Shin berteriak pada Girard, yang menghindari disambar petir, sambil tersenyum. 

Guntur dan teknik ringan. Dalam keterampilan sihir, keduanya membual menjadi yang 
tercepat; Mereka dianggap tak terhindarkan. Itu mungkin hanya untuk segelintir orang, 
yang mencapai nilai AGI melebihi 900, dengan keterampilan dukungan diaktifkan. 

Nilai AGI Girard telah mencapai 800. Tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk 
meningkatkan kemampuan fisiknya, 900 tidak dapat dilampaui. Namun, Girard 
menunjukkan bahwa dia bisa menghindari teknik guntur. Tindakan yang tidak mungkin 
dilakukan dalam permainan, dia telah menunjukkan itu dimungkinkan. 

"Aku sudah menunggu, untuk kali ini." 

Girard berbicara sambil dalam suasana bersemangat, dan menutup jarak sambil merasakan 
panas di kulitnya dari kilat sebelumnya. 

Dia telah melewati medan perang, memoles tekniknya, dan mencari teknik yang 
melampaui batas sendiri. 

Seberapa jauh dia datang? Sejauh mana dia bisa pergi? Girard sendiri juga tidak tahu. 

Tetap saja, dia tahu satu hal. Dia percaya diri. 

"Sekarang, hanya sekarang ――――" 

Ya, dia yakin pada saat ini. 

"Taringku akan mencapaimu !!" 
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Dia mempercepat. 

Dia lebih cepat daripada ketika dia menghindari disambar petir. 

Itu bahkan melewati teknik cahaya. 

Girard adalah titik puncak bagi seorang pria yang berada di puncak, ketika dia 
menginjakkan kaki di sana. 

Seluruh tubuhnya menjerit dengan maksud untuk bertarung melawan Shin, saat ia 
menyerang ke arah target (Shin) di depan matanya. 

"Ooooooooooooooooo !!!" 

Dia menarik tinjunya, sambil mempertahankan kecepatan tertinggi, dengan kekuatan yang 
bahkan tidak sebanding dengan beberapa menit yang lalu. Pukulan Girard yang mendekat 
memiliki satu berkas cahaya panjang lurus di belakangnya, sementara Shin memegang 『

True Moon』, bersiap menerima pukulan itu. 

"Kamu tidak berpikir serangan ini akan mengalahkanku, kan?" 

Shin berkata pada Girard, yang kemudian bereaksi seperti itu sudah jelas. 

"Tentu saja tidak." 

Adapun Girard juga, wajar saja kalau Shin tidak terkejut. 

Girard, yang berada di batas manusia, terus melangkah ke jalan menuju puncak, dan 
akhirnya dia mencapai pemandangan puncak. Namun, Shin sudah ada di sana. Dia tidak 
begitu naif, untuk berpikir bahwa jumlah serangan ini akan mengejutkannya. 

"Ini pertama kalinya aku melihatnya. Bagaimana Anda melakukan peningkatan itu? " 

" Anda bisa bertanya pada Schnee. Setelah pertempuran ini !!! " 

Girard mendorong Shin ke samping bersama-sama dengan raungan saat ia memanggil 
keterampilan seni bela diri sistem tangan kosong 【Burst Strike】. Tidak peduli seberapa 

berbeda statistiknya, massa tidak berubah. Jika itu adalah Girard saat ini, jika dia 
menggunakan 【Burst Strike】 yang memiliki efek memukul mundur yang kuat, itu 

mungkin bisa mengusir Shin dengan paksa. 

Shin mundur sambil mencukur tanah, dan Girard mencoba serangan kedua. Tidak ada 
peluang untuk menang jika jaraknya meningkat, dan dia juga tidak punya banyak waktu. 
Karena itu, apakah Girard bisa menyelesaikan serangannya di pertandingan ini? Itu akan 
tergantung pada itu. 

Tanah yang diinjak dengan kuat meledak dan berserakan ketika sosok Girard menghilang. 
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"Gaaarr !!" 

"Swish !!" 

Terhadap tinju yang mendekat dari kirinya, Shin mengangkat pedangnya. Serangan tidak 
selalu datang dari belakang. Karena Girard tidak bisa melakukan serangan monoton seperti 
itu. 

Sebelum percikan keluar, sosok Girard menghilang lagi. Dia berlari di sekitar Shin sambil 
mempertahankan kecepatan maksimum, dan tidak hanya dari titik buta, dia kadang-
kadang memukul dari depan juga. 

Shin berpikir. Untuk kemampuan fenomenal Girard untuk bangkit, Shin tahu batas Girard 
terlampaui. Selanjutnya, ada sesuatu yang dia sembunyikan. 

Apakah dia ingin menggunakan sihir, atau membawanya ke pertempuran jarak dekat? Atau 
mungkin melakukan serangan kejutan? Saat mengamati gerakan Girard, Shin 
mempertimbangkan langkah selanjutnya. 

Sambil menyerang Shin yang tidak bergerak, Girard juga memikirkan cara menghadapi 
satu pukulan dengan sekuat tenaga. 

Dalam penilaian Girard, Shin, yang menggunakan keterampilan sihir untuk berpindah dari 
satu tempat ke tempat lain, merepotkan. Seharusnya, jika Shin terus berlari bebas, dengan 
itu saja, peluang Girard menang turun menjadi nol. 

Keterampilan untuk Girard, dia tidak hanya diperkuat dengan menjadi binatang buas, dia 
juga ditingkatkan melalui seni. Dan memperkuat tubuhnya sebanyak 3 kali lipat, hal itu 
dilakukan dengan mengonsumsi kekuatan hidupnya. Gerakan yang melampaui batas 
Girard, dimungkinkan karena dia mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan ini. 
Sampai akhirnya dia bisa bertarung dengan Shin secara langsung. 

Jika dia bergerak dengan buruk dan jarak bertambah, itu tidak akan berakhir hanya dengan 
waktu yang habis. Meskipun demikian, dia tidak bisa melanjutkan kondisinya yang 
sekarang untuk waktu yang lama. Dia harus bersaing dengan Shin dengan semua usahanya. 
Dia tidak bisa berperilaku seperti yang dia lakukan sebelumnya. 

"... Sekarang, aku akan pergi dari sini!" 

Dengan beberapa kata, Shin menendang tanah. Kilatan, seperti dia tidak lagi 'santai pada 
seseorang' dilepaskan di Girard dalam bentuk dorongan. 

"Chiii !!" 

Girard melirik katana yang mendekat dengan 『Crushing Moon』, sementara pada saat 

yang sama menekuk tubuhnya. Meskipun tempat tepat di sampingnya terpesona, Girard 
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nyaris tidak berhasil membalikkan serangan brendi itu ke tanah. Dia mendarat di anggota 
tubuhnya pada saat yang sama mengangkat tubuh bagian atasnya, mengulurkan tinjunya 
tinggi ke langit. 

"" Pesona !!! "" 

Suara-suara kedua orang dan suara senjata saling tumpang tindih secara berurutan, dan 
pohon-pohon di sekitarnya terhempas dari keterkejutan. 

Dengan sistem pergerakan diaktifkan Shin, keterampilan seni bela diri 【Flying Shadow】, 

karena perubahan tiba-tiba tentu saja, bersama dengan menyerang saat mengejar, Girard 
bereaksi tanpa melihatnya. 

Ketika Shin memasuki jangkauan serangan Girard, tubuh Girard bergerak tanpa sadar. 
Karena dia tahu sifat pertarungan satu sama lain, reaksi Girard tepat. Shin khususnya, tidak 
tahu strategi unik dunia ini, yang telah dikuasai Girard. Oleh karena itu, Girard dapat 
memprediksi keterampilan yang Shin akan lepaskan secara akurat. 

"Kurasa kita tidak punya banyak waktu. Bisakah kita bertukar pukulan !! " 

Shin berteriak, dengan pedangnya tidak satu langkah lagi. Dia tidak mengerti peningkatan 
apa yang digunakan Girard, tapi dia tahu duel ini, itu bukan cara yang benar. Ketika duel 
telah menjadi berlarut-larut, hanya Shin yang akan memiliki keuntungan. Hal seperti itu, 
bukan pertarungan yang diharapkan Girard. 

(Girard, kamu tidak berharap untuk pertarungan seperti ini, kan !!) 

Dengan pemikiran itu, Shin mengerahkan kekuatannya ke tangan memegang katananya. 

"Jawab aku!! Girarrrdd !! " 

Girard mundur, menghindari pukulan kuat, dan memperbaiki postur tubuhnya. 

"Kuku, haha, haha, itu benar. Astaga, aku jadi tamak karena perangkat tambahan itu 
bekerja dengan baik, ya? " 

Tawa tegang tanpa sengaja keluar dari Girard, menjawab ucapan Shin. Apa sebenarnya 
yang dia pikirkan? Dia mencadangkan kekuatannya untuk permainan terbesar, Shin, dia 
seharusnya tidak terus berpikir seolah-olah dia sama seperti sebelumnya. Pikiran seperti 
itu dibuang bersama saat dia menghembuskan napas. 

Apakah peluang menang menghilang ketika Shin bergerak? Apakah dia punya stamina? 

Pikiran seperti itu untuk orang yang punya waktu. 

"Tidak sekarang. Dengan kekuatanku yang tersisa, taringku akan mencapai yoouuu !! " 
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Dia mulai berlari dengan kata-kata itu. Sebagai jawaban atas teriakan Shin, dia membalas 
pukulan tepat ke depan. 

