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Vol. 4 - 1.1 
Itu adalah reuni pertama dalam 500 tahun dengan kawan Shin dalam genggaman dari era 
gim, Girard, karakter pendukungnya No. 3, High Beast. Selain duel dan duka yang 
mengikutinya, sosok yang terlihat di pemakaman Girard adalah karakter pendukung Shin 
No. 4, High Dragnil Shibaid. 

Shin, yang mengunjungi Falnido Beast Alliance, menghadapi kenyataan berpisah dengan 
mantan temannya. 

Saat fajar, setelah pemakaman yang diadakan di Elden, di ibu kota Falnido, Shin, dipandu 
oleh karakter pendukungnya No. 1, Schnee, menuju ke tempat tertentu. Di kepalanya 
adalah mitra monsternya, Element Tail, Yuzuha. Di depannya adalah Raja Beast saat ini, 
Wolgang, dan putrinya, Cuore. 

Peri itu, Tiera, berada di sebelah Schnee. Monster yang menjadi mitra Tiera, Kagerou, telah 
terjun ke bayangan Tiera menggunakan skill monster yang disebut 【Shadow Dive】. 

Setelah sekitar 15 menit berjalan kaki dari tempat tinggal mereka, sebuah bangunan 2 
lantai mulai terlihat. Itu adalah tempat di mana para utusan dan perwakilan dari negara-
negara lain tinggal untuk menyaksikan pemakaman. Alasan Shin berkunjung ke sana, tak 
perlu dikatakan, adalah untuk bertemu Shibaid. Shin dan yang lainnya pergi ke sana karena 
mereka tidak bisa mengundang Shibaid ke kediaman mereka. 

"Kalau dipikir-pikir, bagaimanapun juga itu adalah Shibaid. Bukankah pangkatnya sama 
dengan Girard, raja? " 

" Tidak; Saat ini ia telah memutuskan hubungan dengan keluarga kerajaan. Namun, dia 
terkenal sebagai petualang dengan peringkat tertinggi. " 

Menurut Schnee, mirip dengan Girard, Shibaid menjadi Raja Naga pertama dari kekaisaran 
naga, Kilmont, tetapi tampaknya ia bebas berkeliaran setelah negara stabil. Sebagai 
anggota Guild Petualang Kilmont, dan pada saat monster meluap dari Tempat Suci, ia 
bertarung bersama dengan petualang biasa lainnya. 

"...Apakah itu baik? Menjadi seperti itu. " 

" Mungkin baik-baik saja, karena keluarga kerajaan juga tampaknya setuju. Bagi Shibaid, 
alih-alih negara, dia menjadi sosok yang berpartisipasi sebagai tentara bayaran dalam 
Persekutuan yang dipimpin oleh Dragnil. " 

Rupanya implikasinya seperti panji, karena telah menjadi raja pertama sejak awal hingga 
rakyat memperoleh stabilitas, kuat. 
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Karena dia tidak mengumpulkan suku-suku yang tersebar seperti yang dilakukan Girard, 
suksesi tampaknya dilakukan tanpa diduga dengan lancar. Adapun memutuskan hubungan 
dengan keluarga kerajaan, mungkin ada implikasi eksternal. 

"Sejak awal, tampaknya dia menyatakan untuk sementara waktu menjadi raja." 

"Rakyat pasti sudah memahaminya dengan baik." 

"Karena raja generasi kedua, juga di barisan depan bersama dengan Shibaid, adalah orang 
yang dia putuskan hubungannya dengan raja. . Awalnya, raja kedua itu seharusnya menjadi 
raja pertama. Tetapi saya mendengar bahwa dia terluka dalam pertempuran terakhir tepat 
sebelum mendirikan negara. " 

" Jadi dia seperti pemain pengganti, ya? " 

Shin bertanya-tanya raja macam apa yang akan mereka gantikan dengan begitu mudah, 
tetapi tampaknya ada beberapa keadaan. Karena Schnee tidak mengetahui semua detail 
rumit dengan baik, dia harus mendengar dari orang yang ditanyakan ketika mereka 
bertemu sesudahnya. 

Omong-omong, kali ini, karena Shibaid adalah teman Girard, dia terpilih sebagai wakilnya. 

"Ngomong-ngomong, ini penuh sesak." 

Tak lama, kelompok itu tiba di tujuan mereka. Shin, yang melihat bangunan itu, adalah yang 
pertama berbicara; ramai sekali. 

Orang-orang yang telah mendengar berita tentang kematian Girard banyak, dan jumlahnya 
akan melebihi kapasitas mansion, jelas bagi Shin. Melihat dari sisi Falnido, ini mungkin 
tidak terduga. Kebetulan, Shin mengingat keadaan pemakaman, dan sepertinya orang-
orang yang memandu para hadirin tampak sangat kelelahan. 

Mungkin tidak ada lagi lowongan untuk tinggal di penginapan lain, tetapi pikiran itu belum 
terlintas di benak Shin. 

"Jumlah orang yang datang jauh melebihi angka yang kami harapkan. Pendirinya berbagi 
medan perang dengan banyak orang, dan banyak dari mereka adalah pemimpin atau 
jenderal dari masing-masing negara sekarang. Meski aku sudah mengurangi jumlahnya, 
semua orang memiliki kekuatan akting. " 

Wolfgang yang terlihat lelah berbicara. 

Tampaknya mustahil mengundang semua kenalan Girard. Meskipun, sepertinya tidak ada 
akhir bagi orang-orang yang menyelinap melalui celah dan datang. Kekuatan akting ini 
tentu karena pengaruh dari Girard, dan manajemen puncak berada di ujung akalnya. 
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"Meskipun demikian, Shibaid-dono adalah pengecualian. Saya menyuruhnya tinggal di sisi 
dalam lebih jauh dari kediaman kedua, karena ia adalah wakil sekutu lama bersama utusan 
Kilmont. " 

Rupanya Shibaid menerima perlakuan khusus. Ketika mereka maju ke kedalaman situs 
sambil mengikuti Wolfgang, sebuah bangunan di tingkat yang berbeda terlihat. Perasaan 
mewah dipahami oleh Shin, seolah mengatakan itu hanya untuk VIP. 

Ketika bel pintu dibunyikan, seorang pria melewati usia paruh baya, yang dianggap sebagai 
kepala pelayan, muncul. Ketika Wolfgang menyatakan bisnisnya, suara yang dalam 
terdengar ketika pintu terbuka. Apakah itu untuk membarikade diri mereka dalam keadaan 
darurat? Pintu itu dilapisi dengan Adamantine ketika seseorang melihat dari dekat. 

"Lalu, aku akan memanggil Shibaid-sama. Semuanya, tolong tunggu di sini. " 

Kepala pelayan pergi memanggil Shibaid, setelah dia membimbing mereka ke ruang tamu. 

Meskipun Shin sudah merasakan kehadiran Shibaid, karena panggilan itu, dia memutuskan 
untuk menunggu dengan sabar. 

"Maafkan saya karena saya sudah berdiskusi dengan utusan Kilmont setelah ini. Di masa 
depan, jika ada sesuatu, silakan tanya Cuore. " 

Ketika kepala pelayan pergi, Wolfgang juga pergi, meninggalkan Cuore di belakang. 
Sekarang Girard sudah pergi, Wolfgang adalah Raja Beast baik dalam nama dan kenyataan. 
Dia mungkin juga menemani Shin dan yang lainnya tergantung pada kesempatan bisnis. 

"Meskipun agak terlambat, tidak bijaksana untuk berbicara dengan seorang Raja tanpa 
menggunakan kehormatan, kan?" 

"Saat ini, itu tidak akan menimbulkan masalah ketika bertemu Ulu, kecuali di depan umum. 
Saya juga berbicara secara informal di luar keluarga kerajaan. " 

Schnee berbicara tentang sikapnya ketika bertemu raja pada acara-acara resmi. Dia 
tampaknya memahami area dengan baik. 

"... Yah, itu karena sebelum kekuatan, dia mencari kemampuan yang lebih unggul darinya." 

Tampaknya Wolfgang tidak berniat membiarkan Shin dan kelompoknya menggunakan 
bahasa sopan di negaranya sendiri; itu mungkin karena Wolfgang adalah tipe prajurit, 
bukan perwira staf. Mungkin juga salah satu alasannya adalah dia tidak menafsirkannya 
sebagai perilaku sopan dari tuan Girard. 

Setelah beberapa saat, Shibaid muncul bersama kepala pelayan. 

Dia adalah pria besar dengan tinggi melebihi lebih dari 2 setengah mels, memiliki sisik 
seperti obsidian, dan memiliki mata merah tua. Karena penampilan defaultnya adalah naga 
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dalam wujud manusia, seseorang mungkin merasa sedikit takut selama pertemuan 
pertama mereka, pikir Shin. 

"Um, sudah lama?" 

"Ya, saya dengan tulus senang dengan kepulangan Guru sekarang. Mulai sekarang, aku akan 
kembali di bawah komando Tuan, dan menjadi tombak yang menembus musuh. " 

" ... Baiklah, kalau dipikir-pikir, orang ini seperti ini ... " 

Begitu mereka bertemu, Shin bingung pada Shibaid, yang mulai berbicara dan karena suatu 
alasan, berlutut. Dalam lingkungan mereka, Shibaid adalah orang yang sangat tulus, dalam 
arti yang berbeda dari Schnee. Apakah itu karena pekerjaan utama Shibaid adalah Ksatria 
Suci? Entah bagaimana dia tampak sombong. 

Kepala pelayan, setelah membimbing Shibaid, segera pergi. Untungnya atau tidak, hal 
seperti itu tidak terlihat. 

"Yah, um, seperti yang sudah kukatakan ini pada Schnee, ini adalah reuni yang sudah lama 
ditunggu-tunggu, jadi tidak perlu begitu formal." 

"Ya, tapi ..." 

"Shibaid, karena Shin berkata begitu, itu akan baik-baik saja. Ini berbeda dari sebelumnya. " 

Schnee memanggil Shibaid yang ragu untuk berbicara. Mendengar Schnee, yang memanggil 
tuannya Shin, tanpa kehormatan, Shibaid mengerti arti dari kata-katanya: "Ini berbeda dari 
sebelumnya." 

Namun, dia tidak dapat memahami telinga dan ekor anjing yang terlihat di kepala dan 
belakang Schnee. . 

Ngomong-ngomong, Schnee dan Tiera, saat ini memiliki penampilan binatang buas melalui 
set item cosplay. Cuore, yang terkenal oleh orang-orang, menyamar dengan keterampilan 
ilusi Schnee. 

"... Hmm, aku memang setuju. Maka saya akan mencoba bersikap santai juga. Apakah ini 
baik? 

"Ya, tolong lakukan itu." 

Shibaid berdiri dari posturnya yang berlutut, menatap wajah Shin dan setuju. Meskipun 
Shin, sebagai tuan, tidak berubah, Shibaid mengulurkan tangan kanannya ketika dia 
menjawab dengan gembira. 

"Sekali lagi, tolong rawat aku." 
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"Ya." 

Shin juga menggenggam tangan itu. Ukuran tangan mereka terlalu berbeda, seperti tangan 
orang dewasa dan anak-anak. 

"Kalau begitu, kita tidak bisa bicara sambil berdiri selamanya. Ayo lanjut sambil minum teh. 
" 

Shibaid mendorong Shin dengan kecepatan perubahan yang luar biasa. 

"Itu benar ... Hei, kedua orang itu di sana. Kemarilah. " 

" Eh !? Ah ya ... " 

" Ya, tuan ... " 

Shin juga memanggil Tiera dan Cuore, yang menjadi kaku ketika Shibaid berlutut, dan 
duduk di sofa. 

Itu adalah situasi yang tampaknya mustahil dengan akal sehat dunia ini untuk dua orang, 
karena pikiran mereka membeku. Meskipun mereka terbiasa melihat Schnee dan Girard 
bertingkah seperti itu, mereka mungkin akan terkejut karena ini adalah pertama kalinya 
mereka melihat Shibaid secara menyeluruh menunjukkan kesetiaannya. Dari pandangan 
biasa, Girard dan Shibaid, tanpa diragukan lagi, dikatakan sebagai pahlawan. 

Semua orang mengambil nafas ketika Schnee menuangkan teh ke dalam teko yang sudah 
disiapkan. 

"Tetap saja, ini sudah lama. Meskipun saya mendengar berita dari Schnee, Anda benar-
benar telah kembali. Saya juga ingin mengunjungi sesegera mungkin, tetapi ... " 

" Banyak hal telah terjadi, kan? Sebagai orang seperti Schnee dan Girard, Anda memiliki 
peran yang sesuai dengan situasi saat ini. Mau bagaimana lagi. " 

Shin berbicara dengan Shibaid untuk pertama kalinya di dunia ini. Apakah karena 
perpisahan selama waktu dalam permainan itu mereka berbicara seperti teman yang 
bertemu lagi setelah tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama? Meskipun juga seperti ini 
ketika dia bersama Girard, itu adalah yang pertama dan bukan yang pertama kalinya; Itu 
adalah perasaan misterius. 

"Ketika aku melihat wajah Girard sebelumnya, kurasa dia cukup puas untuk melanjutkan. 
Lagipula itu pria itu. " 

" Pria itu adalah seorang pejuang sampai detik terakhir. Namun demikian, saya tidak 
pernah berpikir bahwa pertempuran di dunia ini berbeda dari pada permainan. Dia 
memanggil Shiden dua kali pada saat terakhir, tahu? " 
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" Kukaka! Dia melakukan sesuatu seperti itu, ya !? Bahkan saya akan kalah setelah itu. " 

Suasana akan menjadi sedikit serius, tapi itu bukan pertama kalinya bagi Shin ketika 
pembicaraan menyimpang seperti ini. Tepat sebelum suasana menjadi aneh, topik itu 
sengaja diubah. 

Shibaid juga secara alami berpartisipasi dalam pembicaraan, dan suasana tempat itu 
menjadi lebih ringan. Memberi pujian untuk momen terakhir yang luar biasa itu adalah hal 
yang wajar untuk dilakukan sebagai teman. Dari sana, kisah heroik Girard yang bahkan 
Schnee tidak tahu tentangnya akan terdengar. 

"Ngomong-ngomong, Shin, apa yang akan kamu lakukan setelah ini?" 

"Hmm? Benar, untuk saat ini, saya telah memeriksa sebagian besar materi di perpustakaan 
Falnido. Setelah melakukan sedikit penelitian lebih lanjut, saya akan pergi ke Kilmont dan 
menyelidiki Tempat Suci berikutnya. Shibaid, kamu juga sudah menyelidikinya sedikit, 
kan? " 

"Ya, kamu mungkin pernah mendengarnya dari Schnee, tapi apa yang ada di hati Tempat 
Suci tidak diketahui. Ada banyak monster jelajah yang tidak bisa diremehkan begitu 
mudah, bahkan untuk petualang terampil dan ksatria tingkat lanjut. Selain itu, hampir tidak 
ada yang keluar hidup-hidup. Karena Kilmont harus mencegah invasi besar-besaran dari 
monster yang muncul di sekitar Tempat Suci, bantuan itu tidak pernah cukup. " 

" Sepertinya aku perlu memastikannya sesegera mungkin, ya? Apa yang akan Shibaid 
lakukan selanjutnya? Saya mendengar Anda aktif di sekitar Kilmont. " 

"Persekutuan Adventurer tidak memiliki batas. Petualang bebas pergi ke mana pun dengan 
siapa pun. Tentu saja, ada batasan tergantung pada peringkat. Aku juga akan kembali ke 
Kilmont sebentar, lalu aku akan bergabung dengan Shin setelah itu. Guru telah kembali 
setelah menunggu lama. Aku tidak bisa duduk dan menunggu. " 

Shin memikirkan apakah akan baik-baik saja dengan invasi monster, tetapi sepertinya 
persiapan sudah selesai, jadi itu tidak akan menjadi masalah ketika Shibaid pergi. Sejak 
awal, jika garis depan tidak dapat dipertahankan tanpa Shibaid, dia tidak akan menjadi 
petualang riang seperti dia. 

"Sudah lama sejak kita bersama dalam sebuah pesta." 

"Aku tidak pernah mengira hari kita berdiri bahu-membahu akan datang sekali lagi." 

"Saya juga. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan pergi? Tidak akan butuh waktu lama 
untuk memeriksa sisa bahan; kebetulan, aku berniat menerima permintaan dari guild, tapi 
... " 

Pada kesempatan ini, Shin mengkonfirmasi masalah ini untuk masa depan. 
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"Maaf, tapi kita harus bepergian secara terpisah. Meskipun saya menghadiri pemakaman 
sebagai perwakilan Kilmont dalam nama, saya adalah penjaga bagi raja yang bertindak 
sebagai utusan. Saya harus memberi mereka prioritas sampai mereka kembali ke negara 
mereka. " 

" Begitu. Apakah kamu tidak bisa datang secara pribadi? " 

"Itu masalah perjalanan. Saya menerima laporan 3 hari sebelum pemakaman. Tidak 
mungkin untuk pindah dari ibu kota Kilmont ke Falnido dalam waktu sesingkat itu. Itu 
sebabnya saya menjadi pendamping dengan syarat saya bisa meminjam naga terbang, yang 
merupakan milik negara. " 

Meskipun Shibaid bukan tipe kecepatan, nilai AGI-nya melebihi 700. Jika dia bergerak 
dengan kecepatan penuh, bahkan seekor kuda akan tertinggal. Namun, itu benar-benar 
karena kurangnya waktu sehingga dia menggunakan sedikit trik. 

Ada berbagai masalah bagi suatu negara untuk membantu individu, tetapi Shibaid 
mendukung mereka untuk mendirikan negara. Karena itu, peran penjaga untuk utusan 
negara diberikan kepadanya, dan ia dapat menggunakan naga terbang dengan dalih itu. 
Shibaid juga dicapai sebagai seorang petualang di peringkat SS, jadi dia adalah pilihan 
terbaik bagi seorang individu sebagai pendamping. 

Raja yang dimaksud, yang merupakan generasi kedua dan Raja Naga saat ini, tampaknya 
masih aktif dalam tugas, dan itu diatur karena hubungan antara Shibaid dan Girard 
diketahui. Shin pikir itu hal yang sangat cerdas untuk dilakukan. 

"Memang. Maka saya akan bergabung dengan Anda ketika saya tiba di sana. Kami juga 
dapat berkomunikasi melalui Obrolan Pikiran. " 

" Aku akan menunggumu. " 

"Kalau begitu, kita akan pergi ... Ah itu benar, aku akan mengembalikan ini kepadamu." 

Tanpa menyelesaikan pembicaraannya, ketika Shin bergerak menuju guild, dia mengingat 
sesuatu ketika dia mengeluarkan selembar kartu dari Item Box-nya. Tombak ditarik di 
permukaannya. 

"Ini adalah ..." 

"Memang, ini adalah senjata pribadimu 【Calming Moon】. Saya telah menyelesaikan 

pemeliharaan saat saya di sini. Silakan periksa untuk berjaga-jaga. " 

Menanggapi kata-kata Shin, Shibaid mematerialisasikan kartu itu. Saat berikutnya, tombak 
tentang tinggi Shibaid digenggam di tangannya. Genggamannya dua kali lebih tebal dari 
biasanya, jadi siap untuk fisik Shibaid. Meski begitu, ujung tombaknya hanya 60 kuburan 
panjangnya. Selain itu, bilah ditempatkan di seluruh pegangan dan, alih-alih kapak di kiri 
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dan kanan pangkal bilah, pedang bermata tunggal yang tampak seperti kepala kapak bujur 
juga dipasang. Ini mungkin dilihat sebagai trisula, tergantung pada sudut pandangnya. 

Karena terbuat dari Chimeradite, mirip dengan 【Crushing Moon】, penampilan senjata itu 

bersinar seolah-olah langit malam terkompresi di dalamnya. Sebagian bilah didekorasi 
dengan warna hijau tua yang dalam, seolah-olah zamrud dimasukkan ke dalamnya. Ada 
kehadiran yang bermartabat yang tampaknya dilewatkan untuk penggunaan seremonial. 

"Meskipun aku belum memegang ini dalam waktu yang lama, tampaknya sangat pas di 
tanganku. Ini adalah pengerjaan yang sangat baik. Tetapi, jika akal sehat saya benar, saya 
merasa bahwa kekuatan dari senjata telah meningkat. " 

" Oh, Anda menyadarinya? Bahkan, kontrol sihirnya lebih baik daripada item Girard. Itu 
karena peningkatan 50% pada kinerja, kau tahu? " 

" 50% ... Kemampuannya telah meningkat lebih jauh dari keadaan sebelumnya, ya? 
Meskipun kamu adalah tuanku, kamu menakutkan. " 

Kekuatan yang ditransmisikan dari senjata saat ini ke tangannya tidak ada bandingannya 
sejauh ini, dan Shibaid secara refleks berhenti bernapas setelah mendengar alasannya. Jika 
ingatan Shibaid benar, bahkan dalam keadaan semula, itu harus mampu menghancurkan 
senjata 《Mitologi》 kelas menengah 10 kali. Sekarang, itu adalah peningkatan 50%. 

Karena itu sudah kelas 《Kuno》, Shibaid merasa itu tidak bisa dijelaskan. 

Tiera, yang mendengar hal ini, memiliki pandangan yang jauh dan memiliki ekspresi yang 
menggambarkan kata-kata, "Ah, sekali lagi, ya? ...". Cuore memiliki lebih dari tampilan "50? 
... 50!? ...", memperlihatkan keterkejutannya. Hanya Schnee yang tidak berubah, seperti 
biasa. 

Tak perlu dikatakan, selain Shin True Moon】, Shin Blue 【Blue Moon】 dan sisa senjata 

sudah selesai ditingkatkan. 

"Yah, Shibaid dan yang lainnya spesial bagiku. Saya tidak punya niat untuk melemparkan 
senjata dengan kemampuan seperti ini ke pasar. " 

" Saya lega mendengarnya. Jika itu adalah Shin saat ini, kamu bisa membuat senjata kelas 
《Langka》 untuk memiliki kinerja yang mirip dengan senjata kelas 《Legenda》. " 

Shibaid mengangguk dengan wajah lega. Jika Shin serius, dia bisa membuat puluhan senjata 
kelas langka per hari. Ini bukan lelucon jika dia bisa membuka gudang dengan nomor 
seperti itu. Kekacauan tidak akan terhindarkan jika sejumlah besar hal-hal seperti ini 
muncul di pasar. Selain itu, kebingungan juga bisa menyebar. Memang, itu bukan hal yang 
harus diabaikan dan diam saja. 

"Saat ini, aku belum ingin menonjol." 
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Meskipun Shin tidak akan ragu jika itu perlu, hanya ada kerugian jika dia menjual senjata 
dalam jumlah besar, setidaknya untuk Shin yang sekarang. Bahkan jika dia sangat 
membutuhkan uang, dia tidak ingin membuat koneksi yang buruk di suatu tempat. 

"Lalu, saya akan menggunakan ini syukur." 

"Ya; lalu, sampai jumpa lagi. " 

Mereka mengucapkan selamat tinggal sebentar, lalu Shin dan kelompoknya meninggalkan 
kediaman. Setelah itu, mereka berjalan menuju Guild Adventurer di Elden. 

◆◆◆◆ 

Tidak ada perbatasan untuk Adventurer's Guild. Karena informasi dibagikan, tidak perlu 
mendaftar lagi di negara lain, bahkan jika dia telah mendaftar di Persekutuan Adventurer 
di Bayreuth. Karena ada kantor cabang guild di sebagian besar negara, jarang seorang 
petualang tidak menemukan pekerjaan. 

Tampaknya tidak wajar, jika melihatnya dari luar, untuk satu pasukan besar yang bukan 
milik negara berada di dalam negeri. Namun, tidak peduli berapa banyak pasukan yang 
terdiri dari para ksatria yang mengawasi dengan ketat perdamaian dan pemeliharaan 
ketertiban, mereka tidak dapat melakukan apa pun untuk semua monster yang tersebar di 
sekitar perbatasan. Juga, ada formalitas bermasalah hanya untuk memindahkan 
sekelompok ksatria. Sebelum guild didirikan, keterlambatan dalam respon awal 
menyebabkan kerusakan menyebar. 

Sekarang, tugas para ksatria adalah menjaga ketertiban di kota-kota, bertarung dalam 
invasi monster skala besar dan perang melawan negara lain, dan sebagainya. Adapun 
petualang, mereka memiliki pekerjaan lain-lain: menjaga karavan, penaklukan monster 
skala kecil di daerah terpencil di mana ksatria tidak dapat berkorespondensi, dll. Tentu 
saja, ketika situasi yang mengancam negara terjadi, seperti selama acara di Dataran Wraith, 
keputusan untuk berkolaborasi satu sama lain tercapai. 

Juga, dalam hal perang, Persekutuan Advent di negara-negara yang terlibat tidak akan 
secara aktif berpartisipasi dalam pertempuran. Jika seorang petualang berpartisipasi 
dalam perang, itu hanya tindakan individu, karena guild tidak akan mengkompensasi 
konsekuensi apa pun. Posisi Persekutuan Adventurer di dunia, meskipun tidak semua 
mengikuti aturan saat ini, netral sampai akhir. 

Posisi itu dipastikan oleh para petualang tingkat tinggi. Karena, termasuk Shibaid, 
petualang peringkat A dan di atas biasanya memiliki kekuatan bertarung yang lebih tinggi 
daripada para ksatria tingkat lanjut. Jika Persekutuan Adventurter tidak sengaja ikut 
campur, unit militer yang mengendalikan kota mungkin akan dimusnahkan dalam kasus 
terburuk. 
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Namun, ada bola aneh yang mengubah pekerjaan dari ksatria menjadi petualang, ketika 
mereka ingin hidup bebas daripada tetap hidup dengan gaji negara. Karenanya, total 
potensi perang guild terkadang lebih besar dari negara besar. 

Itu sebagian besar tidak menguntungkan, ketika membandingkan pro dan kontra dari 
negara yang ikut campur dengan guild. Rumor di mana Persekutuan Advent berlindung 
dalam keadaan darurat menunjukkan sesuatu telah terjadi di masa lalu. 

"Tetap saja, ini lebih besar daripada di Bayreuth." 

"Bagaimana aku harus mengatakan ini? Sepertinya itu meluas, ya? " 

Hal pertama yang menarik perhatian Shin ketika mereka tiba di Persekutuan Adventurer 
Elden adalah ukuran bangunan. Seperti yang dikatakan Tiera, selain lebarnya sangat lebar, 
langit-langit di setiap lantai 50 makam lebih tinggi dari yang ada di Bayreuth; meski 
bangunan dua lantai itu masih sama. Karena penampilannya mirip, dalam arti itu tampak 
seperti foto yang diperbesar. 

"Karena banyak Beast memiliki tubuh besar, tentu saja bangunannya juga lebih besar." 

Schnee menjawab pertanyaan untuk dua orang. 