Shin tidak menghindarinya. Bilah yang diayunkan didorong ke atas, teriakan Girard 
dijawab. 

Itu adalah pukulan sederhana yang tidak memiliki keterampilan atau seni. Dengan 
demikian, tidak perlu memikirkan banyak hal karena senjata mereka saling bergema. 

"Hahahahaa" 

"Kuahahaha" 

Dikatakan bahwa sesama master tidak perlu kata-kata, mereka berbicara dengan bertukar 
teknik. 

"" Hahahahahahahahahaa !!! "" 

Maka dari itu, kedua orang itu berhenti berbicara. 

Mereka mengerti, bahkan jika mereka tidak berbicara. Mereka berkomunikasi ketika 
senjata mereka disilangkan. 

Hanya tawa yang keluar dari mulut mereka. 

"ZeeaaAAA !!" 

Shin memanggil keterampilan kombinasi teknik katana dan air, 【Setsugekka *】, sebuah 

pukulan tunggal membentuk bilah es, dari luar jarak di antara mereka. (T / N: Salju, Bulan, 
dan Bunga) 

"GuuraaAAA !!" 

Tinju Girard dibalut dengan api, dan menghancurkan bilah es. Selanjutnya, dia 
mengacungkan tinjunya di depan sebelum api padam. 

Kisaran seharusnya tidak mencapai Shin. Namun, massa energi diproyeksikan keluar dari 
tinjunya, dan tinju itu, yang terbuat dari api, bergegas menuju Shin. 

Teknik api Barehanded menggabungkan keterampilan 【Blazing Sky】 dan keterampilan 

seni bela diri sistem tangan kosong 【Far Strike】 disatukan untuk serangan balik. 

"Hal semacam ini, * Burst * !!" 

Itu beberapa kali normal 【Serangan Jauh】. Peluru api dengan lebar hampir 1 mel, Shin 

memotong setengah dengan katananya. Salah satu efek yang diberikan pada 『True Moon

』, adalah pembatalan keterampilan sihir yang bersentuhan dengan pisau katana. Tentu 
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saja, tidak semua sihir dihapus, energi murni seperti keterampilan seni bela diri tidak 
dapat dibatalkan. Setelah memotong pukulan yang menjadi bentuk teknik api dari Girard 
barusan, itu adalah ketinggian kemampuan Shin. 

Tetap saja, karena bisa memotong sihir, itu menjadi sangat berguna dalam pertempuran. 
Meskipun situasinya sedikit berbeda kali ini, dia awalnya menggunakannya untuk 
memotong keterampilan penghalang. Dengan itu saja, dia bisa membalikkan meja. 

Namun, itu menjadi jebakan kali ini. Hanya karena Girard tahu bahwa Shin mampu 
memotong 【Far Strike】, jadi dia menggunakan skill yang membuatnya memakai api. 

Di bawah kedok peluru besar, Girard melepaskan keterampilan saat mengejar, dalam 
situasi di mana Shin akan melepaskan katananya. 

Itu adalah keterampilan bela diri sistem tangan kosong 【Binding Snake】. 

Untuk menghalangi pergerakan lawan, energi dengan bentuk ular tergantung di lengan 
Shin. 

"Ini tidak akan menahanku!" 

Pengekangan di depan Shin menghilang, tetapi saat itu menjadi kesempatan untuk 
memenangkan pertarungan antara keduanya. 

"Shiden――" (T / N: Ini juga dikenal sebagai Itariden, yang disebutkan di bagian 
sebelumnya. Saya telah mengubahnya menjadi Shiden.) 

Saat itu ketika gerakan Shin dihentikan. Girard memberikan pukulan dengan seluruh 
kekuatannya. 

Ini adalah rahasia yang hanya bisa dilepaskan oleh orang yang mempelajari semua 
keterampilan sistem seni bela diri. 

Puncak dalam keterampilan seni bela diri. 

"――Zekka * !!" (T / N: Luar Biasa) 

Keterampilan bela diri sistem tangan kosong 【Shiden • Zekka】. Keterampilan ini hanya 

perlu sesaat sebelum dipanggil, gerakannya hanya mengepal, tepat di depan. Itu memiliki 
jangkauan pendek dan pembukaan yang lebih besar juga. 

Namun, untuk alasan ini, kekuatannya adalah kelas atas di antara banyak keterampilan 
seni bela diri. Jika itu dalam PvP, dikatakan bisa membalikkan situasi hanya dengan satu 
pukulan. 
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Ketika Girard saat ini merilisnya, konon, kekuatannya seharusnya berada di luar imajinasi 
Shin. 

"Ku, GuoooooOO !!!" 

Di depan tinju yang mendekat, Shin nyaris tidak menggeser 『True Moon』, pada saat-saat 

terakhir antara serangan dan tubuhnya. Tetapi bahkan Shin juga, hanya nyaris tidak bisa 
menangkisnya dengan baik, karena sulit untuk menyingkir. Mengulur tidak mungkin, 
karena dia diterbangkan ke hutan. 

"Aaargh  batuk , seperti yang diharapkan, itu kuat." 

Shin terpesona karena lusinan mels, sementara beberapa pohon besar menghilang. 
Meskipun itu bukan serangan langsung, itu jelas bahwa kerusakan menembus ke dalam 
tubuhnya. Tidak peduli berapa banyak perbedaan stat tetap sampai batas tertentu, 
kekuatan kelas keterampilan seni bela diri Shiden berada di liga yang berbeda. Hutan, 
kecuali tempat Shin berada, memiliki bentuk kipas lipat berserakan untuk kemels, bersaksi 
tentang keganasan kekuatan itu. 

Shin bangkit, dan kembali ke lokasi Girard. Meskipun tidak ada waktu jeda saat 
menggunakan skill, 【Zekka】 adalah skill yang memiliki serangan balasan yang besar. 

Dalam permainan, untuk sementara tidak mungkin bergerak setelah menggunakannya, dan 
kerusakan yang tidak perlu sering diterima. Itu tidak dianggap bisa menyerang segera 
setelah menggunakan keterampilan seperti itu. 

Karena itu, sudah terlambat untuk bereaksi terhadap serangan saat dikejar dari belakang. 

Girard tanpa suara, tanpa mengungkapkan kehadirannya juga, mendekati Shin saat dia 
meluncur ke tanah. 

Dia sepertinya bisa membaca pikiran Shin dengan sempurna, dan menyerang saat dia 
punya kesempatan. Dia menekan serangan skill-nya secara paksa, dan murid-muridnya 
berapi-api dan bersinar seperti binatang buas dalam permainan berburu 

"―― !!" 

Karena keterampilan teknik angin, suara tinju yang mendekat mendekat, dan gagang Shin 
『True Moon』 muncul. Dia menilai bahwa bilahnya cukup baik, memutar tubuhnya 

dengan gerakan minimal, dan mengangkat tinjunya yang berlawanan bertabrakan dengan 
armguard di lengan kiri Shin. 

Armguard yang berselisih satu sama lain bergema. Itu adalah pukulan yang bisa melepas 
tangan masing-masing, jika bukan Shin. Jarak di antara mereka hanya beberapa lusin 
kuburan. Girard telah menyerbu wilayah Shin. 
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Sistem seni bela diri Barehanded 【Reverse Wave】 skill skill itu adalah derivasi dari 【

Transparent Wave】 yang telah digunakan Shin pada golem sebelumnya. Itu bukan 

kekuatan yang meledak dari dalam, itu adalah keterampilan yang menembus pada suatu 
titik dan meledak di luar. Meskipun Girard juga sedikit rusak dari jarak dekat, dia tidak 
khawatir tentang hal seperti itu lagi. 

Tetapi karena itu adalah Shin, dia tidak akan tinggal diam ketika merasakan tekanan 
berkumpul di lengan kirinya. Shin segera menggunakan 【Steel Repel】, dan meskipun 

sebagian besar kekuatan dari 【Reverse Wave】 ditangkis, dia tidak bisa mencegah lengan 

kirinya dibalik oleh kejutan yang tersisa. 

Dengan kerusakan Shin berkurang oleh pembelaannya, Girard menerima sebagian dari 
akibatnya. Adapun kerusakan, Girard yang punya banyak itu seharusnya tidak bisa 
bergerak segera. Namun, Girard pindah. Seolah tidak ada kerusakan sama sekali, dia 
memanggil skill berikutnya. 

Girard secara paksa menyesuaikan sikapnya yang berantakan, dan apa yang dia panggil 
selanjutnya adalah keterampilan seni bela diri sistem tangan kosong 【Eight Petals Palm】. 

Seperti namanya, itu adalah serangan kombo 8-hit. Tapi kombinasi yang mengalir sudah 
semua dilihat oleh Shin. Bahkan di dunia ini, ada gerakan tertentu untuk melakukan 
serangan kombo. 

Meskipun Shin tidak mengetahuinya, dikatakan bahwa skill digunakan melawan tubuh fisik 
dengan sihir. Bentuk masing-masing keterampilan memiliki jenis nyanyian mereka sendiri, 
dapat dikatakan bahwa pukulan yang dilepaskan dipicu oleh sihir. Oleh karena itu, sangat 
sulit untuk mengubah bentuk di tengah pertarungan untuk keterampilan seni bela diri, 
karena kekuatannya akan turun jika diganggu dengan paksa. 

Dan seandainya aturan itu tidak diketahui, jika itu adalah seseorang seperti Shin, yang 
memiliki banyak informasi tentang keterampilan dan gerakan yang terkait dengannya, 
tidak akan sulit untuk dihadapi. 