"Kami Binatang sangat bervariasi dalam fisik tergantung pada suku, sehingga langit-langit 
dan pintu masuk besar untuk mencocokkan orang-orang tipe Gajah." 

Cuore menambahkan penjelasan Schnee. Karena tidak dapat dihindarkan bahwa memiliki 
tubuh yang besar dapat menyebabkan kecelakaan terutama karena kontak, tampaknya 
telah dibangun dengan pertimbangan tersebut. 

Shin dan rombongannya membuka pintu besar dan memasuki gedung. Interiornya juga 
tidak memiliki perbedaan besar dengan Persekutuan Adventurer di Bayreuth, karena 
penempatan seperti papan buletin dengan permintaan diposting dan sebagainya hampir 
sama. 

Meskipun banyak orang memperhatikan ketika mereka masuk, tatapan mereka berhenti 
pada Schnee dan Tiera selama beberapa detik karena daya tarik mereka. Entah bagaimana, 
Shin merasa bahwa pandangan diarahkan padanya menjadi lebih tajam. 

"Yang mengingatkanku, bukankah ada permintaan yang belum aku selesaikan ..." 

Shin tiba-tiba mengingatnya, ketika dia melihat papan buletin untuk permintaan non-
penaklukan. Terlepas dari permintaan yang tidak terpenuhi, karena bagian terakhir yang 
dia temukan adalah barang yang sangat mahal, jumlah uang yang dia peroleh jauh lebih 
banyak daripada hadiah dari permintaan pengumpulan. (T / N: Ini dalam LN volume 2 
ketika dia menemukan Gem Grass, sesuatu yang tidak dinyatakan dalam WN. Anda dapat 
membacanya di manga, bab 10.) 
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Shin menuju ke meja resepsionis untuk mengkonfirmasi detailnya, karena itu adalah 
nyaman untuk menyelesaikan permintaan jika ia menemukan bagian lain. 

"Maaf, saya ingin mengkonfirmasi sesuatu." 

"Ya, ada yang bisa saya bantu?" 

Wanita penerima tamu, yang telinga yang mengingatkannya akan Chihuahua, ditanya 
tentang permintaan pengumpulan ramuan Hillock. 

"Saya benar-benar minta maaf, tetapi permintaan pengumpulan yang berulang-ulang harus 
dikonfirmasikan di kantor cabang tempat Anda menerimanya." 

Menurut resepsionis, barang-barang yang diminati tergantung pada masing-masing 
daerah, dan hadiahnya sering juga berbeda. Jadi mereka tidak bisa menangani permintaan 
ini, hanya kantor cabang tempat permintaan itu diterima. Karena tidak bisa membantu, 
Shin memutuskan untuk menerima permintaan penaklukan yang sesuai dengan 
pangkatnya saat ini. 

Isi dari permintaan itu adalah: Subjugate Goblin yang menyerang hutan di selatan Falnido. 
Setidaknya 5 mayat. 50 koin tembaga per tubuh ditambahkan jika ada lebih banyak Goblin 
yang terbunuh dari itu. Bukti penaklukan adalah telinga. 

"Apakah ini mahal, atau murah?" 

50 koin tembaga per Goblin. Dalam perhitungannya, jika dia membunuh 4 dari mereka, dia 
bisa menginap di Bear Point Pavillion di Bayreuth dari pendapatan. 

"Dapat dikatakan bahwa permintaan peringkat D berada dalam kategori pendapatan 
mudah. Goblin pada dasarnya bertindak dalam kelompok, sehingga Anda bisa 
mendapatkan penghasilan yang layak jika Anda mengalahkan mereka sama sekali. Meski 
ada risiko yang lebih tinggi sampai tingkat tertentu, juga. " 

Cuore menjelaskannya kepada Shin, yang tampak ragu dengan hadiahnya. Peringkat yang 
dikatakan mengenali seorang petualang sebagai akhirnya menjadi independen adalah 
peringkat D. Orang-orang yang naik level lebih dari 100 mulai muncul ketika datang ke 
peringkat ini. Bagi orang-orang seperti itu, mereka bisa membunuh goblin dengan relatif 
mudah. 

Namun, bahkan untuk monster peringkat rendah seperti goblin, ada kemungkinan bahaya 
ketika mereka datang dalam kelompok. Para goblin dari THE NEW GATE memiliki level 
yang berkisar antara 10 dan 50. 

Juga di dalam game, itu adalah monster yang tidak bisa diremehkan, meskipun itu hanya 
goblin. Banyak yang mati, dari tipe prajurit ke tipe penyihir, karena petualang yang 
memiliki pangkat mereka naik terbawa dan menantang mereka dengan ceroboh. 
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Tidak akan ada masalah jika mereka membentuk pesta, tetapi bahkan peringkat D tidak 
akan aman bertemu dengan sekelompok goblin sendirian. 

"Mari kita lakukan; kita bisa pergi dan kembali dalam sehari. " 

Tentu saja, Shin bisa membunuh mereka bahkan jika dia memejamkan mata, jadi dia 
mengambil kertas permintaan ke meja resepsionis tanpa menjadi sibuk. 

"Itu adalah penaklukan para goblin. Tolong tunjukkan kartu Anda sehingga saya dapat 
melakukan formalitas. " 

" Di sini. " 

" ... Maafkan saya karena bersikap kasar, tetapi tempat Anda terdaftar sebagai petualang, 
kurang dari sebulan yang lalu, apakah Bayreuth, benar? " 

" Eh? Ah iya. Itu benar. " 

Resepsionis yang menerima kartu itu, mengkonfirmasi apakah Shin adalah orang yang 
dimaksud. 

Celica tidak perlu mengkonfirmasinya ketika ia menerima permintaan untuk pertama 
kalinya karena kartunya diserahkan segera setelah dibuat. 

"Bagus sekali. Isi dari permintaan ini adalah tentang penaklukan goblin yang tinggal di 
hutan Falnido selatan; apakah ada kesalahan? " 

" Tidak apa-apa. " 

" Apakah Anda ada di pesta? Jika demikian, tolong tunjukkan kartu guild anggota partai. " 

"Dimengerti. Schnee, Tiera, silakan datang ke sini. " 

Shin memanggil Schnee dan Tiera yang ada di belakangnya, dia menjelaskan situasinya dan 
kartu mereka ditarik keluar. Karena Cuore tidak bergabung dengan pesta, dia menunggu di 
lokasi semula. 

"Di sini, aku sudah memastikannya. Nama pesta tidak terdaftar, apakah Anda ingin tetap 
seperti itu? " 

Meskipun nama pesta adalah untuk petualang yang membentuk pesta untuk jangka waktu 
yang lama, itu juga digunakan untuk meningkatkan ketenaran dan memperkuat kekuatan 
kombinasi dari semua anggota partai. 

Beberapa partai adalah mereka yang berspesialisasi dalam dukungan daripada 
pertempuran. Misalnya, pesta pramuka, akan mengalami kesulitan meningkatkan prestasi 
mereka. 
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Bagaimanapun, itu mudah untuk mendapatkan ketenaran dengan bertarung di garis depan, 
tetapi menjadi sulit untuk diperhatikan bagi seseorang yang bekerja di belakang layar. 
Untuk menghindari itu, nama pesta dibuat. 

Jika nama dan juga partai naik, itu sampai pada titik di mana seseorang dapat diakui hanya 
dengan mengatakan bahwa mereka adalah anggota. 

Meskipun itu bukan penilaian yang sepenuhnya adil, asalkan itu bukan pesta satu orang, itu 
bermanfaat untuk memutuskan nama partai. Tetap saja, itu tidak perlu saat ini untuk Shin 
dan kelompoknya. 

"Ah iya. Tolong simpanlah apa adanya. " 

" Dipahami. Prosedur selesai. Berhati-hatilah. " 

" Terima kasih. " 

Shin berterima kasih pada resepsionis yang berkorespondensi dengan sopan, dan 
meninggalkan konter. 

"Seseorang seperti Shin-dono akan pergi untuk penaklukan goblin?" 

Cuore bertanya pada Shin, yang baru saja kembali. 

Ketika Shin memegang kertas permintaan untuk penaklukan goblin di tangannya, dia 
tampak diam apakah ada alasan khusus. Namun, tampaknya dia memiliki pertanyaan 
tentang konten permintaan yang agak biasa. 

"Begitulah manfaatnya, karena peringkat petualang saya tidak tinggi. Aku tidak punya 
pilihan selain terus mengumpulkan prestasi. " 

Tidak peduli seberapa kuat seseorang, peringkat guild mereka tidak naik dengan mudah. 
Ini karena prestasi dan kepercayaan yang sesuai dituntut dari petinggi. Bahkan jika orang 
itu adalah mantan ksatria atau bangsawan, perlakuannya tidak berubah. 

Dari penjelasan Celica sebelumnya, bahkan yang terpilih memiliki peringkat pertama 
mereka dari G ke F, atau sebaliknya, ke E. 

"Aku akan mengakhirinya dengan cepat, karena aku setidaknya ingin mencapai peringkat 
C. Apa yang akan dilakukan Cuore setelah ini? " 

" Bolehkah aku ikut denganmu juga? " 

" Aku tidak keberatan, tapi itu penaklukan goblin, kau tahu? " 

" Tidak apa-apa. Untuk sisa pekerjaan saya, karena saya tidak tahu berapa lama, saya akan 
melakukannya nanti. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Pekerjaan apa? " 

"Itu adalah investigasi dari tempat pertarungan duel kemarin. Saya selalu pergi untuk 
mengkonfirmasi apakah hutan telah pulih dengan sendirinya setelah pertempuran di Larua 
Grand Woods. Karena skala pertarungan kali ini cukup besar, kerusakan hutan juga 
meningkat. Meskipun saya harus meningkatkan jumlah orang untuk penyelidikan, monster 
yang muncul di Larua Grand Woods sangat mematikan bagi seorang petualang biasa. Jadi, 
bahkan jika permintaan itu diberikan, itu tidak akan mudah diterima. Aku harus pergi, 
terutama karena itu setelah pertarungan Shin-dono dan Girard-sama kali ini. Ketika orang-
orang kuat berkelahi, tanaman yang tidak tumbuh secara alami di sana mungkin muncul 
karena suatu alasan. Selain itu, penyelidikan ini tidak mungkin diselesaikan sebelum Shin-
dono menyelesaikan permintaannya dan kembali, jadi aku akan menundanya. " 

Dan, meskipun banyak tanaman dengan khasiat obat tinggi tampaknya muncul, mereka 
layu setelah periode tertentu, sehingga dikatakan bahwa mereka tidak tumbuh setelahnya. 

"Saya melihat ... Hei, mungkin aku pergi bersama-sama dengan Anda untuk penyelidikan itu 
juga?" 

"Eh? Ah, tidak, tapi itu mungkin ... " 

Cuore menatap Shin yang tiba-tiba menawarkan untuk pergi bersama. Dia mungkin 
terkejut karena itu adalah pekerjaan yang tidak melakukan apa-apa selain melihat-lihat. 

"Maaf karena ini sangat mendadak. Untuk sekali ini, aku ingin melihat tempat itu sebagai 
orang yang bertarung di sana. " 

Itu tidak berarti apa-apa akan berubah jika dia memeriksanya. Tetap saja, karena itu tidak 
dapat dikenali dari pemandangan terakhir kali, Shin ingin melihat lagi di tempat dia 
bertarung melawan Girard. 

"Saya mengerti. Bagaimana dengan Schnee-dono dan Tiera-dono? " 

"Karena aku tidak punya bisnis di tempat lain, aku akan pergi dengan kalian berdua." 

Schnee memutuskan untuk menemani tanpa ragu-ragu. 

"Um, aku akan pergi juga. Karena hutan itu berisik selama pertarungan, aku tidak tahu apa 
yang terjadi pada keadaan arwah juga. " 

Tiera sepertinya ingin pergi ke hutan setelah waktu yang lama juga. 

◆◆◆◆ 

Shin dan kelompoknya meninggalkan guild dan menuju gerbang selatan Elden. 
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Setelah meninggalkan gerbang dan maju sebentar, hampir tidak ada orang di sekitar. 
Karena tempat tujuan mereka berada di dekatnya, mereka berjalan kaki sementara hampir 
semua orang bepergian dengan kereta. Karena sangat sedikit pejalan kaki yang bergerak di 
sepanjang jalan raya, mereka melakukan perjalanan yang berbeda dari Shin dan 
rombongannya, yang pergi ke hutan. 

"Di sini." 

Shin mengubah arah, ketika dia merasakan kehadiran monster. Mereka bergerak di dalam 
hutan dengan kecepatan yang mirip dengan ketika bergerak di dataran, tetapi tidak ada 
yang tertinggal. 

Ada elf Schnee dan Tiera, binatang buas Cuore, dan monster Yuzuha dan Kagerou. Dapat 
dikatakan bahwa para anggota ini khusus bergerak di dalam hutan. 

Hewan liar melarikan diri begitu Shin dan rombongannya mendekat. Karena mereka tidak 
menyembunyikan kehadiran mereka, mereka mungkin dianggap sebagai makhluk 
berbahaya. 

"――Temukan itu!" 

Shin, yang mengaktifkan 【Clairvoyance】 dan 【Through Sight】, menemukan 

sekelompok goblin yang bergerak di hutan. 

Tingginya sekitar 140 kuburan, dan kulit mereka kehijauan. Dibandingkan dengan 
manusia, kepala mereka sekitar dua kali lebih besar; struktur wajah mereka jelek. 
Beberapa dari mereka memegang belati atau pedang pendek di tangan mereka. Lima dari 
mereka berada di sekitar level 20, dan hanya satu yang level 31. Yang satu dengan level 
tertinggi tampaknya adalah pemimpin mereka, karena memegang perisai kayu. 

Cuore juga menawarkan untuk bekerja sama, jadi mereka memutuskan untuk membunuh 
satu per orang saat mereka bergerak mendekat. 

Setelah mengkonfirmasi bahwa semua anggota telah memasuki kisaran serangan, masing-
masing mengambil senjata mereka. Melempar belati untuk Shin dan Schnee dan busur 
untuk Cuore dan Tiera. Tak perlu dikatakan, Yuzuha dan Kagerou menggunakan cakar dan 
taring. 

Sementara Tiera dan Cuore menyatukan busur mereka, Shin dan Schnee memegang belati 
di tangan mereka. Yuzuha dan Kagerou merangkak sehingga mereka tidak menyadarinya, 
dan mereka mendekat tanpa mengeluarkan suara. 

Schnee Tiera Cuore 

"... Sekarang!" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Mendengar suara Shin, belati dan panah berlari menembus hutan. 

Belati yang dilemparkan Shin dan Schnee menembus kepala kedua goblin yang berjalan di 
depan. Kemudian, tanpa ada waktu bagi mereka untuk bereaksi, panah menembus kepala 
mereka berdua di belakang. 

Adapun dua yang tersisa, leher mereka terbang menjauh dari cakar Yuzuha dan Kagerou. 

Bahkan jika itu alami bagi mereka, itu adalah pembunuhan instan. Telinga dipotong sebagai 
bukti penaklukan, dan setelah mengumpulkan mereka dalam satu tas, mereka disimpan di 
Item Box Shin. 

Meskipun ini sudah dibuktikan ketika dia berbelanja di kota, jika beberapa barang 
dikumpulkan dan diletakkan di satu tempat, barang-barang itu dapat disimpan dalam 
Kotak Barang sebagai satu barang. Mengubahnya menjadi kartu juga dimungkinkan. 

Namun, kartu menjadi mustahil untuk dipisahkan ketika kartu itu terwujud menjadi 
potongan-potongan. 

"Permintaan selesai. Lalu, akankah kita pergi ke Larua Grand Woods juga? " 

Termasuk waktu perjalanan, itu hanya satu setengah jam sejak waktu yang mereka ambil 
untuk menyelesaikan permintaan, dan mereka memiliki cukup waktu untuk pergi menuju 
Larua Grand Woods. 

"Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Ada dua cara, melintasi hutan apa adanya, atau 
menggunakan jalan utama. Yang mana yang ingin kamu tuju? " 

"Cuore terbiasa dengan hutan, dan karena kita tidak akan menjadi penghalang, mungkin 
lebih baik untuk pergi dengan menyeberangi hutan, kan?" 

"Kuu!" 

Seolah-olah mengatakan "Setuju", Yuzuha menyalak. Demikian pula, Kagerou, yang berada 
di sebelah Tiera juga menyalak. 
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Vol. 4 - 1.2 
Ketika mereka keluar hutan ke selatan, beberapa dataran muncul sejenak. Mereka 
kemudian maju selama 30 menit lagi. Dari sana, kereta diambil dan mereka maju di jalan 
utama. 

Tidak ada kejadian khusus kecuali saat Cuore terkejut dengan kecepatan kereta yang 
ditarik Kagerou. 

Shin dan rombongannya akhirnya tiba di Larua Grands Wood. 

Di bukit tempat Schnee dan yang lainnya sebelumnya menyaksikan duel antara Shin dan 
Girard, mereka turun dari kereta. 

"Luar biasa. Bahkan setelah semua pukulan mencolok, ini tidak terlihat tempat yang tepat. " 

Shin, yang melihat hutan sambil berdiri di atas bukit, terkejut karena tidak melihat jejak 
kehancuran. Pada awal pertarungan dengan Girard, pertukaran keterampilan dari 【

Cannon Wave】 telah menebang banyak pohon. Meskipun batu-batu besar dan pohon-

pohon besar diterbangkan karena efek setelah pertempuran, kerusakan diperbesar ketika 
mereka dilemparkan ke pohon-pohon lain di tanah. Shin juga melihat sekilas perubahan 
sebelumnya. 

Namun, sekarang dalam jangkauan bidang penglihatan Shin, dia tidak bisa menemukan 
bukti tentang itu. 

"Setelah melihatnya, vegetasi dari sebelum dan sesudah pertarungan tidak berubah, ya? 
Daripada dipulihkan seperti sebelumnya, saya berpikir bahwa tanaman yang tumbuh cepat 
menutupi bekas luka atau semacamnya. " 

"Ya. Ketika saya melihat dari dekat, saya bisa melihat beberapa pohon muda di beberapa 
tempat. " 

Ketika Schnee menjelaskan keadaan hutan, Tiera juga memiliki pendapat yang sama. 
Sambil menunjuk sebagian hutan, Tiera berkata, "Itu adalah tempat di mana ia tumbuh, di 
sekitar hutan asli." 

"Ini seperti Larua Grand Woods. Sayangnya, saya tidak mengerti bahkan jika Anda 
memberi tahu saya. " 

Shin menatap tajam ke arah yang ditunjuk Tiera, tetapi dia tidak dapat membedakan 
perbedaan pada akhirnya. 

Pertama-tama, secara alami selain ukurannya, tidak ada perbedaan antara pohon muda 
dan tua. 
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"Seperti yang diharapkan dari Schnee-dono dan Tiera-dono. Butuh waktu sekitar 10 tahun 
sampai saya akhirnya memahami perbedaannya. " 

"Kurasa itu tidak bisa membantu, karena perasaan yang berhubungan dengan hutan sangat 
tertarik pada peri dan peri. Tetapi untuk dapat membedakan sendiri adalah hal yang hebat. 
" 

Schnee memuji Cuore, sambil tersenyum. Dia tampaknya secara langsung mengajar Cuore 
cara membedakan mereka sebelumnya. Dia mungkin senang Cuore bisa menguasainya 
dengan benar. 

"Terima kasih banyak." 

Jawab Cuore sambil tersenyum. Seolah-olah dia tidak tahan dengan kegembiraan itu, 
ekornya mengibas ke kiri dan ke kanan dengan cara yang besar. 

"Dan, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kami sedang melakukan penyelidikan, kan? " 

Shin bertanya kepada Cuore, karena dia tidak tahu metode apa yang akan digunakan 
penyelidikan. 

"Untuk penyelidikan tentang regenerasi pohon, kami memeriksa apakah ada tanaman tidak 
alami yang tidak boleh tumbuh di lingkungan ini. Karena memang tidak mungkin untuk 
melihat sekeliling, jangkauannya dibagi secara kasar, dan saya memutuskan beberapa poin 
berdasarkan itu. " 

Ketika Cuore mengatakan itu, dia mengeluarkan kartu dari sakunya dan 
mematerialisasikannya. Pada saat berikutnya, peta Larua Grands Woods muncul. Ada 
pohon-pohon besar, seperti landmark, dan karakteristik aneh lainnya dan seterusnya yang 
ditarik. 

"Dengan pohon ini sebagai tanda di tengah, hutan terbagi. Karena landmark ini tidak 
berubah setelah regenerasi, kita tidak boleh lupa melihatnya. " 

Jika petualang biasa ada di sini, mereka harus berhati-hati untuk tidak pergi terlalu jauh ke 
dalam hutan, tetapi dia tidak perlu khawatir tentang itu jika itu adalah Shin dan pestanya. 

"... Aku merasa bersalah karena aku meminta untuk menemanimu, karena aku sepertinya 
tidak membantu." 

Untuk mulai dengan, membedakan antara pohon yang telah dipulihkan tidak dapat 
ditugaskan ke Shin. Karena dia tidak bisa memahaminya bahkan jika Tiera mengajarinya. 

"Lalu, bagaimana kalau pergi bersama Tiera? Tiera dapat memanen tanaman apa pun yang 
ditemukan, dan Shin dapat memasukkannya ke dalam Kotak Barang, jadi itu akan efisien. " 

Melihat Shin, yang merajuk dan merasa tidak enak, Schnee membuat saran. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"...Tepat sekali. Kupikir akan paling cocok untuk kalian berdua untuk berpasangan, karena 
aku dan Schnee-dono dapat menggunakan Kotak Barang. " 

Cuore juga setuju. 

Adapun Shin, dia hanya bisa menjawab ya karena itu setidaknya satu-satunya cara dia bisa 
berguna. Sangat masuk akal bahwa anggota Item Box akan sangat penting. 

Dan meskipun terdengar tadi, Cuore juga bisa menggunakan Kotak Barang. Adapun kartu 
yang dia tarik keluar dari sakunya belum lama ini, sebenarnya dia menggunakan Item Box. 

Mengenai hal itu, dia ingat bahwa Tiera berbicara tentang keluarga dan penatua kerajaan 
yang memiliki Kotak Barang. 

Cuore adalah putri Raja Beast, singkatnya, seorang bangsawan. Dapat dimengerti bahwa 
dia bisa menggunakan Item Box, jika dia mewarisi kemampuan sebagai keturunan Girard. 

"Kalau begitu, mari kita bagi menjadi tiga sisi. Hanya untuk mengkonfirmasi, apakah ada 
perubahan yang terjadi kecuali tanaman tidak alami yang muncul sejauh ini? " 

Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya tentang panen? Schnee bertanya pada 
Cuore. 

"Sejauh apa yang telah dikonfirmasi, tidak ada hal seperti itu. Faktanya, tanaman yang tidak 
tumbuh secara alami hanya ditemukan dua kali di masa lalu, ketika orang kuat bertarung 
dalam duel. Yang pertama, yang ditemukan adalah setelah duel antara Dragnil dan Beast, 
adalah 'Peri Rumput'. Yang kedua yang ditemukan, setelah duel antara Dewa dan Elf, 
adalah 'Rumput Hantu'. Hanya dua yang tercatat. Karena keduanya ditemukan di beberapa 
tempat, saya pikir seseorang akan menemukan sesuatu kali ini juga. " 

Namun, dikatakan bahwa karena jumlah tanaman yang tumbuh meningkat, itu tidak akan 
tetap utuh. Itu hanya hal sementara. 

"Bagaimana Anda membagi pekerjaan? Apakah baik untuk membaginya menjadi 3 bagian 
yang sama? " 

Shin menggerakkan jarinya untuk membentuk 3 rentang melingkar di peta sementara 
Cuore mendengarkan. 

Seperti kata Cuore, mustahil untuk memeriksa Larua Grand Woods dengan jumlah orang 
yang begitu kecil, sehingga ruang lingkup investigasi harus dipersempit sampai tingkat 
tertentu. 

Meskipun yang lain tidak memperhatikan gambar, semua anggota memahami kisaran 
perkiraan. 
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"Semua orang mungkin tidak terbiasa dengan Larua Grand Woods, jadi saya tidak 
keberatan jika area tanggung jawab saya meningkat." 

Menuju Cuore yang mengatakan itu, Schnee tidak setuju. 

"Karena penyelidikan seperti ini juga diminta kepadaku, tidak ada masalah juga. Lebih baik 
bagi Anda dan saya untuk meningkatkan area tanggung jawab kami, dan mengurangi area 
yang menjadi tanggung jawab Tiera dan Shin. Meskipun Tiera bisa membedakannya, dia 
belum pernah menangani permintaan semacam ini sebelumnya, jadi mungkin butuh lebih 
banyak waktu daripada kita. " 

" Aku setuju. Saya akan menghargai jika Anda bisa melakukan itu. " 

Tiera menyetujui proposal Schnee. 

Tiera hampir tidak bisa memasuki hutan selama sekitar 100 tahun. Meskipun dia adalah 
peri, fakta bahwa dia tidak menghabiskan waktu pergi ke hutan tidak dapat disangkal. 

Selain itu, Shin pergi bersama dengannya. Schnee berpikir jika hanya ada satu pemula, 
pekerjaannya akan tertunda. Pada saat yang sama, dia menganggap ini sebagai pelatihan 
untuk mengembalikan intuisi Tiera. 

Sementara itu, Shin, di depan Schnee dan Tiera yang mampu membedakan tanaman secara 
intuitif sebagai elf, diingatkan lagi tentang tidak berguna meskipun dia adalah orang yang 
menyarankan agar mereka bekerja bersama. Sekali lagi, bahunya jatuh. 

"Aku minta maaf karena menjadi beban ..." 

"Aku akan memberitahumu bagaimana menemukan perbedaan ~" 

Tiera menepuk bahu Shin untuk menghiburnya. 

"Tidak apa-apa, Shin-dono. Saya tidak tahu apa perbedaannya pada awalnya juga. " 

Sementara Cuore adalah binatang buas, ia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 
bisa merasakan perubahan di hutan dengan cepat. Namun, itu adalah hasil dari upaya 
bertahun-tahun. Jika Shin bisa melakukannya dari awal, tidak ada yang akan mengalami 
kesulitan. 

"Kalau begitu, mari kita salin peta. Akan merepotkan jika ada ingatan yang hilang. " 

Schnee yang berbicara, mengaktifkan keterampilan non-sistem 【Transkripsi】. Itu benar-

benar keterampilan menyalin, karena pola dan karakter digambar di atas kertas. 

Di era game, itu juga keterampilan yang digunakan untuk berbagi data peta di antara para 
pemain. Shin juga belajar cara menggunakannya, tetapi dia terkesan ketika dia berpikir 'Ini 
bisa digunakan seperti ini, ya?'. 
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"Baiklah kalau begitu, haruskah kita mulai?" 