Sambil menghancurkan postur dengan keterampilan seni bela diri jarak dekat, Shin juga 
menghindari tinju yang ditarik, dan tendangan dengan gerakan minimal. 

Ketika tendangan ronde terakhir mendekat dari belakangnya, Shin mengerahkan 
kekuatannya untuk melakukan serangan balik, tetapi sekali lagi ia terkena serangan yang 
tidak terduga. 

Segera setelah tendangan melintas di depan Shin, Girard langsung mengubah kaki 
pivotnya, menggunakan rotasi tubuhnya, dan mengarah ke kepala Shin. Itu tanpa 
diragukan lagi, adalah gerakan tendangan rotasi terus menerus dari keterampilan seni bela 
diri sistem tangan kosong 【Dua Roda】. 
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"Guu―― !?" 

Tendangan yang mendekati wajahnya dihentikan oleh 『True Moon』, Shin mengangkat 

alisnya pada kekuatan yang ringan. Dia tidak mengetahuinya, tetapi dia merasa ada sesuatu 
yang salah. Namun, perasaan 'ada yang salah' itu dikonfirmasi tak lama kemudian oleh 
tindakan Girard berikut ini. Menggunakan pisau Shin yang menghentikan tendangan 
sebagai pijakan, Girard melompat dan memanggil skill sambil berputar. 

Dia membuat satu putaran di atas kepala Shin, dan tanpa mematahkan momentumnya, 
tendangan kapak dari keterampilan seni bela diri sistem tangan kosong 【Waterfall】 

meliuk-liuk menuju Shin di tempat. 

Tanah runtuh, saat Shin, yang menerima pukulan itu, kakinya didorong ke tanah. Tetapi 
bahkan dengan kekuatan seperti itu, itu tidak menjadi pukulan yang menentukan. 

Shin, yang pekerjaan utamanya adalah samurai, tidak unggul dalam keterampilan 
pertahanan seperti pekerjaan perisai, dan juga tidak dilengkapi dengan perisai kekuatan 
tinggi. Namun, katana Shin yang dipegang adalah weapon senjata kelas》 Kuno, 『True 

Moon』. Perisai rata-rata bukan tandingan kekuatannya. Selain itu, karena kinerjanya 

sebagai senjata adalah kelas atas, itu bisa menahan serangan yang tidak mungkin 
dipertahankan oleh katana biasa. Ini juga biasanya metode pertempuran yang digunakan 
dengan pedang besar yang menghargai kekuatan. 

Meskipun demikian, jika Shin tanpa kepemilikannya yang berharga, 『True Moon』, dia 

mungkin tidak akan mampu bertahan melawan bahkan satu serangan kelas Shiden dari 
Girard. 

"Desir!!" 

Dengan kakinya terkubur di tanah, sambil menghadap Girard yang ada di udara, Shin 
melakukan serangan balik dengan but True Moon 』. Girard, yang sedikit lebih cepat dari 

katana Shin yang sedang berayun, mengambil jarak dengan 【Flying Shadow】. 

Pikiran Shin dipenuhi dengan keheranan. Girard melakukan gerakan yang tidak terpikirkan 
olehnya dalam permainan. 

Terlepas dari mundurnya 【Zekka】, 【Delapan Petal Palm】 ke 【Dua Roda】, dan 【Air 

Terjun】, Shin berpikir bahwa kombinasi seperti itu mengalir bersama sangat 

mengagumkan bahkan jika itu adalah tubuhnya yang terperangkap dalam serangan itu. 

Untuk mengetahui strategi seperti itu, dia tidak tahu berapa banyak pelatihan yang dilalui 
Girard. Tapi ada satu hal yang jelas, memberikan pengabdian sepenuhnya adalah kekuatan 
sejati Girard. Dia adalah pejuang sejati, orang yang mungkin telah mengalahkan Manusia 
Tinggi di bumi. Ketika dia memikirkan hal itu, Shin, seperti halnya Girard, dadanya 
dipenuhi kepahitan. 
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Itu dipahami. Tidak, dia akan pergi. Masih di suatu tempat, dia diingatkan akan rasa 
bertarung selama pertandingan. Meskipun Shin sudah mengalami PvP di dunia ini, itu 
bukan pertarungan yang tepat. Jadi, dia belum mengalami sesuatu yang disebut 
pertempuran nyata. 

Dengan demikian, dia tertinggal. 

"... Menyedihkan. Memikirkan kalau akulah puncak dari lawan yang mempertaruhkan 
nyawanya, dan berakhir seperti ini? " 

Itu bukan pukulan terakhir, itu semua berkat statistiknya dan pengalaman tempurnya yang 
bertumpuk. Tetapi bahkan dengan itu, Girard juga sudah menyusul sekarang. 

Kesulitan apa, ketika dia mengatakan akan menerima tantangan itu. Dengan cara bertarung 
sampai sekarang, dia mungkin menerima pukulan berat cepat atau lambat. 

"----Tidak baik. Ini tidak baik. " 

Pikir Shin. Lawan, yang dikejar Raja Beast pertama, seharusnya tidak hanya pada level ini. 
Bahkan tanpa gelar yang tidak biasa, setiap orang pasti berpikir bahwa dengan lawan 
seperti ini, itu akan menjadi kematian yang layak. 

Apakah ini batasnya? 

"――Tidak" 

Apakah ini yang diperjuangkan Tuan Girard? 

"――Tidak" 

Ini pasti luar biasa. Dipimpin berkeliling seharusnya tidak diizinkan. 

Dia adalah Manusia Tinggi. Orang yang berdiri di puncak. 

"... Maafkan aku, Girard. Itu masih bukan segalanya bagiku. " 

Cara bertarung dalam permainan sudah berakhir, mulai sekarang, itu akan menjadi yang 
terbaik Shin. 

"Shiden――" 

Dia kembali ke akal sehatnya, dan keterampilan kecil tidak ada artinya. Demikian pula 
dengan Girard, dia akan menunjukkan perasaannya dengan keterampilan tertinggi. 

Dengan postur tubuhnya ditetapkan dengan dia memegang katana di atas kepalanya. 
Gerakannya, dari atas ke bawah, seolah-olah dia akan memotong beberapa bambu Cina 
menjadi dua. 
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Hanya, dia hanya memasukkan semuanya ke dalam satu pukulan. 

"――Amagiri * !!" (T / N: Heaven Slash) 

Satu pukulan yang menandakan dirinya memotong langit, dia berlari ke arah Girard dalam 
sekejap. 

"―― !!!" 

Meskipun Girard mengerti bahwa dia seharusnya tidak pernah melupakan Shin, tetap saja, 
dia hanya bisa menatap dengan heran. Bilah yang mengayun ke bawah, menjadi buram 
ketika Girard melihatnya. 

Tubuhnya bergerak sebelum dia bahkan bisa berpikir untuk mengikuti insting dan 
intuisinya. Kecepatan reaksi abnormal Girard bertindak selaras, dan diperkuat oleh 
tubuhnya berulang kali. 

"Sialan!" 

Dia tidak datang tanpa cedera. Armor jenis dougi Girard, meskipun tidak memiliki efek apa 
pun dalam pertempuran, sebagian pundaknya terbuka dan ternoda darah. Karena itu bisa 
disebut Shiden yang sama, 【Amagiri】 adalah kekuatan yang lebih konvergen daripada 【

Zekka】 Girard. 

Di belakang Girard, yang bertahan melawan 【Amagiri】, bumi terpotong, memperlihatkan 

bagian melintang akibat serangan itu. 

Meskipun demikian, untuk jumlah kerusakan saat ini yang telah diterima, baik Shin 
maupun Girard tidak menunjukkan banyak perbedaan. 

Tetap saja, kehadiran yang diberikan Shin, Girard merasa sudah berubah sedikit. Dari 
pukulan tadi, Shin memutuskan sesuatu telah ditransmisikan. 

"... Ku, kukuku, sekarang kamu bicara! Itulah yang ingin saya lihat! " 

Girard bergumam dengan senyuman yang begitu ganas, bahkan lelaki dewasa pun akan 
melarikan diri. Meskipun dia menghadapi kematian pada saat ini, dia bahagia tak 
tertahankan. 

Lebih cepat dan lebih kuat. Sampai dia bisa menusukkan taringnya ke tubuh itu. 

"RoaaaaAAR !!" 

Tanah itu hancur dan dia berlari. 
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Juga dengan 【Amagiri】, ada recoil besar yang mirip dengan 【Zekka】. Tentu, itu 

menghasilkan peluang besar juga. Girard mengincar itu. Jika itu adalah Girard saat ini, dia 
bahkan tidak perlu dua detik untuk menangkap Shin dalam jangkauan serangannya. 

"UraaaAAA !!" 

Raungan Shin bergema di sana. 

Tinju Girard tiba sedikit lebih cepat, lengan Shin yang seharusnya kaku karena mundur, 
menekan pikirannya dan melompat. Bilah itu berkedip dan percikan berhamburan dengan 
kepalan Girard. Itu adalah gerakan yang tidak mungkin dilakukan dalam game. 

Dan kemudian bilahnya terbalik. Itu tidak berarti bahwa dia tahu cara menekan mundur. 
Itu dengan menggunakan statistiknya, yang bisa dikatakan melanggar mekanisme secara 
paksa. 

Namun, itu adalah solusi yang tepat. Jika tidak mungkin untuk menghapus serangan balik, 
maka satu-satunya yang tersisa, adalah kekuatan kasar. 