Jika seseorang selesai lebih cepat dari yang diperkirakan, mereka akan bergabung dengan 
seseorang yang belum selesai, dan batasan serta tempat pertemuan seandainya itu tidak 
berakhir telah diputuskan. Setelah itu, semua anggota tersebar di hutan. 

"Sekarang dengan cepat, yang mana tidak beraturan?" 

"Tempat ini sedikit di depan, kan? Karena kamu akan memimpin, aku akan mempelajarinya 
sambil benar-benar melihatnya. " 

Saat bergerak melalui hutan, Shin menerima panduan tentang nama dan efek obat dari 
tanaman bunga, yang tidak dihitung sebagai item dalam permainan, seperti serta 
perbedaan antara pohon tua dan muda dari Tiera. 

Tidak ada rumput bernama 'weed'; Bahkan jika ada kata seperti itu, rumput yang terlihat 
identik dengan Shin memiliki nama masing-masing. Itu adalah tanaman yang berbeda dari 
hal-hal lain, seperti bagaimana bunganya mekar atau bagaimana menyebarkan benih. 

Tiera berbicara tentang pengembangan tanaman berbunga dan pemanfaatan barangnya di 
dunia ini juga. Shin sedikit bersemangat dengan kemungkinan sesuatu yang baru dibuat, 
jika dikombinasikan dengan tekniknya sendiri. 

"Shin, apakah ini pohon muda atau tua?" 

"... Pohon tua?" 

"Salah, itu pohon muda." 

"... Benarkah?" 

"Itu kebenaran." 

Namun, itu adalah pertanyaan lain apakah Shin bisa membedakan atau tidak, bahkan jika 
dia mengerti. Bahkan Cuore butuh 10 tahun untuk mencapai prestasi seperti itu. Tidak 
mungkin Shin amatir bisa dengan mudah melakukannya. 

"Hmmmm ..." 

Shin mengikuti contoh Tiera dan sepanjang jalan, pertanyaan yang sama diulang, meskipun 
kebanyakan dari mereka hanya benar secara kebetulan. Bahkan jika Shin membuka 
matanya lebar-lebar sambil melihatnya, dia tidak bisa membedakannya sama sekali. 

"Lagipula aku tidak bisa melakukannya dengan mudah." 

"Sulit bahkan untuk Manusia Tinggi. huh? " 
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" Bahan-bahan di masa lalu bisa dibedakan dengan 【Analisis】 dan 【Penilaian】, tetapi 

untuk rumput seperti itu, itu diperlakukan sebagai gulma biasa. " 

Kepada Tiera yang hanya diyakinkan sedikit, Shin mengambil rumput yang diajarkan 
padanya beberapa saat yang lalu dan menjawab. 

Rumput yang dipegang Shin, mungkin bisa digunakan jika dia bermaksud 
menggunakannya sebagai bahan. Tetapi jika mereka memiliki efek tambahan, tingkat 
kegagalan mungkin meningkat dalam beberapa kasus. Dan tidak ada alasan untuk 
memeriksa atau menggunakan rumput juga. 

"Tapi jika kamu bisa membedakannya dengan mudah, itu akan membuatku dalam 
perbaikan. Namun, saya bisa melihat nama ramuan obat ini dengan 【Analisis】 saya juga. 

Sesuatu seperti ini dan ini, seharusnya tidak tumbuh di daerah sekitar sini. " 

" Apa? " 

Shin berhenti bergerak pada pernyataan Tiera. Sejauh yang Shin ketahui, itu adalah 
penilaian yang mengidentifikasi item. Tidak peduli berapa banyak dia menganalisisnya 
dengan cermat, hanya informasi "Rumput A" yang ditampilkan. 

Ngomong-ngomong, apa yang diambil Tiera sekarang adalah 'Rumput Emas' dan 'Bunga 
Putih Murni', masing-masing adalah salah satu bahan untuk Potion One dan Ether One. Itu 
materi dengan prospek pemulihan yang lebih tinggi dari ramuan peringkat rendah, bahkan 
tanpa diubah. 

"Duel antara aku dan Girard membawa semacam efek, ya? ... Benar, apakah ada perbedaan 
antara 【Analisis】 dan Tiera? Tidak, tapi dia mempelajarinya dari 'Buku Rahasia' yang 

kuberikan ... " 

Sambil menyimpan rumput emas di Kotak Barang, Shin menyuarakan keraguannya. 

"Aku tidak tahu. Tetapi hanya sampai nama yang ditampilkan, ketika dilihat dengan 【

Analisis】 saya. Meskipun saya mendengarnya dari master, saya pikir informasi terperinci 

akan ditampilkan ketika penilaian digunakan, kan? Tapi tidak ada yang seperti itu. " 

Seperti kata Tiera, jika kondisinya terpenuhi, petunjuk senyawa dan efek detail item 
ditampilkan ketika penilaian diaktifkan. Namun untuk Tiera, informasi seperti itu tidak 
muncul. 

"Sungguh ... hmm?" 

Shin berusaha mempelajari nama rumput terdekat dengan menatapnya dari dekat. Tapi 
seperti yang diharapkan, dia tidak bisa menemukan apa pun. Pada saat yang sama, di 
sebelah pandangannya, dia melihat sesuatu yang gelap. 
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"Apakah ini, besi hitam?" 

Apa yang muncul di tanah, adalah bahan yang akrab dengan pandai besi. 

Melihat kondisinya, ia mungkin muncul secara alami dari tanah yang digali oleh hewan, 
atau muncul ke permukaan saat tanah itu disapu oleh hujan. 

"... Dengan hanya 【Analisis】 ..." 

Tiba-tiba terlintas di benak Shin, bahwa ia memandang bijih dengan keterampilan 
penilaian. Dan kemudian, dia melihat besi hitam dengan apa-apa selain 【Analisis】. 

"...Saya dapat melihatnya. Hei, sungguh, aku bisa melihatnya " 

" Ada apa? " 

" Meskipun aku hanya melihat bahan logam dengan 【Analisis】 sebagai percobaan, aku 

bisa melihat namanya. Tapi itu adalah sesuatu seperti 'Iron A' atau 'Ore A' sebelumnya. " 

Tebakan Shin, di mana dia pikir karakteristik ras dan pekerjaan mungkin terkait, 
sepertinya mencapai sasaran. Nama yang terkait dengan logam ditampilkan seolah-olah itu 
alami. 

Dalam sudut pandang kemampuan, Shin berada di puncak pandai besi, meskipun itu bukan 
karakteristik rasnya. Akibatnya, nama hal-hal yang relevan untuk pandai besi mungkin 
ditampilkan. 

"Aku ingin tahu apakah ada semacam makna?" 

"Eh? Tunggu sebentar, tidakkah kamu memahaminya sendiri! " 

Tiera berkata dengan ekspresi cemberut pada Shin yang mengangguk setuju. 

"Maaf maaf. Pekerjaan yang saya lakukan mungkin juga mirip dengan kurcaci. Jadi hal-hal 
seperti keterampilan individu dan karakteristik ras mungkin memiliki semacam efek pada 
analisis, bukan begitu? " 

" Aku elf jadi aku bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan tumbuhan, dan karena 
Shin adalah pandai besi, kamu dapat melihat hal-hal yang berhubungan dengan logam " 

" Ya, mungkin. Walaupun itu hanya kesimpulan, kurasa itu tidak melenceng. " 

Shin pikir dia akan mengkonfirmasinya dengan Schnee dan Cuore nanti. 

"Jadi, selain melihat Rumput Emas dan Bunga Putih Murni, apakah Anda merasakan 
sesuatu yang abnormal?" 
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"Baiklah. Tidak ada yang istimewa selain itu. Satu-satunya yang tersisa adalah apakah akan 
regenerasi setelahnya atau tidak. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang itu. " 

Perasaan Tiera sepertinya tidak menjadi membosankan. Dari penegasannya, tanpa 
keraguan, tidak terasa seolah-olah ada bahaya darinya karena tidak memasuki hutan untuk 
waktu yang lama. 

Penyelidikan sesudahnya berlangsung cepat, sebagian karena pemahaman Shin tentang 
rumput emas dan sebagainya sebagai materi. 

Untuk jaga-jaga, sementara Shin mengumpulkannya, Tiera memeriksa apakah ada 
perubahan di tempat lain, dan kemudian pindah segera jika tidak ada apa-apa. 

Meskipun Schnee dan Cuore bergabung di sepanjang jalan, pada saat itu, Shin dan Tiera 
hampir selesai memeriksa kisaran yang dipercayakan kepada mereka. 

Setelah penyelidikan, Cuore melaporkan hasilnya. 

"Kami menemukan Rumput Emas dan Bunga Putih Murni di sini. Bagaimana dengan orang 
lain? " 

" Aku juga melihat hal yang sama. Jumlah mereka juga banyak. " 

Schnee juga tampaknya telah membuat penemuan serupa. 

"Di sini juga, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak." 

"Yah, itu tidak boleh tumbuh di kedua tempat dalam jumlah besar." 

Ucapan Shin dikonfirmasi, karena Tiera tahu detail materialnya juga. 

"Ngomong-ngomong, meskipun itu tidak ada hubungannya dengan investigasi, ketika item 
yang tidak dinilai diperiksa dengan analisis, apakah itu menunjukkan nama hal-hal yang 
berhubungan dengan pekerjaan dan ras?" 

Shin mengkonfirmasi apa yang ada di pikirannya. dengan Schnee dan Cuore. 

"Bagi saya, jika itu adalah belati dan busur, saya bisa melihat nama item sihir sebelum 
penilaian. Mungkin, itu karena aku sudah menggunakan senjata semacam itu untuk waktu 
yang lama, bukan? " 

Cuore memperlihatkan belati dan busurnya saat ia mematerialisasikannya. Bahkan dari 
mata Shin, dapat dipahami bahwa barang-barang itu dipelihara dengan baik. 

"Saya mirip dengan Tiera. Saya bisa melihat apakah itu terkait tanaman. Beberapa bijih dan 
logam juga, jika itu dari peringkat yang lebih rendah. " 
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Tentang kelompok bijih, mungkin karena dia menonton pandai besi Shin untuk waktu yang 
lama, adalah apa yang dikatakan Schnee. 

"Berbagai hal, berbeda dari era gim, nampak tampil mantap, ya?" 

"Karena kita juga tidak sepenuhnya memahaminya." 

Jawab Schnee, kepada Shin yang bergumam kecil. 

Tidak ada masalah khusus sesudahnya, dan pesta kembali ke Elden. 

Bisa dikatakan sudah malam. Ketika mereka tiba di guild, mereka langsung menuju 
resepsionis. 

"Permintaan sudah selesai. Tolong konfirmasikan. " 

" Dipahami －－ Ya, tidak ada kesalahan untuk bagian penaklukan. Permintaan selesai. 

Tolong bawa kertas ini ke meja penerima hadiah di sana. " 

Resepsionis yang mengkonfirmasi telinga si goblin, menulis sesuatu di atas kertas dan 
menyerahkannya kepada Shin. Seperti di guild Bayreuth, hadiahnya tidak diserahkan di 
meja resepsionis. 

"Juga, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu." 

Sebelum Shin yang menerima surat pindah, resepsionis berbicara. 

"Ya apa itu?" 

"Untuk Shin-sama, kami menerima pesan dari guild master guild petualang cabang 
Bayreuth, Barlux-sama." 

"Pesan?" 

"Ya. Pesan yang sama disampaikan ke masing-masing kantor cabang. Isinya ada di dalam 
sini. " 

Resepsionis menyerahkan sehelai amplop setelah mengatakannya. Transmisi itu 
kemungkinan telah ditulis melalui Obrolan Pikiran. 

"Jika itu untuk Shin, ada petualang lain dengan nama yang sama juga, kan?" 

"Kartu Guild dapat digunakan untuk identifikasi. Karena reaksi sihir yang dikeluarkan khas 
setiap kartu, kecuali jika dipalsukan, aku tidak akan pernah salah mengartikannya dengan 
orang lain. " 

" Begitu. Saya mengerti. " 
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Shin meninggalkan meja resepsionis, dan bergabung dengan yang lain. 

"Apakah itu dari Barlux?" 

"Sepertinya begitu." 

Dia mengangguk pada Schnee yang bertanya, dan membuka amplop. Ada surat di 
dalamnya, dan hanya beberapa informasi singkat yang ditulis. Isinya adalah "Salam, Shin. 
Ada panggilan untuk Anda dari istana kerajaan. Saya ingin Anda kembali sesegera mungkin 
". 

"Mengapa Anda menerima summon dari istana kerajaan?" 

"Yah, aku tidak tahu." 

"Ini adalah sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentang?" 

"Tidak ... Tidak, tidak ada, ... mungkin?" 

Meskipun ia cepat menjawab bahwa dia tidak tahu kepada Tiera yang kagum, sesuatu 
muncul di benaknya diikuti oleh komentar Schnee. 

(Jangan bilang, ini tentang pedang Skull Face yang terbang ke istana kerajaan?) 

Selain itu, dia tidak bisa memikirkan hal lain. 

Dia berpikir tentang apakah dia telah melakukan sesuatu yang bisa menghubungkannya 
dengan pedang, lalu dia ingat bahwa dia berbicara tentang pedang besar kepada Celica dan 
Els. 

Pertempuran di mana dia bertarung melawan Tengkorak Wajah tingkat tinggi dengan 
senjata yang kuat, kemungkinan telah diedarkan. 

Karena itu tidak tertulis dalam isi dari pemanggilan, dia tidak punya pilihan selain untuk 
mengkonfirmasi ketika dia bertemu Barlux sesudahnya. 

"Sebelum naik peringkat, haruskah aku meluruskan yang ini?" 

Tidak peduli berapa banyak petualang dikatakan memiliki kebebasan, mengabaikan 
panggilan dari istana kerajaan tidak terpikirkan. 

Tentu saja, bahkan jika Shin dan yang lainnya mengabaikan Bayreuth, mereka tidak bisa 
segera dibawa. 

Namun, tidak ada manfaatnya bahkan jika mereka membuat masalah atas keinginan 
mereka sendiri. Bahkan sekarang, Shin masih berniat untuk bertindak sebagai petualang 
belaka. Campur tangan negara akan merepotkan jika dia, Manusia Tinggi, terungkap. 
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Untuk melepaskan diri dari negara, Shin belum tahu banyak tentang dunia ini. Bertindak 
dengan akal sehat dari permainan dan dunia lama adalah rencana yang buruk pada tahap 
saat ini. 

"Aku akan pergi bersamamu." 

"Aku juga." 

Schnee dan Tiera menyatakan seolah-olah itu wajar untuk dikatakan. Cuore tidak bisa 
pergi bersama seperti yang diharapkan, dan mereka berpisah sebentar di sini. 

"Mmmm ..." 

"Yah, jangan membuat wajah suram seperti itu. Untuk saat ini, beri tahu saya kapan 
Wolfgang tersedia, karena saya harus menyerahkan sesuatu. " 

Shin menenangkan Cuore, yang menekan keinginannya untuk pergi bersama mereka, yang 
tercermin di wajahnya dengan sepenuh hati. Dan kemudian, dia mengkonfirmasi jadwal 
Wolfgang. 

Karena Wolfgang sibuk, dia pikir mungkin itu baik setelah masalah penyelidikan di sini 
selesai, tetapi tidak berjalan dengan baik. 

"Meskipun konferensi mungkin diperpanjang, karena itu harus menjadi dokumen setelah 
itu, saya pikir lebih baik bagi kita untuk menunggu kesempatan di kediaman. Jadi kita tidak 
akan saling berpapasan dan harus mengejarnya. " 

" Roger. " 
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Vol. 4 - 1.3 
Ketika Cuore kembali ke kediaman dan bertanya kepada salah seorang pelayan tentang 
keberadaan Wolfgang, sepertinya Wolfgang sudah kembali, dari jawaban. 

"Ayah, apakah kamu punya waktu sebentar? Shin-dono tampaknya memiliki sesuatu untuk 
dibicarakan. " 

" Silakan masuk. " 

Ketika Cuore mengetuk pintu kantor dan menyatakan masalah itu, balasan datang dengan 
cepat. 

Cuore membuka pintu, dan Shin dan yang lainnya memasuki ruangan. Meja kantor, kursi, 
rak buku, dan sebagainya, menekankan tampilan yang simpel dan praktis. Di atas meja 
besar, yang ditempatkan tepat di depan pintu, ada dokumen yang baru saja ditandatangani 
oleh Wolfgang. Pegunungan kertas kerja yang belum selesai juga terlihat di ujung meja. 

"Aku minta maaf karena mengganggu pekerjaanmu." 

"Tidak sama sekali, ini juga pekerjaan raja. Mengesampingkan hal itu, apa yang bisa saya 
bantu? " 

" Oh, maaf karena tiba-tiba, tetapi saya harus pergi ke Bayreuth sebentar. Karena saya 
sedang terburu-buru, saya harus segera berangkat. Jadi, aku bermaksud untuk 
menyerahkan ini sebelum pergi. " 

" Hah !? I-Ini !!? " 

Shin menyerahkan sebuah kartu, yang dia bawa dari Item Box, ke Wolfgang. 

Wolfgang, yang menerimanya, memiliki ekspresi terkejut ketika dia melihat gambar di 
kartu itu, ketika suara kabur keluar. 

"Ini adalah『 Crushing Moon Gir dari Girard. Saya sudah selesai mengganti pemiliknya, dan 

itu bisa ditransfer oleh Wolfgang untuk digunakan. " 

" Tapi saya dengar itu rusak dalam duel ... " 

"Kamu pikir siapa yang membuat『 Crushing Moon 』? Tentu saja mungkin bagi saya 

untuk membuat kembali. Selain itu, saya diminta untuk menyerahkannya, ketika duel 
selesai, oleh Girard pada awalnya. Karena jika itu Ulu, dia tidak akan menyalahgunakannya, 
adalah apa yang dia katakan. " 

" Pendiri ... kepada saya ... " 
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Wolfgang menatap kartu di tangannya, karena dia sangat tersentuh. 

『Crushing Moon』 adalah senjata legendaris untuk binatang buas Falnido. Dia mungkin 

merasakan pentingnya memilikinya di tangannya. 

"Selanjutnya, aku memberimu yang ini juga." 

Dan, ada bagian lain. 

Apa yang Shin berikan kepada Wolfgang, adalah 『Swift Fang』, yang dikatakan sejenis 

senjata seperti penjaga lengan, 『Crushing Moon』. Itu adalah salah satu senjata yang 

dipercayakan Shin kepada Girard, selama 500 tahun, sampai reuni mereka tempo hari. 

Menurut apa yang dia dengar, Beast Kings berturut-turut yang diizinkan untuk 
menggunakan 『Swift Fang』 oleh Girard, tampaknya diakui sebagai Raja yang 

sebenarnya. Jika dikatakan sebaliknya, seorang raja yang tidak diizinkan untuk 
menggunakan 『Swift Fang』, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang kuat, berarti 

bahwa mereka tidak dikenali baik oleh orang-orang maupun para pengikut. 

Girard rupanya tidak membiarkan siapa pun, yang menurutnya tidak cocok, bahkan jika 
orang itu adalah kerabatnya, untuk menyentuh 『Swift Fang』. Semua raja berturut-turut 

adalah penguasa yang baik, yang merupakan bukti nyata bahwa Girard memiliki mata yang 
bagus untuk menilai karakter. 

"Untuk berjaga-jaga, coba lengkapi itu, lihat apakah ada cacat." 

"Afirmatif ..." 

Wolfgang mengangguk sedikit dan mematerialisasikan kartunya, lalu dia melengkapi 『

Swift Fang』 di kedua lengan. 

Karena ia juga dilengkapi dengan penyesuaian ukuran secara otomatis, tidak ada rasa tidak 
nyaman juga. Sebaliknya, Wolfgang terkejut bahwa kekuatan power Swift Fang 』yang 

ditransmisikan lebih kuat daripada terakhir kali dia melengkapi mereka. 

"Ini ... Bagaimana aku mengatakannya ..." 

"Sudah ditingkatkan. Ini mungkin berkat Girard. " 

" ......... " 

Setelah『 Swift Fang 』,『 Crushing Moon 』dilengkapi. 

Wolfgang tanpa sadar menggigil, saat dia merasakan kekuatan yang tidak bisa 
dibandingkan dengan 『Swift Fang』. 
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"Ulu harus memilih penerus berikut sendirian." 

Lagipula, Girard tidak lagi di sana untuk melihatnya. 

Mulai sekarang, orang-orang yang mewarisi 『Crushing Moon』, memiliki tanggung jawab 

itu. Sekali lagi, ini juga salah satu tanggung jawab raja. 

"Kewajiban itu, aku menerimanya dengan tegas." 

Wolfgang membungkuk dengan benar, dengan kepalan tangannya yang erat, untuk 
memfokuskan pikirannya. 

Shin berpikir, bahwa dengan tatapan langsung itu tidak apa-apa jika ini masalahnya. Ketika 
Shin menyampaikan bahwa itu adalah pemanggilan dari guild dan dia harus pergi pada 
saat ini, Wolfgang memberikan kalung yang terbuat dari taring binatang, mungkin dibentuk 
setelah taring serigala, kepada Shin. Di tengah-tengah taring, ada gambar serigala dengan 
gaya lambang. 

"Ini?" 

"Itu adalah barang yang diperlakukan sebagai lambang keluarga kami. Kapan pun Anda 
membutuhkan saya, jika Anda menunjukkan ini kepada seseorang di kediaman, Anda akan 
dapat menghubungi saya segera. " 

Tak perlu dikatakan bahwa eksploitasi sangat dilarang. Kalung itu diterima, berterima 
kasih, dan disimpan di dalam Kotak Barang. 

Dan kemudian, Shin dan rombongannya muncul di luar Falnido melalui terowongan bawah 
tanah yang mereka gunakan ketika mereka masuk untuk pertama kalinya. 

Mereka maju sekitar sepuluh menit, setelah terlihat pergi oleh Cuore, lalu gerobak 
dimasukkan kembali ke dalam kartu setelah memastikan tidak ada orang di sekitar. 

"Baiklah, akankah kita bergegas dan kembali?" 

"Kita pergi ke sana dengan Metastasis, kan? Apakah lokasi tempat Tsuki no Hokora 
sebelumnya? " 

Kepada Schnee, siapa yang menyadarinya ketika turun dari kereta, Shin mengangguk dan 
mengeluarkan batu kristal. 

"Memang, aku tidak tahu tentang tempat lain, tapi kurasa tidak ada masalah di sana. Butuh 
waktu untuk kembali dari sini, juga. " 

" Apa yang mewah ... " 

Pernyataan celaan dari Tiera diabaikan. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Kalau begitu, ayo pergi!" 

Setelah mengkonfirmasi bahwa semua anggota sudah siap, mana ditransmisikan ke batu 
kristal. 

Pada saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya berubah, dan tiga orang dan dua 
binatang berada di lokasi di mana Tsuki no Hokora didirikan sebelumnya. 

Segera setelah transfer, Shin merasakan bahwa ada beberapa tanggapan di lingkungan itu. 

Namun, mereka tampaknya tidak memperhatikan Shin dan yang lainnya karena 
keterampilan bersembunyi yang digunakan sebelumnya. 

("Ada banyak orang di sini?") 

("Ya, mereka masih memantau. Lagipula, sepertinya itu bukan hanya satu kekuatan.") Saat 
mengobrol dengan Yuzuha, Shin menyelidiki penampilan orang-orang terdistribusi yang 
memantau. 

Saat memikirkan penyebaran, ada 2 atau 3 kelompok yang terpisah. 

"Karena Tsuki no Hokora menghilang tiba-tiba, mereka mungkin berpikir itu mungkin 
muncul lagi. Kemungkinan mereka telah lupa tentang kemungkinan hal itu dapat 
dilakukan. " 

Jika generasi tua, yang hidup sebelum Senja Yang Mulia, mereka akan tahu tentang hal 
seperti itu. Namun, karena pemilik Tsuki no Hokora, Shin, Manusia Tinggi dianggap telah 
punah, mereka belum memikirkan kemungkinan itu. 

"Bagaimana kamu menjawab ketika kamu ditanya di komisi sebelumnya, Schnee?" 

"Aku hanya bilang aku tidak tahu. Meskipun aku mengerti hanya Shin yang bisa 
memusnahkan Tsuki no Hokora, rasanya Shin menghilang bersama toko. Sejujurnya, saya 
benar-benar cemas pada waktu itu. " 

Namun, itu hanya kecemasan yang tidak perlu. Schnee melanjutkan, sambil tersenyum, dan 
mulai berjalan menuju gerbang. 

Suasana yang hampir menjadi khusyuk, terhapus oleh senyum. 

"Aku akan meninggalkanmu ~" 

Tiera memanggil dan menyusul Shin yang terdiam saat menjawab. 

"Ah, sorr ... tunggu, ini aku yang dipanggil oleh Barlux !?" 

"Apa yang kau lupakan?" 
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"Yah, jika aku menunggu mitra untuk kembali tanpa mengetahui berapa lama, aku tidak 
bisa membayangkannya dalam cara." 

Bahkan Shin tidak mengerti kata-kata Schnee yang gelisah. 

Tidak mudah melupakan orang yang mereka cintai. Tapi, pandangan Shin tentang 
kehidupan paling banyak hanya sedikit lebih dari 20 tahun, jadi dia tidak bisa 
membayangkannya selama 500 tahun. 

Menanggapi kata-kata Schnee, dia dengan ceroboh memikirkan apa yang akan dia lakukan, 
jika dia berada dalam situasi itu. 

"Bukankah itu tidak mungkin dilakukan?" 

"Apa kata langsung !?" 

balas Shin. 

Jawaban yang kembali tanpa jeda dari Tiera, memang sederhana. 

"Perasaan waktu sangat berbeda untuk peri dan manusia, mengingat berapa lama rentang 
hidupnya berbeda. Karena tuan adalah Elf Tinggi, itu lebih kejam daripada aku dalam 
situasi itu. " 

Sambil berjalan di sebelah Shin yang telah menyusul, Tiera berbicara dengan cara menegur. 

Peri memiliki rentang hidup yang panjang, di sebelah poni. Karena itu, untuk jenis yang 
berumur pendek, seperti manusia dan binatang buas yang hanya bisa hidup selama sekitar 
100 tahun, bahkan rasa 'menunggu' sangat berbeda. 

Itu wajar, sepuluh tahun untuk manusia adalah waktu yang lama, tetapi sepuluh tahun 
untuk elf terasa seperti kurang dari satu tahun untuk manusia ketika memikirkan rentang 
hidup mereka. Itu juga menjadi penyebab mengapa spesies berumur panjang dikenal 
sebagai orang yang mudah berteman. 

"Bagus bukan? Saya akan menunggu jika Anda menginginkannya, Anda tahu? " 

" Begitukah cara kerjanya? " 

" Ya. Kehilangan alasan untuk hidup, adalah awal dari neraka bagi jenis yang berumur 
panjang seperti kita. " 

Masa muda dan umur panjang abadi; Meskipun orang terus mengejar ini, itu tercermin 
secara berbeda di mata orang yang memilikinya. 