Gerakan Shin yang dimunculkan dari sistem teknik keterampilan seni bela diri katana 【

Swallow Reversal】, ditambahkan ke bilahnya, yang melengkung. Pisau berakselerasi 

dengan cepat di udara sekali lagi, saat tubuh Girard terluka. 

----Kamu harus melakukannya. Anda harus melakukan ini, Anda tahu? 

―――― Ya, sudah agak terlambat. 

Senyum satu sama lain semakin dalam. Tanpa mengatakan apa-apa, kata-kata itu 
disampaikan melalui senjata mereka. 

Mereka menyadari bahwa akhir zaman sudah dekat. 

"" ―― !!! "" 

Senyum itu terhapus, dan pada saat yang sama mereka menyiapkan senjata mereka. 

Shin mengangkat 『True Moon』 di atas kepalanya, Girard meletakkan tinjunya di 

pinggangnya. Seolah mereka tahu apa yang akan mereka lepaskan selanjutnya, persiapan 
mereka siap secara bersamaan. 

Mata mereka bertemu, tetapi diam-diam mereka mengucapkan selamat tinggal. 

"" Shiden―― "" 

Ini adalah akhirnya. Mereka saling memahami itu. 
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Dengan Shiden yang dilepaskan. Tidak ada lagi seni bela diri untuk mengikuti ini, untuk 
menghias akhir. 

"――Zekka !!" 

"――Amagiri !!" 

Bersama dengan keterampilan yang dipanggil, sosok dua orang menghilang. Seketika jarak 
di antara mereka ditutup, serta dampak yang mengguncang ruang, suara keras bergema 
keluar. 

Itu adalah bentrokan Shidens dalam jarak dekat. Dengan itu saja, tanah runtuh secara 
radial dengan Shin dan Girard di tengah. Kekuatan bentrokan meningkat tanpa henti, 
energi bertabrakan yang dihalau, menghancurkan lingkungan tanpa kecuali. 

Meskipun tolakan kekuatan itu sangat kuat, keduanya terus mengeluarkan Shidens seperti 
itu wajar. Itu adalah pertukaran keterampilan dari kelas Shiden, yang tidak mungkin 
dilakukan dalam game. Tidak hanya pengguna, tetapi juga membebani senjata masing-
masing. 

Suara gertakan dan retak bergema. Untuk mencapainya, senjata apa itu? 

Tidak peduli berapa banyak masing-masing senjata ini dianugerahi dengan efek serangan 
penghancuran senjata tidak valid, apa yang disebut daya tahan pasti ada. Oleh karena itu, 
itu tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah pecah, meskipun mereka adalah senjata 《

Kuno》. 

Tetap saja, bahkan jika mereka mendengar teriakan senjata masing-masing, tak satu pun 
dari mereka melonggarkan kekuatan mereka. Karena mereka tahu itu akan menjadi 
kekalahan mereka pada saat itu, jika mereka santai, walaupun hanya sedikit. 

"" OooooooooooooOOOOOO !!! "" 

Mereka bentrok, berpisah, dan bertabrakan lagi. 

Shin vs Girard 

Ternyata, dalam pertarungan ini mirip dengan persaingan, Shin sedikit demi sedikit mulai 
kewalahan. Itu wajar, karena kemampuan kedua orang itu tidak setara. Berat pukulan demi 
pukulan, dan beban bagi tubuh, perbedaan yang berbeda menjadi terlihat. 

Karena itu, Girard merobek pesona terakhir. 

"Shiden !! ――" 

Ini adalah teknik untuk seseorang yang telah meninggalkan hidupnya. 
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Warna memudar dari seluruh tubuh Girard. Dan, di samping kekuatan tinju kanannya, yang 
bersaing melawan Shin, 『True Moon』 dari jarak dekat, kekuatan juga berkumpul di 

tangan kirinya pada saat yang sama. 

Cahaya putih yang menutupi kepalan itu adalah kekuatan hidup Girard sendiri. Itu adalah 
kemegahan terakhir dalam hidupnya, saat dia menunjukkan taringnya pada saat ini. 

"――Kassenkou * !!" (T / N: Constrict Pierce Armor) 

Skill itu akan menimbulkan kerusakan besar pada armor dan perisai. Pukulan, seperti kilat 
meledak di Shin, 『True Moon』. 

Suara sesuatu yang pecah secara bertahap tumbuh lebih besar. 

Girard terus menerima beban, dari beberapa Shidens yang dipanggil pada dirinya sendiri, 
namun dia masih terus menunjukkan kekuatannya. 

"Menggunakan Shiden secara bersamaan, ya? Itu curang. " 

Shin mengutuk sambil menerima pukulan dari Girard. Tetap saja, dia tidak mundur. 
Sementara Shidennya diaktifkan, Shin menumpuk 【Enchant • High Edge】 di 『True 

Moon』. 

Kekuatan untuk mengamuk diatur sebelumnya, sehingga mereka bisa saling melepaskan 
serangan tunggal terbaik mereka segera. Setelah menyadari bahwa itu adalah akhirnya, itu 
turun ke yang satu memiliki langkah pertama. 

Apakah mereka berkompetisi sejenak, atau hanya beberapa detik? Atau selama beberapa 
menit? 

"" ―― !!! "" 

Apa yang mencapai batas pertama adalah senjata mereka. Bilah 『Bulan Sejati』 pecah, 

dan bagian baju besi dari 『Crushing Moon』 juga pecah berkeping-keping. 

Namun, bahkan jika senjata hancur, itu tidak menghentikan pengguna. 

Shin, yang memegang sisa-sisa gagang, mengambil satu langkah ke arah Girard dengan 
kedua tangannya diturunkan. 

Berkenaan dengan Girard, dengan tidak ada apa-apa selain kedua tinjunya keluar, dia 
dengan satu pikiran saja menuju ke Shin. 

Shin juga, segera melompat ke atas dengan kedua tangan memegang gagang. Namun, 
dengan kedua skill, 【Zekka】 dan 【Kassenkou】, dikenakan pada tinju Girard, dan 
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dengan 『True Moon』 menjadi hanya sebuah pegangan, tanpa keterampilan apa pun, 

bahkan Shin tidak dapat bertahan melawannya. 

"Aku punya yoouuuuu !!" 

Gagang yang digunakan sebagai perisai dihalau oleh tangan kiri Girard, ketika tinju 
kanannya menabrak tubuh Shin yang tak berdaya. 

Dengan mengaum, tinjunya merobek mantel Shin, bersentuhan dengan solar plexus lex dan 
membuat suara 'Ketuk', dan di sana, dia berhenti bergerak. 

"Sialan !! ―――――― Hah?" 

Aku sudah selesai, apa yang dipikirkan Shin, dan dia mundur selangkah dari 
kesederhanaan tak terduga di tangan Girard. Dia seharusnya tidak mati seketika, karena 
statusnya yang tinggi, tetapi dia siap untuk beberapa kerusakan. Namun, tinju yang 
mengenai tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. 

Shin mengangkat garis pandangannya ke arah tinju keluar, dan melihat Girard lagi ―――― 
Dia mengerti. 

"... Girard" 

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

Girard tidak menanggapi. Hanya saja, dia menjadi kaku di negara di mana tinjunya 
dikeluarkan. 

"Gira--- 

" Dengar, aku punya ...  retas   batuk  ... " 

Girard memotong Shin, yang mencoba memanggilnya sekali lagi. Dengan muntah darah 
pada saat yang sama, dia jatuh berlutut di tempat itu. 

"Hei Girard!" 

"... kamu ... Rupanya ... Ini sejauh yang aku bisa." 

Shin hendak bergegas, tetapi Girard menghentikannya dengan mengangkat satu tangan. 
Dia tahu bahwa pemulihan dan sebagainya tidak berguna. 

"... Aku menerima pukulan terakhir. Seperti yang diharapkan dari Girard. " 

" Kuku, aku telah hidup selama 500 tahun, ... bukan hanya untuk pertunjukan. Tentunya ... 
taring ini, ... telah mencapai Anda. " 
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Meskipun wajahnya pucat, Girard tertawa, menunjukkan taringnya. Itu adalah senyum 
'bangga pada diriku sendiri', karena tubuh ini akhirnya mencapai tuannya. 

"Urgh .... Nah, sekarang ... keinginan saya yang lama terpenuhi. Shin. Bisakah saya meminta 
.. dari Anda, untuk terakhir kalinya, satu pukulan sebagai hadiah? " 

" ... Dipahami. " 

Girard, yang berdiri saat terhuyung-huyung, berbicara tentang keinginan terakhirnya. 
Setelah sedikit ragu, Shin yang mendengarnya, menerimanya. 

Dari Girard yang baru saja berdiri, dia mengambil jarak sekitar 10 mels. Dan, diam-diam 
melepaskan 【Limit】 -nya. Secara bersamaan semburan kekuatan menyembur keluar. 

Waktu ketika dia bertukar pukulan dengan Girard tampak setengah hati, dan tekanan aneh 
muncul di sekitarnya. 

"Jadi ini ..." 

Menerima tekanan yang dipancarkan dari Shin, Girard terus berdiri di sana. Keinginan 
terakhirnya akan bergantung pada kekuatan habis Shin sebagai pukulan akhir. 

Kekuatan yang Girard tidak bisa lawan. Jadi, untuk mengatasi cobaan terakhir, dia ingin 
menyaksikan kekuatan Shin. 

Shin mengambil sikap. 『True Moon』 yang hancur telah disimpan ke dalam Item Box, 

tanpa ada apa-apa di tangannya. Tidak, untuk memulainya, senjata dan sebagainya tidak 
diperlukan. 

Sikap Shin yang dia ambil, adalah gerakan untuk 【Zekka】. Sangat ironis jika memang 

begitu, pikir Girard. 

"... Sampai jumpa" 

"Perpisahan" 

Mereka bertukar kata, dan Shin maju selangkah. Dengan kecepatan itu, yang seperti dewa. 
Girard sudah kehilangan pandangan terhadap Shin. 

Tapi dia tahu. Sebelum pukulan yang mendekati tubuhnya, Girard merasakan Shin di dunia 
sejenak. 

Dengan kekuatan luar biasa, dan mana memancar keluar. Kecepatan yang akan 
meninggalkan segalanya. 

Sosok itu, penampilan Tuan yang pasti sangat diinginkan Girard. Shin yang sekarang lebih 
kuat daripada sosok yang ada dalam ingatannya. 
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Dia ingin mencapai taring itu suatu hari nanti. Dia, ingin menjadi yang terbaik. Keinginan 
yang bertentangan itu sekarang, menjadi bentuk di depan Girard. 

(Memang, itulah yang saya harapkan dari ――――) 

Pikiran terakhirnya menghilang, ketika suara menderu bergema. 
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Vol. 3 - 4.1 
"Tampaknya sudah berakhir." 

Itu sedikit diam, setelah ledakan yang sangat besar. Gelombang kejut yang kuat yang 
melintasi hutan dan menebang pohon telah berhenti. 

Bukan hanya Schnee, tetapi semua orang di puncak bukit menyadari bahwa itu adalah 
akhir dari duel. 

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

Wolfgang dan Kagerou, yang sama-sama membual tentang statistik tinggi juga, terdiam. 
Tidak, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka berhati-hati sementara rambut 
tubuh mereka penuh. 

Pukulan terakhir. Mereka terdiam pada tekanan yang terlalu kuat. Meskipun mereka tahu 
siapa yang menembakkannya, masih, lonjakan listrik tidak bisa dilihat dalam pandangan 
optimis. Itu membuat mereka menyadari kekalahan, bahkan tanpa berkelahi, dan mereka 
tidak bisa tidak merasakan kehadiran seorang penakluk. 

Belum lama sejak mereka bertemu dengan orang yang bernama Shin, tetapi napas semua 
orang tercabut karena mereka tidak bisa membayangkan bahwa kehadiran kekerasan 
datang dari sosok Shin biasa. 

Karena itu. Di tengah keheningan itu, hanya Schnee yang tetap tenang. 

"Kamu tidak bisa dikacaukan selamanya, kamu tahu." 

"" Hah !? "" 

Dengan satu kalimat itu, semua orang dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Itu adalah 
saat kematian raja mereka sendiri. Ini bukan waktunya untuk pikun. 

"Seseorang datang ke sini." 

"Mungkin, itu ...." 

Setelah menguatkan diri di lingkungan yang membingungkan, Wolfgang dan Cuore 
memperhatikan seseorang mendekat. Kapan orang itu mendekat? Ada sosok di bagian 
bawah bukit. 

Hanya ada satu sosok yang muncul. Dia berjalan menuju puncak bukit sambil membawa 
sesuatu di punggungnya. Tidak perlu dikatakan, itu adalah Shin dan Girard. Shin 
memanggul Girard, yang matanya terpejam seperti sedang tidur. 
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Semua orang menuruni bukit tanpa menunggu Shin datang. 

"Shin, pakaianmu ..." 

"Ah, ini dari Girard." 

Tiera, yang melihat mantel yang robek, berbicara dengan khawatir, tetapi mengerti Shin 
tidak mengalami kerusakan serius dari gerakannya, dan mengangguk ketika dia merasa 
lega. 

"Aku akan mengeluarkan gerobak. Tolong pegang Girard. " 

" "Afirmatif" " 

Sambil mengutak-atik Kotak Barang, mayat Girard diserahkan kepada Rajim dan Van. 
Setelah mengeluarkan kereta, Girard dibaringkan di belakang pengangkut, sehingga dia 
tidak akan terguncang. 

"Girard-sama ..." 

Melihat tubuh yang berbaring, Cuore mengeluarkan suara dengan mata basah. Bahunya 
jatuh dengan lemah, telinga yang selalu terulur ke atas sekarang terkulai bersama 
kepalanya. Wolfgang tidak menunjukkan sikap apa pun, tetapi dia tampak agak kecewa. 

Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menahan kesedihan, bahkan jika itu adalah keinginan 
terakhir orang itu sendiri. 

"Angkat kepalamu. Kalian semua. " 

Shin memanggil kedua orang itu. Itu berbeda dari sebelumnya. Itu adalah suara yang 
membawa martabat. 

"Shin-dono?" 

"Dia akan malu atas simpatimu." 

Shin tahu apa yang dikatakannya kasar. Rasa terima kasih tidak diungkapkan. Tetap saja, 
dia yakin dia harus mengatakannya sendiri. 

"Putri, Ulu juga, jangan berkecil hati. Lihatlah wajah raja. " 

Van berteriak, dan kedua orang itu mendongak. Meskipun itu adalah penyimpangan, Ulu 
tampaknya menjadi nama panggilan untuk Wolfgang, hanya diucapkan oleh teman-teman 
dekatnya. 

"Dia memiliki tampilan yang puas. Tidak ada yang akan berpikir dia memiliki penyesalan 
yang tersisa ketika mereka melihat ini. " 
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Rajim juga, memanggil untuk menghibur kedua orang itu. Apa yang dikatakan Rajim benar, 
senyum tipis muncul di wajah Girard. Bagi Van dan Rajim, yang telah lama berbagi 
dengannya, pikiran terakhir Girard dipahami, tanpa mereka bahkan harus bertanya-tanya. 

Jelas ada perasaan sedih. Namun, perasaan lega lebih kuat. Mereka tahu Girard telah 
menyembunyikan kebenaran tentang masa hidupnya. Karena itu, kegembiraannya mati 
tanpa penyesalan lebih besar. 

Dia lebih suka mati dalam pertarungan yang memuaskan daripada bertahan hidup tanpa 
malu. Karena itulah jalan hidupnya, bagi seorang pria yang hidup sebagai pejuang. 

"Tepat sekali. Jika aku menangis, aku akan ditertawakan. " 

" Ah, kamu benar. " 

Dari perkataan kedua orang itu, yang paling dekat dengan Girard, Wolfgang dan Cuore 
tampaknya telah mendapatkan kembali diri mereka. Kedua orang itu masing-masing 
menghadapi kematian Girard dengan tegas, tekad untuk melangkah maju dapat dirasakan. 

◆◆◆◆ 

Tidak butuh banyak waktu bagi gerobak untuk tiba di kediaman Girard di Elden. 

Mayat diabadikan oleh Van dan Rajim, dan berbagai orang yang bertanggung jawab atas 
kantor dan eksekutif dikumpulkan di bawah instruksi Wolfgang. Ketika kematian Girard 
diumumkan, ada orang yang berduka, ada orang yang menunjukkan ekspresi lega, dan 
berbagai reaksi lainnya. 

Tampaknya ada orang-orang yang juga menebak hal-hal yang terjadi di Larua Grand 
Woods juga. Rupanya suara pertempuran mereka bergema di seluruh Falnido. Saat 
menghubungkan titik-titik, bersama dengan kematian Girard, pertanyaan tentang siapa 
orang yang bertarung dengannya muncul. 

"Saat-saat terakhir sang pendiri, sangat berharga baginya." 

Wolfgang tidak melaporkan nama Shin. Namun, jelas dinyatakan bahwa tidak ada 
pertandingan yang lebih baik untuk pertarungan terakhir Girard. 

Tentu saja, ada orang yang bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi mayoritas orang menduga 
itu adalah seseorang yang mirip dengan pengikut Manusia Tinggi. Schnee dan Shibaid, 
keduanya diketahui telah berinteraksi dengan Girard, karena untuk anggota lainnya, tidak 
ada keraguan tentang kemampuan mereka juga. 

Bagi orang-orang yang masih tidak yakin, ketika mereka bertemu mayat Girard dan 
menatap wajahnya, ucapan Wolfgang dipahami sebagai kebenaran. Banyak orang dari 
Falnido bereaksi; ini adalah semangat pejuang sejati. 
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Bagaimanapun, semua orang dengan cepat diyakinkan. Sebelum hari itu berakhir, kontak 
dilakukan dengan masing-masing komunitas yang tinggal di sini di Elden, dengan 
pengecualian suku anjing, dan mereka memulai persiapan untuk upacara pemakaman 
secara serempak. 

Girard jelas merupakan pendiri, meskipun dia sudah lama pensiun. Itu adalah keharusan 
untuk menjadi pemakaman akbar nasional. Sebelum seandainya satu minggu, berbagai 
orang berkumpul di Falnido, mencapai titik di mana tempat itu seperti festival daripada 
pemakaman. Utusan tampaknya datang dari semua negara dengan hubungan diplomatik, 
kecuali klan di Falnido. 