"Ketika aku memikirkannya dengan serius, ini adalah situasi yang sangat mengerikan, ya?" 
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Shin berbicara dengan nada serius. 

"Begitulah adanya. Ketika saya memikirkannya, saya ingin berpura-pura sedikit lebih lama. 
Tapi ketika Shin menjadi serius tiba-tiba, suasana hati merasa sedikit off." 

'Bisakah kau berhenti selalu memberikan keluar orang-orang, 'Hidup hidup benar' 
menyatakan bahwa Anda selalu lakukan? !!?' 

Nada serius dari Shin berubah, dengan frase tunggal dari Tiera. 

Sedikit di depan, Schnee berhenti dan menunggu. Shin dan Tiera mempercepat langkah 
mereka dan mengejar Schnee. 

"Shin sama seperti biasanya, serius di tempat-tempat yang tak terduga." 

"Diam!" 

Rupanya percakapan itu didengar oleh Schnee. Shin merajuk dan menjawab Schnee yang 
mengatakannya dengan cara menggoda. 
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Vol. 4 - 2.1 
Tanpa mengambil terlalu banyak waktu, Shin dan yang lainnya mencapai gerbang selatan 
Bayreuth. 

Ada garis panjang ke gerbang, seperti biasa, tetapi tampaknya lebih baik dari sebelumnya. 
Shin menunjukkan kartu petualang sebagai kertas identifikasi kepada penjaga, dan 
melewati gerbang. 

Meskipun tidak diketahui sampai sekarang, Schnee secara mengejutkan memiliki kartu 
petualang juga. Rasanya seperti peringkat C, karena warna kartunya merah. 

"Schnee, apakah kamu masuk ke guild?" 

"Ini hanya untuk tujuan identifikasi." 

Sepertinya dia bisa meminta sesuatu dari Barlux, untuk mengeluarkan kartu itu. Fungsinya 
hanya untuk tujuan identifikasi, alih-alih tidak dapat menerima permintaan, dia juga 
mengatakan dia tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi permintaan darurat dan 
sejenisnya. 

Ini seperti langkah khusus karena posisi Schnee. 

"Dan itu karena mereka berhutang budi padaku untuk banyak hal." 

Schnee berbicara dengan senyum di wajahnya, dan Shin merasa simpati terhadap semua 
anggota guild petualang. 

Ketika mereka memasuki benteng, tanpa melakukan perjalanan samping, mereka menuju 
ke guild. 

Ketika pintu dibuka dan mereka masuk ke dalam, mirip dengan Falnido, Schnee dan Tiera 
menjadi fokus utama. 

Schnee dengan telinga anjing, peralatan ekor, dan pakaian aktif, yang dia perlihatkan di 
Falnido, membuat mata lelaki yang sekarang terpaku padanya. Entah bagaimana rasanya 
seperti mata yang penuh gairah dari beberapa wanita bercampur di dalamnya juga. 

Karena itu adalah rutinitas bagi para hooligan untuk memilih wanita cantik, Shin dengan 
cepat menuju ke resepsi sebelum seseorang datang mendekat. 

"Halo, aku sudah menerima laporan tentang panggilan dari guild." 

"Shin-sama, sudah lama. Harap tunggu sebentar saat kami menyampaikan pesan. Cilica, 
kumohon. " 
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" Ya ya ~ " 

Suster, Celica, dan Cilica yang ada di meja resepsionis. Ketika Cilica dipanggil oleh Celica, 
dia menghilang ke belakang dengan cepat. Meskipun mereka kembar, tindakan dan 
kepribadian mereka tidak sama sekali. 

"Apakah kamu tahu bisnis apa yang mereka miliki denganku?" 

"Tidak, kami tidak diberitahu tentang detailnya. Meski berbeda untuk Els yang memiliki 
posisi tinggi. " 

" Ah well, aku hanya ingin bertanya, tolong jangan khawatir tentang hal itu. " 

"Sebenarnya, jika Shin-sama, saya pikir Anda akan dipanggil sebelum lama sekalipun." 

"Eh, kenapa begitu?" 

"Karena Shin-sama tidak seorang petualang biasa." 

"... Saya melihat." 

Dikatakan karena tiba-tiba menundukkan monster peringkat tinggi sendirian adalah hal 
yang tidak terpikirkan untuk dilakukan, menurut orang-orang di dunia ini. Jadi Shin 
menjadi hal yang biasa tidak perlu dipertanyakan lagi. 

"Sepertinya temanmu semua wanita cantik." 

"Ugh, benarkah begitu? Meskipun aku tidak bisa menyangkalnya ... Hei, tapi Yuzuha adalah 
monster. Hanya kenalan petualang saya yang perempuan- " 

" Ara, aku belum pernah melihatmu berbicara dengan seorang pria sebelumnya. " 

" Tidak ada .. hal seperti itu? Umm, ya, Wilhelm, saya menerima permintaan bersama 
dengan Wilhelm sebelumnya. " 

" Eh! ... " 

Untuk beberapa alasan, dari satu kata Shin, aula menjadi sunyi. 

"Shin-sama, apakah yang kamu katakan tadi benar?" 

"Tapi itu bukan permintaan biasa, kurang lebih. Tunggu, mengapa semua orang terdiam? " 

Sambil sadar bahwa mata memusatkan perhatian padanya, Shin bertanya pada Celica yang 
memiliki ekspresi seseorang yang baru saja mendengar hal yang tidak dapat dipercaya. 
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"Pria itu jarang bergabung dengan pesta dengan orang lain. Meskipun kekuatan 
bertarungnya dikatakan S-rank, ada banyak rumor yang beredar. Dia tampaknya tidak bisa 
didekati oleh semua orang juga. " 

Tetapi rumor tidak dapat diandalkan, Celica melanjutkan dengan sedikit desahan. Keaslian 
rumor mungkin dipahami, karena dia adalah bagian dari staf guild. 

"Yah, kurasa orang itu salah paham dengan mudah." 

Masalah terbesar adalah karakternya. Wilhelm bukan tipe yang memakai suasana ramah. 
Karena orang itu sendiri berperilaku seperti itu, jika dia tidak berusaha menyelesaikan 
kesalahpahaman seseorang, rumor tidak akan hilang. 

Meskipun Shin mendengar bahwa Wilhelm selalu berhubungan dengan para petualang 
lain, yang lulus dari panti asuhan, mendengarkan cerita Celica, sangat mungkin dia hanya 
menerima permintaan solo. 

"Wilhelm-sama adalah orang yang sangat baik sendiri." 

"Benar?" 

Untuk solo, tidak seperti pesta, orang hanya bisa mengandalkan diri sendiri, ketika dalam 
keadaan darurat. Dengan demikian, perasaan bahaya dan tekniknya untuk mengukur 
kemampuan lawan menjadi lebih tinggi daripada seorang petualang dengan peringkat yang 
sama. 

Selain itu, Wilhelm adalah yang Terpilih, tidak perlu menyatakan betapa bagusnya itu. 

"Shin-sama, persiapan yang dilakukan, silakan datang sekarang." 

"Mengerti. Kemudian 

pimpinlah . " Ketika Cilica kembali, mereka berhenti berbicara dan pergi ke kantor Barlux. 

Schnee dan Tiera akan menunggu di aula. Yuzuha, yang menunggang kepala Shin 
sebelumnya, dipercayakan kepada Schnee. 

Ketika Shin memasuki kantor, Barlux dan seorang lelaki tua yang tidak dikenalinya, duduk 
di sofa. 

"Pertama-tama, duduklah. Itu lebih cepat daripada yang saya harapkan. " 

" Itu karena aku awalnya pergi ke arah ini. " 

Shin menjawab Barlux sambil duduk di sofa. 
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Tentu saja, ini bohong. Jika dia mendengar pesan di dekat Beirun, maka itu cocok dengan 
waktunya, jadi dia memutuskan untuk mengatakannya. 

"Aku minta maaf karena terburu-buru. Ah, mage ini, yang bertanggung jawab atas penilaian 
permata di guild kita, adalah Arad. Dialah yang menilai permata dari Skull Face yang Anda 
bawa sebelumnya. " 

" Saya Arad Royl, senang bertemu dengan Anda. " 

Tanpa meragukan kata-kata Shin, Barlux memperkenalkan Arad. (T / N: Untuk 
menyegarkan kembali siapa Arad, lihat Vol. 1 Ch 4 -- Bagian 1) Tidak peduli berapa banyak 
kantor cabang yang ada di masing-masing negara, mereka tidak dapat memeriksa di mana 
petualang menerima pesan satu per satu. Kecuali, orang itu masuk daftar hitam dan 
diawasi. Shin, dalam kondisi saat ini, tidak memiliki guild yang tidak percaya padanya 
ketika investigasi itu dilakukan. Untuk kehebatan Shin dalam pertempuran, ini juga bisa 
dijelaskan sebagai kategori Terpilih. 

"Aku Shin. Aku juga berharap bisa bergaul denganmu. " 

Shin juga membalas pria tua itu dengan sopan. 

Karena cerita tentang Skull Face sudah keluar, dia berpikir, "Ini dia, ya?" sambil 
menempatkan pengawalnya. 

"Meskipun Anda sudah mendengarnya dari pesan, Shin, Anda sedang dipanggil oleh istana 
kerajaan." 

"Untuk saat ini, saya bisa mendengar alasannya?" 

"Untuk itu, saya akan menjelaskan kepada Anda." 

Ketika alasan diminta dari Barlux, Arad mengambil alih pembicaraan. 

"Sebelum itu, Anda tahu cerita, tentang di mana pedang terbang ke istana raja?" 

"Sesuatu terbang ... Hanya sampai ke tingkat itu." 

"Itu bagus. Itu sebenarnya pedang besar dengan pisau putih. " 

" Pedang Besar, ya? " 

Aku tahu, itulah yang ingin dijawab Shin tetapi entah bagaimana menahannya. Dia 
kebetulan tahu terlalu banyak. 

"Selain itu, pedang besar itu menusuk dan menempel ke dinding kamar putri kedua 
kerajaan Bayreuth. Itu juga menyebabkan banyak keributan di kerajaan. " 
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" ......... " 

Shin tidak bisa menahan diri untuk berpikir, 'Apakah kamu serius?'. Itu wajar bahwa itu 
menjadi gempar. 

"Untungnya, tidak ada yang terluka ketika menembus dinding. Pertanyaannya adalah 
pedang besar. Itu diberikan dengan atribut yang baik dan bahan yang digunakan sangat 
baik, singkatnya; Itu adalah pedang yang sangat bagus. Tampaknya bahkan menyaingi 
pedang berharga negara itu ketika diletakkan berdampingan, jika aku harus 
mengatakannya sebagai penilai. " 

" ... Itu luar biasa. " 

Terkena! Siapa yang melakukannya, itu pasti terungkap. Sambil memikirkan itu, Shin tiba 
di tahap pengunduran diri. 

Mungkin setelah ini, Shin mungkin ditanyai tentang hubungan antara kemampuannya dan 
Wajah Tengkorak. 

Tanpa mendengarkan sampai akhir, Shin mengerti. Sebaliknya, ia harus tahu dari alur 
pembicaraan. Itu adalah pola umum. Dia tidak membaca semua novel fantasi itu hanya 
untuk bersenang-senang belaka. 

"Ngomong-ngomong, permata dari Skull Face yang kamu kalahkan, itu dibalut dengan 
kekuatan sihir yang sangat kuat. Itu level yang cukup tinggi. " 

" Itu benar, kurasa. " 

"Menurut apa yang aku dengar, levelnya adalah 359. Itu pada level di mana petualang rata-
rata akan terbunuh selama pertemuan. Namun, untuk seseorang yang masih berada pada 
peringkat G pada saat mereka menghadapinya, dan jauh dari melarikan diri, itu justru 
dikalahkan oleh ... Anda, apakah Anda Terpilih? " 

Udara tenang berubah tajam, seperti yang diminta Arad. 

"... Itu benar." 

Tidak ada jawaban selain itu, pikir Shin sambil mengangguk. 

Ketika Shin menjawab dengan patuh, Arad menghirup udara berbahaya, dan kembali ke 
suasana tenangnya yang semula. 

"Kamu bahkan tahu kata-kata 'Yang Terpilih', ya? ... Nah kalau itu kamu, Tengkorak Wajah 
yang memegang pedang besar akan dikalahkan. Mungkin, ketika keterampilan itu 
digunakan pada akhir pertempuran, pedang besar itu meledak ke tempat yang 
bersangkutan. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Bagaimana kamu tahu itu berakhir di sana?" 

"Aku tidak hidup lama hanya untuk pertunjukan. Aku juga mendengar senjatamu hancur 
pada saat itu. " 

" Memang, itu hancur. Hanya gagangnya yang tersisa ―― Ngomong-ngomong, kenapa kau 
pikir aku terlibat? Aku mengerti ingin mengaitkan pedang besar itu dengan situasi Skull 
Face, tapi kurasa kau tidak tiba-tiba diyakinkan dari bukti. " 

Shin tidak berpikir bahwa orang-orang di istana kerajaan akan bergerak hanya dengan 
alasan itu. 

"Tentu saja, ada seseorang yang menyelidiki orang di belakangnya. Juga, Wajah Tengkorak 
diperiksa segera. Masalah permata itu ditemukan, dan permintaan penyelidikan keluar 
untuk memeriksanya bersama dengan pedang besar itu. Dalam pedang besar yang 
disebutkan di atas, meskipun hanya ada sedikit, ada sisa-sisa kekuatan sihir yang tersisa di 
pedang. Selanjutnya, itu dicocokkan dengan kekuatan sihir permata. Itu tidak 
mengungkapkan bagaimana kamu melakukannya. " 

" Aku mengerti, jadi ada metode seperti itu, ya? " 

Sepertinya itu adalah teknik fantasi yang mirip dengan versi analisis DNA kita. Kualitas 
kekuatan sihir mungkin berbeda pada individu. 