Karena Shin dan kelompoknya tidak harus bersiap untuk pemakaman khususnya, mereka 
menghabiskan setiap hari bolak-balik ke perpustakaan. Tetapi mereka tidak mencapai 
banyak hal. Namun, karena dapat memasuki zona terlarang, banyak hal berguna ditemukan 
di sini daripada dari buku-buku di area umum perpustakaan Bayreuth. 
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Vol. 3 - 4.2 
Dan kemudian, itu adalah hari kesepuluh setelah kematian Girard. Pemakaman Raja Beast 
pertama, Girard Estaria, diadakan di ibukota suku anjing, Elden, dari Falnido Beast Alliance. 

Shin dan Schnee ikut serta. Diberitahu bahwa Schnee datang setelah dia mendengar 
laporan kematian Girard, dan itu diterima tanpa keraguan. Shin dan Schnee berbaris untuk 
melihat dari Girard, dilengkapi dengan baju besi seluruh tubuh untuk kesempatan itu. 
Beberapa peserta mengenakan peralatan yang mereka kenakan ketika mereka berbagi 
medan perang dengan Girard, dan Shin, yang mengenakan baju besi, keliru sebagai 
pahlawan veteran; dia dianggap tentara yang terkenal. Girard telah memiliki banyak 
pengalaman tempur, jadi tanpa diduga, ada banyak orang yang berbagi medan perang 
bersama, tetapi tidak saling mengenal satu sama lain. 

Pada pemakaman, semua orang di eselon atas negara hadir, masing-masing kepala suku 
dan penggantinya, pensiunan mantan jenderal, dan sebagainya; barisan hebat telah 
dikumpulkan. Perwakilan dari desa peri dan peri juga ada di antara mereka. Wolfgang, 
yang adalah raja, dan Cuore sang putri berada di barisan depan. Ada seseorang di sebelah 
Schnee. Itu adalah perwakilan dari kekaisaran naga, Kilmont, sekutu Falnido, dan karakter 
dukungan Shin no. 4, Shibaid Etraku. 

Dia adalah Dragnil Tinggi dengan mata merah, dan sisiknya seperti obsidian. Sebagai 
seorang rekan pendamping yang mendirikan sebuah negara, selain sebagai orang yang juga 
melayani sebagai sesama pelopor dalam partai Shin, Shin mendengar bahwa mereka telah 
membentuk komunikasi yang kuat. Kedua ibukota kedua negara harus memiliki jarak yang 
cukup jauh di antara mereka, tetapi entah bagaimana, dia berhasil tepat waktu. Shin, yang 
melihat sosok itu, merasa nostalgia, dan berpikir bahwa begitu dia sudah tenang, dia akan 
bertemu langsung dengannya. 

Pemakaman berlangsung dengan khidmat, dan selesai dengan damai tanpa kesulitan. 
Tubuh Girard tampaknya dimakamkan di bumi tempat raja-raja berturut-turut berbaring. 
"Aku lahir dari bumi, hidup di bumi, dan kembali ke bumi." Itu adalah pandangan hidup 
dan mati yang dimiliki sebagian besar binatang buas. 

Di akhir upacara, Tipe Serigala, Tipe Anjing, dan Tipe Fox, semua binatang melolong 
bersama. Itu adalah melodi dari upacara pemakaman, untuk mengirim para pejuang yang 
berjuang sampai napas terakhir mereka. 

Tubuh Girard dimakamkan di makam raja-raja sambil dilihat oleh banyak orang. 

◆◆◆◆ 

Ketika pemakaman selesai, Shin kembali ke kediaman. Wolfgang dan para eksekutif negara 
memiliki setumpuk masalah yang akan dibahas selanjutnya, dan tampaknya mereka tidak 
akan kembali ke rumah untuk sementara waktu. 
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"Bisakah aku duduk di sebelahmu?" 

Setelah memanggil Shin, yang sedang memandang ke arah taman, sementara dia menepuk 
Yuzuha di atas lututnya, adalah Van. Sosok Rajim juga terlihat di belakangnya. 

"Apakah diskusi berjalan dengan baik?" 

"Kita, para prajurit tua, seharusnya tidak ikut bermain." 

"Itu benar, masalah negara sudah dipercayakan kepada orang lain." 

Van duduk di beranda, dan mengucapkan kata-kata itu kepada Shin yang bertanya. Dan 
Rajim setuju dengan kata-kata itu. 

Kedua lelaki itu mengenakan atmosfer yang begitu tenang, sehingga Shin merasa bahwa 
mereka akan menghilang kapan saja. 

"Apa yang akan kalian lakukan mulai sekarang?" 

"Pergilah dalam perjalanan." 

"Perjalanan?" 

"Ya, karena teman kita juga sedang menunggu." 

"... Begitu. Bergabunglah dengan temanmu. " 

Teman mereka juga menunggu. Dari kata-kata yang diucapkan Van dan suasana di 
sekitarnya, Shin merasakan sesuatu yang istimewa. Dia tahu tujuan kedua orang itu. 

"... Hei, menurut kalian berdua, pria seperti apa yang kau lihat sebagai Girard?" 

Setelah beberapa menit hening, kata-kata seperti itu keluar dari mulut Shin. 

"Dia adalah orang yang hebat." 

"Dia adalah seorang prajurit yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun." 

Ketika Van dan Rajim merasa nostalgia, mereka menutup mata dan berbicara. 

Dia berdiri di depan semua orang, seorang pemimpin yang menunjukkan jalan. Orang 
hebat, yang memiliki kekuatan bertarung luar biasa. 

"Dia adalah pria yang sendirian." 

"Dia adalah seseorang yang mudah kesepian." 

Pahlawan yang tidak ada bandingannya. Raja yang kesepian. 
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Karena kekuatan tempurnya, sering dikatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk 
bertarung sendirian di medan perang. Jika Schnee maupun Shibaid tidak ada di sana, kedua 
orang itu berkata dia akan benar-benar berdiri sendirian di medan perang. Namun, dia 
tampaknya secara impulsif memilih bertengkar dengan teman-temannya. 

"Dia adalah orang yang memikirkan teman-temannya." 

"Dia adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain bertarung." 

Karena alasan ini, orang-orang berkumpul di lingkungan Girard. Demi teman-temannya ia 
mengambil senjata, dan bergegas untuk mengalahkan monster, ia mengumpulkan suku-
suku selama kebingungan gerakan kerak. Dia seperti pahlawan dari dongeng. 

Hanya, tidak seperti banyak kisah heroik, dia tidak memiliki antusiasme untuk menjadi 
raja. Pekerjaan Girard difokuskan murni pada pertempuran. Selain itu, itu tidak penting. 

Meskipun orang-orang memintanya dari Girard, dia sendiri tahu bahwa dia tidak memiliki 
kemampuan untuk memerintah. Jika ada, dia cocok sebagai jenderal. Berkat itu, dia 
membutuhkan orang untuk mendukungnya. Van dan Rajim adalah yang pertama dalam 
daftar, dan dia dikatakan mengalami kesulitan. Namun demikian, meskipun dia tidak 
pernah mencoba untuk menghentikan mereka pergi, dia merasa saling percaya di dalam 
lingkungan itu. 

Meski memiliki kekuatan bertarung yang bisa disebut abnormal, itu bukan faktor penyebab 
mengapa dia sendirian. Karena kesenjangan antara medan perang dan kehidupan sehari-
hari luar biasa, kedua orang berbicara serempak pada akhirnya. 

"Aku mengerti, terima kasih sudah memberitahuku." 

Munculnya seorang Girard, yang Shin tidak tahu, ada di sana. 

"Shin-dono, aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi." 

"Apa itu, tiba-tiba." 

Van meluruskan postur tubuhnya dan membungkuk pada Shin. Ketika dia memindahkan 
pandangannya, Rajim juga, membungkuk dengan cara yang sama. 

"Hei sekarang, kalian berdua." 

"Karena mengabulkan keinginan raja. Perasaan terima kasih kami tidak akan pernah 
berakhir. " 

" Ayolah, berhenti saja. Itu terjadi secara kebetulan, sungguh. " 

Ya, itu benar-benar kebetulan baginya untuk kembali, dan etiket tidak diperlukan, pikir 
Shin. Apalagi, jika Shin tidak kembali, Girard mungkin masih hidup. 
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"Kami sama sekali tidak memikirkan hal-hal semacam itu." 

Rajim mengucapkan kata-katanya sambil mengangkat kepalanya, kepada Shin yang 
memang memikirkan hal-hal semacam itu. 

"Kehidupan yang tidak berakhir, itu menyakitkan bagi kita binatang buas, yang bukan dari 
jenis umur panjang." 

Kata Rajim. Umur rata-rata seekor binatang tidak berbeda jauh dibandingkan dengan 
manusia. Itu paling banyak sekitar 120 tahun, bahkan jika seseorang memiliki umur 
panjang. Tentu, akan ada orang yang akan hidup selama beberapa ratus tahun, yang lahir di 
usia ini, tetapi jika dilihat dari keseluruhan, itu hanya segelintir kecil. Dibandingkan dengan 
peri dan peri, yang tampaknya hidup selamanya, bisa dikatakan hidup itu terlalu singkat. 

Namun, itu baik-baik saja. Peri adalah peri, peri adalah peri, dan binatang buas memiliki 
cara hidup binatang buas itu. Itu sangat kejam, bahwa dia sendiri menyimpang dari jalan 
itu. 

Kecuali dirinya sendiri, orang-orang lain yang lahir, mati. Orang-orang yang hidup dalam 
waktu yang sama dengannya, meninggalkannya. Tentu saja, jiwa Girard secara bertahap 
dimakan habis oleh waktu. 

"Kami adalah orang yang hidup hanya untuk waktu yang singkat. Hidup panjang umur 
seperti penjara tanpa akhir. Jadi, untuk Shin-dono, yang melepaskan raja dari sana, itu 
wajar bagi kita untuk mengucapkan terima kasih. Bahkan jika kebetulan Anda kembali ke 
sini, Anda tidak pergi tanpa melakukan apa-apa. " 

◆◆◆◆ 

Van dan Rajim pergi, dan tabir kegelapan turun di daerah tersebut. Karena dia 
menyampaikan bahwa dia akan makan malam sendirian, tidak ada yang datang untuk 
memanggil Shin. 

Sementara cahaya bulan bersinar, Shin masih di beranda. Yuzuha telah melengkungkan 
ekornya dan sedang tidur. 

"... Selamat datang di rumah." 

Shin memanggil Schnee ketika dia merasakannya mendekat. Meskipun Shin kembali ke 
kediaman segera setelah ia menyaksikan pemakaman, Schnee, yang berada di posisi 
khusus, tidak dapat kembali segera. 

Setelah pertarungan, secara lahiriah, Shin tampaknya tidak berubah sampai sekarang. 
Namun, jika dilihat dari sudut pandang Schnee, keadaan tanpa perubahan itu tidak wajar. 
Untuk alasan ini, dia ingin berada di sisinya jika memungkinkan, tetapi Schnee harus 
menghadiri pertemuan. 
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Salam umum selesai, dan ketika dia kembali ke kediaman dan merasakan kehadiran Shin, 
dia menemukan bahwa dia melihat langit malam dari beranda. Tapi wajah yang dilihatnya 
dari samping tampak meleleh di dalam cahaya bulan dan menghilang; dia tampak kosong. 

Schnee mendekati dengan tenang dan memeluk Shin. Karena dia duduk, wajah Shin 
menempel pada payudara Schnee, tetapi ekspresinya tidak memiliki perubahan besar. 

"... Schnee?" 

Shin memanggil nama Schnee dengan heran. Tapi suara itu entah bagaimana juga kurang 
perasaan. 

"Shin yang sekarang tampaknya telah menghilang di suatu tempat." 

Anehnya, perasaan yang sama yang dirasakan Shin dari Van dan Rajim. Untuk menghapus 
kegelisahan yang meluap-luap dalam benaknya, Schnee memberikan kekuatan ke 
lengannya untuk memegang Shin. 

"Apapun itu. Tolong katakan itu padaku. " 

Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Tetapi untuk membuatnya sedikit energik, Schnee 
mengucapkan kata-kata itu. 

Tak lama, sebuah jawaban muncul. 

"Beberapa saat yang lalu, Van dan Rajim datang." 

Mengatakan beberapa patah kata, Shin menyampaikan hal-hal yang dia bicarakan dengan 
mereka berdua. Dengan Schnee memeluk Shin erat, dia mendengarkan suaranya. 

"Van dan Rajim mengatakan mereka memahaminya." 

"Ya." 

"Mereka juga mengatakan mereka memahami keinginan Girard sendiri." 

"Ya." 

"Bahkan aku, aku memahaminya sebagai lawan." 

"Ya." 

Sambil berbicara, Schnee memperhatikan suara Shin sedikit gemetar. 

Setelah datang ke dunia ini, waktu yang dihabiskan Shin dengan Girard sangat singkat. 
Namun, mereka membahas niat satu sama lain melalui senjata, untuk mengisi waktu 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

mereka berpisah. Itu bukan NPC, dan bukan data juga; itu adalah Girard yang asli. Lamanya 
waktu yang dihabiskan dan seterusnya, tidak terkait dengan dua orang. 

Karena itu, dalam arti tertentu, ini adalah reaksi yang tepat. 

Bahkan jika orang itu sendiri menginginkannya. Bahkan jika orang-orang di sekitarnya 
menyetujui. Tetapi tetap saja. 

"Temanku meninggal ... sulit ...." 

Itu menyakitkan. Karena Shin memahaminya pada akhirnya. 

"... Tolong menangis. Anda telah memenuhi kewajiban Anda. Tidak apa-apa untuk berduka. 
" 

Sambil memeluk Shin, Schnee juga memperhatikan bahwa pandangannya kabur. 

Dia pasti sedih, dan itu pasti sulit. Bagi Schnee, Girard adalah teman penting. 

Di bawah sinar bulan, tanpa terisak, dan tanpa suara tangisan. 

Hanya saja air matanya tidak berhenti. 

Dua bayangan yang saling berdekatan di bawah sinar bulan, perlahan-lahan dipisahkan. 

Orang yang mengatasi kesedihannya, di matanya ada api dengan cahaya yang kuat 
menyala. 

Bulan tenggelam di cakrawala, dan matahari muncul. 

Tontonan yang memenuhi dunia dengan cahaya, Shin langsung menontonnya. 
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Vol. 3 - 4.3 
Suatu hari, sambil menunggu duel dengan Girard, ditetapkan akan diadakan 3 hari 
kemudian. 

"Falnido lebih hidup daripada negara manusia, ya?" 

"Jika aku mengatakannya dalam beberapa kata, itu karena adat dan budaya sangat berbeda 
dari satu suku ke suku yang lain." 

Shin, yang mengatakan demikian, berbicara tanpa alasan tertentu, tetapi dengan patuh 
dijawab oleh Cuore. 

Empat hari telah berlalu sejak Shin datang ke tempat Girard di Elden. 

Tidak baik tinggal di perpustakaan sepanjang waktu, kata Schnee dan Tiera; itulah alasan 
mereka bertamasya di kota. Cuore yang mendengarnya, segera mengumumkan bahwa dia 
akan menjadi pemandunya, yaitu bagaimana mereka mencapai keadaan mereka saat ini. 

Hanya Cuore yang berjalan di sebelah Shin, kecuali Yuzuha yang tidur di atas kepala Shin. 
Tiera melakukan tindakan yang sama sekali berbeda memihak dirinya bersama Schnee. 

Tiera, yang dibawa pergi oleh Schnee, memiliki wajah muram, atau mungkin itu hanya 
imajinasinya. Shin menipu dirinya sendiri, dia akan merasa lebih baik ketika dia kembali. 

"Meskipun aku hanya membawamu ke tempat yang direkomendasikan sampai sekarang, 
apakah ada tempat di mana Shin-dono ingin pergi?" 

Ibukota Falnido diputuskan sebagai kota tempat raja tinggal. Karena itu, ibukota saat ini 
ada di sini di Elden. Dia telah mendengar penjelasan dari Schnee, tetapi tentu saja tidak 
pada skala yang bisa disebut desa. Akan sulit untuk menyelesaikannya dalam satu hari. 

"Tempat yang ingin aku kunjungi, ya?" 

Karena Cuore sudah membimbingnya sampai batas tertentu, tidak langsung terpikir 
olehnya. 

"Jadi?" 

Sambil memikirkan ke mana dia ingin pergi, apa yang masuk garis pandang Shin adalah 
papan nama toko tertentu. Shin yang melihatnya, karena alasan tertentu, mengambil 
Yuzuha dari atas kepalanya dan membawanya di depan wajahnya. 

"Kuu?" 

Yuzuha, yang tiba-tiba ditahan, menggonggong seperti ingin mengatakan: "Apa itu?" 
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"Itu mengingatkanku, aku punya perasaan bahwa bulu Yuzuha pergi dari situasi yang 
buruk ke yang lebih buruk." 

Salah satu anggota Rokuten, Cashmere, telah mengajarinya banyak hal tentang merawat 
monster. Apakah ini karena memeluk monster yang memiliki bulu mantel yang bagus 
membiarkan seseorang menikmati kelincahannya? Shin yang sekarang memahami 
gangguan bulunya sampai batas tertentu. Tentu saja, tidak ada skill seperti itu dalam game. 
Tapi ketika dia menatapnya dari dekat, dia yakin rambut mantelnya sudah memburuk. 

"Untuk saat ini, bolehkah aku berhenti di toko itu?" 

"Yang itu? Ah, begitu. Saya mengerti. " 

Cuore, yang melihat toko, agak tahu apa yang dipikirkan Shin, dan langsung setuju. 

Ketika mereka melewati pintu dan masuk, seorang wanita tipe Anjing datang. 

"Selamat datang. Apa yang kamu cari hari ini? " 

Setelah wanita itu mengalihkan perhatiannya dari Cuore, yang berdiri di sebelah Shin dan 
Yuzuha, yang dibawanya, dia mengalihkan pandangannya yang menyenangkan ke arah 
Shin. 

Shin merasa agak disalahpahami. 

"Saya perlu sikat untuk menyikat, tapi saya juga ingin Anda tunjukkan saya sisir ...." 

"Tentu saja. Di sini tolong. " 

Di tempat wanita itu membimbing mereka, ada kuas besar dan kecil yang ditampilkan. 
Mengabaikan karyawan yang berbicara perlahan, Shin memandangi sikat. 

Rupanya, ada bahan yang disukai oleh ras yang berbeda, meskipun mereka terlihat sama, 
mereka bervariasi dari bahan hingga harga. 

Dog, Wolf, Fox, dan sebagainya tampaknya memiliki preferensi yang sama, karena mereka 
dijual bersama. 

"Luar biasa. Apakah Anda memiliki sesuatu seperti kuas pribadi di sini? " 

"Untuk orang tertentu, mereka bisa mendapatkan bahannya sendiri." 

Itu tidak jarang, seperti Cuore juga. Ketika Shin merasa kagum dengan obsesi binatang buas 
untuk menyikat, tiba-tiba dia teringat hal-hal semacam ini. Itu oleh penjinak terbesar; 
artikel yang telah dibuat dengan cermat oleh Cashmere. Itu adalah sesuatu yang tampak 
nyaman ketika Girard disikat di era game. 
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"Aku tidak punya banyak waktu untuk mengeksplorasi, jadi aku harus merawat Yuzuha 
sesekali." 

"Kuu!" 

Dia membeli beberapa barang untuk memperbaiki bulu rambut, dan mereka keluar dari 
toko. 

Ketika mereka kembali ke kediaman, Shin duduk di beranda di luar ruangan, dan 
mengeluarkan sikat, 'Bintang Suram', dari Item Box-nya. Penampilannya gelap, seperti kuas 
biasa. Tapi pegangannya dibuat dari batang pohon dunia, dan bulu kuasnya terbuat dari 
bahan yang dihilangkan dari monster raksasa tingkat 800 dengan massa rambut besar, 
yang disebut Tyrant Bristle. 

Ngomong-ngomong, inilah uraiannya:, adalah satu kalimat yang muncul. Dengan menyikat 
sendirian, kucing, anjing, kuda dan sebagainya, kesukaan monster untuk masing-masing 
model meningkat. Itu pasti sikat yang super. 

Awalnya, ada berbagai macam kuas; sikat ini untuk rambut rontok, furball dikumpulkan 
dan dipecah oleh benda ajaib; itu juga alat ajaib. 

"Terus seperti itu." 

Kata Shin, dan dia menaruh sikat di punggung Yuzuha. Pertama, itu lembut, saat sikat 
melonggarkan rambut. 

"Kuu ~ ..." 

Sambil berhati-hati untuk tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, rambut yang 
terjalin itu terurai. Apakah menyikat berulang yang lembut ini terasa enak? Yuzuha 
mengeluarkan gonggongan, seperti kehilangan kekuatan. 

"........." 

Cuore menatap iri pada Yuzuha. Meskipun dia harus bebas, karena tur kota selesai, ketika 
dia mendengar bahwa Shin akan menyikat Yuzuha, dia memintanya untuk menunjukkan 
kepadanya dengan segala cara. Shin juga tidak punya alasan untuk menolak, meskipun itu 
mungkin membosankan, jadi keberadaannya di sana disetujui. 

Dengan kekagumannya pada Shin yang terus menumpuk dari cerita-cerita Girard, 
kesopanan dan menyikat Yuzuha yang terampil terlihat, jadi Cuore tanpa sadar 
memikirkan hal-hal semacam ini. 

――Apakah tidak baik jika saya memintanya? 

――Tidak, itu tidak sopan baginya ... dia adalah Manusia Tinggi, ya. 
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――Tapi, masih ... 

Untuk seekor binatang buas, memiliki lawan jenis melakukan penyikatan dan perawatan 
memiliki arti khusus. 

Itu adalah ekspresi dari niat seseorang terhadap kekasih mereka, atau seseorang yang 
dekat seperti anggota keluarga. Seorang wanita memintanya dari seorang pria, meskipun 
itu tidak selalu merupakan pengakuan, fakta bahwa itu istimewa tidak berubah. 

Sementara ekor dan telinganya bergerak-gerak, dalam hati Cuore bingung tentang apa yang 
harus dilakukan, dan sosok seseorang yang dikenalnya mendekat dari sisi lain beranda. 

"Hmm? Shin? Bukankah kamu pergi jalan-jalan di kota? " 

" Aku harus menjaga pasanganku sesekali, maka dari menyikat. " 

"Saya melihat. Fumu ... Sudah lama. Bisakah saya memintanya juga? " 

" Tentu, ini hampir berakhir, jadi tolong tunggu sebentar. Kalau dipikir-pikir, kuas ini 
dibuat oleh Cashmere demi Girard. " 

Mereka bertukar pembicaraan seperti itu, ketika Girard duduk di sebelah Shin. Menyikat 
Yuzuha berakhir setelah beberapa menit, dan menyikat Girard, yang berubah menjadi 
binatang buas, mulai saat ini. 

"........." 

Cuore tidak bisa berkata apa-apa saat melihat pemandangan seperti itu. Girard saat ini 
yang tidak membiarkan siapa pun, kecuali istrinya yang sudah meninggal, menyikatnya 
sudah dikenal Cuore. 

Namun sekarang, Girard sedang berbaring dan memejamkan matanya di depannya; 
sementara Shin dengan hati-hati memindahkan sikat menggunakan satu tangan. 
Penampilan itu, yang tampak seperti anjing besar yang mempercayakan tubuhnya pada 
lutut tuannya, ditangkap oleh mata Cuore. 

Meski Wolf Type benci diperlakukan seperti anjing, mau tidak mau harus dipikirkan. Cuore 
merasakan ikatan yang dapat diandalkan antara kedua orang itu. 

(Agar Girard-sama membuat wajah seperti itu, aku melihatnya untuk pertama kalinya.) 

Ekspresi itu sulit dipahami ketika Girard dalam bentuk binatang, tetapi Cuore, yang 
merupakan Tipe Serigala yang serupa, mengerti betul bahwa Girard adalah santai dan 
kendurkan seluruh tubuhnya. 

Tidak seperti Yuzuha, Girard memiliki fisik yang besar, tetapi akhirnya berakhir dalam 
waktu kurang dari 30 menit. 
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"Aku merasa segar kembali setelah sekian lama." 

"Aku senang kamu merasa seperti itu!" 

"Nah, pada kesempatan ini, bagaimana kalau kamu melakukannya juga untuk Cuore?" 

"Eh !?" 

Itu adalah mimpi terwujud bagi Cuore, tetapi pada perkembangan yang tak terduga, dia 
berteriak tanpa sengaja. 

"Aku baik-baik saja dengan itu, tetapi apakah tidak apa-apa untuk melakukannya? Terlepas 
dari monster Yuzuha, dan lelaki itu, Girard, Cuore adalah seorang wanita. Untuk melakukan 
itu pada lawan jenis, cenderung ada banyak makna aneh yang bisa muncul. " 

Shin berbalik ke arah Girard dengan wajah curiga. Bahkan tanpa sepengetahuannya, dia 
pikir ada beberapa makna pada tindakan itu. 

"Itu tidak akan menjadi masalah. Untuk membiarkan tuanku merawat keturunanku, tidak 
ada motif. Cuore juga sepertinya mengantisipasinya. " 

" Apa !? G-Girard-sama !? " 

Wajah Cuore memerah karena komentar Girard. Tapi tidak ada kata-kata penolakan keluar 
dari mulutnya. 

Sementara dia mencoba mengatakan sesuatu dengan tergesa-gesa, akhirnya dia akhirnya 
melihat ke bawah dengan malu, menjawab "Ya" dengan suara yang samar-samar terdengar. 

"Kalau begitu, aku akan melakukannya dengan hati-hati, ini pertama kalinya aku menyikat 
seorang wanita. Jika kekuatannya terlalu banyak untuk Anda, saya ingin Anda 
mengatakannya tanpa keberatan. " 

" Dipahami. Tolong perlakukan saya dengan baik. " 

Cuore berubah menjadi binatang buas, dan memberi bobot tubuhnya pada Shin seperti 
yang dilakukan Girard. Segera dia merasakan sikat menyentuh bagian belakang kepalanya. 
Perlahan dan hati-hati, rambut-rambut yang terjalin ditarik terpisah tanpa menimbulkan 
rasa sakit; itu adalah gerakan tangan yang terampil. 

"... !! ... Umn ... nn " 

Apakah itu karena alat yang unggul, atau karena teknik Shin? Suara-suara berombak keluar 
dari mulut Cuore, saat dia merasakan kenyamanan yang tidak dia alami dalam menyikat 
sehari-hari. Dengan setiap sapuan kuas, dia merasakan ketenangan. Sebelum beberapa 
menit berlalu, Cuore dalam kondisi mimpi. 
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"Kukuu, dia entah bagaimana terlihat senang." 

"Kuu. Shin itu ahli. " 

Girard dan Yuzuha mengerti. Dipahami di wilayah itu, tapi Cuore tidak menyadarinya. 
Dalam kenyamanan itu, seperti menerima pijatan tingkat pertama, pipinya mengendur. 

"Baiklah, sudah selesai." 

" Pakan  ... Terima kasih banyak ... Apa yang baru saja aku katakan !?" 

Girard tertawa. 

"Di hadapan orang lain, pastikan untuk tidak membiarkan pikiranmu berkelana." 

"Ugh ... kurasa aku sedikit lengah, toh itu berbeda!" 

Perasaan malu naik, ketika dia mengatakan hal-hal yang hanya dia bicarakan di kamarnya 
sendiri. Namun, ketika kepala dan lehernya dielus dengan lembut oleh Shin, dia bisa 
mendapatkan kembali ketenangannya sedikit. Jika dia melihat ke depan, Girard ditepuk 
dengan cara yang sama santai. Sebelum ada yang memperhatikan, Yuzuha sudah tidur di 
atas Girard. Pada penampilan itu, Cuore tersenyum lembut. 

Tiera dan Schnee kembali setelah beberapa saat, Shin pada waktu itu, seperti tuan yang 
dikelilingi oleh anjing peliharaannya; masam tersenyum di wajah mereka. 

Itu hanya beberapa hari sebelum Girard meninggal. 

Itu seperti masa lalu yang indah yang mereka habiskan sebelumnya, waktu yang damai. 
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