"Itulah mengapa begitu dipahami sampai di sana, satu demi satu terungkap. Ketika fakta 
bahwa Anda membawa permata itu terungkap, panggilan itu muncul. " 

"Bahkan untuk guild, hal semacam ini tidak bisa begitu saja diungkapkan, kan?" 

"Tidak, tidak ada cara untuk menipu ketika sudah terkena sejauh itu." 

Tidak ada alasan bagi guild untuk melindungi Shin. Jika dilihat dari guild, Shin hanya 
seorang petualang pemula tingkat G pada saat itu. 

Tentu saja ceritanya berbeda ketika itu tentang yang dipilih, ada kemungkinan bahwa 
keluarga kerajaan akan terkena bahaya. 

Namun, karena Shin memegang surat pengantar dari Tsuki no Hokora, situasi itu berakhir 
tanpa memburuk. Selain itu, karena Barlux telah melaporkan tentang waktu ketika mereka 
bertemu, dia telah menilai bahwa Shin tidak akan menjadi tipe orang yang memusuhi, 
setidaknya terhadap kerajaan. 

Untuk mulai dengan, memiliki niat jahat terhadap sang putri, yang berada di peringkat atas 
yang Terpilih, terlalu ceroboh. 

"Entah bagaimana, itu berguna untuk pertama kalinya." 
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Setelah mendengar cerita itu, Shin merasa bersyukur atas surat pengantar untuk pertama 
kalinya. 

"Dan inilah masalah utamanya. Shin, yang memanggilmu tidak lain adalah putri kedua. " 

" Putri kedua? " 

" Dia sepertinya tertarik padamu; Shin, yang menjatuhkan Skull Face yang memegang 
pedang besar itu. Karena dia juga Terpilih. " 

" Jadi, begitu? Dia ingin bertarung melawanku? " 

" Akan menyenangkan jika hanya bisa diselesaikan dengan itu. " 

Dari ucapan Barlux, itu mengindikasikan bahwa itu tidak akan terjadi. 

"Lalu apa yang ada di sampingnya? Jangan bilang, dia ingin aku mengambil tanggung jawab 
karena aku hampir menimbulkan cedera pada keluarga kerajaan? " 

" Tidak, bukan itu. Sejujurnya, Wajah Tengkorak serupa telah muncul di sekitar Dataran 
Wraith. Sang putri juga berpartisipasi dalam penaklukannya, tetapi dari pengalaman itu, 
dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa pergi dengan mudah jika dia bertarung sendirian, jadi 
dia sepertinya ingin membujukmu untuk menjadi salah satu bangsanya. " 

" Aku diselamatkan jika menuju ke sini, tapi ... apa selanjutnya? " 

Selain itu, apa yang terlintas dalam pikiran Shin adalah sesuatu seperti perekrutan layanan 
pemerintah. Karena ada orang yang melayani negara di antara yang terpilih, itu mungkin 
tidak mustahil. 

"Yah, untuk itu, aku juga tidak tahu." 

"Politisi, hanya * roh-roh jahat yang tinggal di pegunungan dan sungai." (T / N: Ungkapan 
idiomatik ini [魑魅 魍 魎], secara harfiah berarti roh-roh jahat dari sungai dan gunung) Itu 

adalah kisah yang tidak bisa ditertawakan oleh pihak Shin. . 

"Oke, aku mengerti ceritanya untuk saat ini. Saya hanya bisa terus berjalan. Apakah tidak 
ada waktu khusus untuk pemanggilan? " 

Shin bertanya pada Barlux. 

"Untuk itu, kami akan menghubungi mereka dari sini. Itu benar, bagaimana dengan lonceng 
9 besok, bagus? " 

" Aku suka itu. Ah, lalu pakaian apa yang harus saya pakai? Karena aku tidak berharap 
bertemu keluarga kerajaan. " 
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Meskipun Girard juga dianggap sebagai bangsawan, mereka memiliki keakraban sebagai 
teman, dan karena Shin diperlakukan seperti tamu di Falnido, dia tidak terlalu peduli 
dengan pakaiannya. Karena semua orang di sekitar mengenakan pakaian yang 
menekankan kemudahan bergerak, dia tidak bisa menggunakannya sebagai referensi 
dalam pendapat kastil kerajaan seperti Bayreuth. 

"Kode berpakaian tidak diminta, untuk seorang petualang yang bukan bangsawan. Anda 
harus menjaga penampilan Anda tetap rapi. " 

" Untuk awalnya, negara bersenjata dapat dikatakan seragam petualang. Dan hampir tidak 
ada lelaki yang memiliki pakaian yang mirip bangsawan. " 

Mendengar Barlux dan Arad berbicara, sepertinya tidak ada peraturan tentang hal itu. 

"Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Saya pikir saya bisa memberi sedikit 
nasihat. " 

Arad bertanya pada Shin. 

"... Aku tidak punya apa-apa di pikiranku khususnya. Anda mungkin berkata, karena ini 
pertama kalinya saya seperti ini. " 

" Mungkin tidak sesuai dengan harapan Anda. Hal berikutnya yang dapat kami katakan 
adalah, jangan membuat komitmen karena tempat seperti itu. Bergantung pada pihak lain, 
karena mereka mungkin mengemukakan tentang kesalahanmu secara terus-menerus 
untuk sesaat, mungkin itu menyedihkan bagimu. " 

" Haha, aku akan berhati-hati. " 

Entah bagaimana perasaan yang tulus dapat dirasakan dari kata-kata Arad. Dia mungkin 
mengalaminya sendiri. 

"Orang tua Royl tidak suka bangsawan. Meskipun itu tidak berlaku untuk semua 
bangsawan, yah karena ada orang-orang seperti itu juga, kamu harus benar-benar berhati-
hati. " 

" Aku mengerti. " 

Shin menjawab Barlux dengan senyum masam. 

Sebenarnya, seperti dalam novel dan anime yang telah dilihatnya, dia mengharapkan 
keberadaan bangsawan korup yang hanya terampil dalam mencari-cari kesalahan. 

Shin belum bertemu seorang bangsawan di dunia ini. Namun, orang yang dibesarkan di 
kelas istimewa yang hanya pandai memandang rendah orang lain, sering ada. 

Setelah itu, Shin belajar tentang beberapa etiket dan meninggalkan kantor. 
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Ketika dia kembali ke aula, ada kerumunan di sudut aula. 

"Ya, memang, itu seperti yang aku harapkan." 

Tak perlu dikatakan, di tengah kerumunan adalah Schnee dan Tiera. 

Shin menyetujuinya karena dia mengira itu akan berubah jika kedua orang itu dibiarkan 
sendirian. 

"Hiss !!" 

Yuzuha terdengar mengancam. 

Orang-orang di sekitarnya yang melingkupi mereka, mungkin tidak tahu bahwa mereka 
akan menjadi daging cincang begitu Yuzuha terlibat. 

Tetap saja, karena tidak menyenangkan memiliki korban di dalam guild, Shin mendekati 
kerumunan sebelum Yuzuha meledak. 

"Permisi. Tiera, ayo pergi. " 

" Ah, ya! " 

Schnee, yang merasa Shin mendekat, mulai berjalan keluar bersama Tiera. 

Selain itu, pada saat yang sama, udara yang sedikit mengintimidasi diberikan oleh Schnee. 
Dikalahkan oleh tekanan itu, orang-orang yang mengelilingi mereka mundur untuk 
beberapa langkah. Schnee dan yang lainnya menjalin jalan keluar melalui ruang yang 
dihasilkan dari itu, dan melarikan diri dari kerumunan. 

Shin menyadari bahwa orang-orang yang mengikuti kedua orang itu dengan mata mereka, 
juga memperhatikannya. Shin merasakan tekanan yang belum pernah dia rasakan di 
kehidupan nyata. 

(Hari aku menerima tatapan seperti ini akhirnya datang.) 

Jika dia sangat berkepala tebal, dia mungkin tidak menyadari mata iri itu. Sambil merasa 
tertekan, Shin memiliki suasana hati yang tak terlukiskan. 

"Apakah mereka mengundang Anda dua ke pesta?" 

"Setengah dari itu untuk undangan pesta, setengah lainnya adalah teh istirahat undangan." 

"Jadi kau menerima itu?" 

"Tidak ada satu pun." 
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Itu evaluasi dari Schnee, berbicara sambil tersenyum sempurna, memang tajam. 

Matanya menyatakan bahwa itu bahkan tidak layak dipertimbangkan. 

"Untuk memiliki tingkat pencocokan yang begitu baik dengan Guru, sebenarnya tidak ada 
satu pun," 

kata Tiera dengan heran. 

Sejak awal, Schnee tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan orang lain kecuali Shin. 

"Itu wajar. Mengesampingkan hal itu, bagaimana pembicaraannya? " 

Schnee bertanya. 

"Untuk saat ini, saya sudah mendengar tentang subjek. Sebelum saya jelaskan, mari kita 
pindah ke tempat lain. Ini sedikit ... " 

Itu bukan jenis percakapan yang dilakukan dalam situasi yang menarik perhatian. 

Tujuan bergerak mereka adalah Bear Point Pavillion. Ketika Shin tinggal di sana terakhir 
kali, dia telah mengkonfirmasi bahwa peredam suara itu dapat diandalkan. 

◆◆◆◆ 

"Selamat datang! Ara, Shin-san. Lama tidak bertemu. " 

" Sudah lama. Apakah ada 2 kamar yang tersedia? " 

"Kami memang punya kamar kosong, tapi ... sebelum itu, datang ke sini sebentar." 

"Hmm? Ah, ada apa? " 

'Gadis poster', Tsugumi, menarik Shin sampai mereka berada di dekat konter. 

Dengan wajah curiga, Tsugumi mulai berbicara dalam volume yang lebih rendah. 

"Hei, hei, siapa wanita cantik itu ?! Ada banyak orang cantik di antara elf, tetapi orang buas 
di sebelah Anda, mereka berada pada level yang berbeda !! Sihir macam apa yang kamu 
gunakan !? " 

Sambil berteriak dengan lantang, Tsugumi terus berbicara tanpa jeda. 

Tsugumi, tanpa efek samping, disebut sebagai gadis cantik sendiri. Namun, Schnee dan 
Tiera, dilihat dari sudut pandang Tsugumi, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. 

"Berbagai hal terjadi dan aku tidak bisa mengatakan detailnya." 
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"Eh ~" 

"Jangan 'Eh' aku. Anda seharusnya tidak mencampuri urusan pelanggan. " 

" Tapi, Anda baru saja menjadi petualang tidak lebih dari sebulan yang lalu, bagaimana 
Anda bisa terjerat dengan dua wanita cantik seperti itu? Saya tidak khawatir atau apa pun, 
tetapi ada sesuatu yang salah. " 

" Hei! Hei! Meski aku mengerti perasaanmu, ini tidak baik, kau tahu? " 

" Che ー " 

" Jangan ngambek! " 

Apakah itu karena kurangnya hiburan? Dia sepertinya menyukai cerita seperti ini. 

Adalah Shin dan petualang biasa lainnya, ia dapat berbicara tentang kisah bahwa mereka 
bertemu secara kebetulan. Namun, ada beberapa situasi untuk Shin dan Schnee, jadi dia 
tidak bisa mengungkapkan isinya secara terperinci. 

"Huh, kupikir aku bisa mendengarkan cerita menarik lagi setelah sekian lama." 

"Jangan bercanda." 

Berlawanan dengan caranya berbicara, Shin kagum pada keadaannya, yang sepertinya 
tidak terlalu kecewa. 

Apakah dia tidak memiliki motivasi untuk menanyakannya terus-menerus? Setelah 
Tsugumi kembali ke konter, dia menunggu pelanggan dengan normal. 

Shin menyewa satu kamar untuk dirinya sendiri, dan kamar kembar untuk Schnee dan 
Tiera. Karena dia tidak tahu berapa banyak waktu yang diperlukan karena besok, dia 
menyerahkan masing-masing satu koin emas Jul untuk saat ini. Dia juga memiliki Tsugumi 
untuk berbicara jika mulai kehabisan. 

Itu tepat di saat yang tepat sehingga mereka makan siang, dan kemudian, mereka 
berkumpul di kamar Schnee dan Tiera sesudahnya. 

"―― dan baiklah, itu yang aku diberitahu. Saya mungkin harus berjuang dan seterusnya, 
saya pikir. " 

Ketika dia berbicara tentang diskusi yang dia lakukan dengan Barlux dan Arad, Schnee 
mengangguk ketika dia setuju. 

"Saya melihat. Ada hal seperti itu terjadi sebelum reuni kita, ya? " 

" Pedang yang terbang ke istana kerajaan, apa yang telah kau lakukan ... " 
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" Aku tidak melakukannya karena aku suka, oke. " 

" Kuu? Shin luar biasa ~ " 

Tiera heran dan Yuzuha, yang mungkin tidak memahaminya dengan baik, memiringkan 
kepalanya. 

"Menurut kata-kata Shin, adalah mungkin bagi negara untuk mengundangmu, apakah kamu 
memasuki layanan pemerintah atau tidak. Atau, mungkin saja disarankan agar Anda 
mengatur pernikahan dengan kaum bangsawan tinggi sampai batas tertentu. " 

" Saya mengerti tentang layanan pemerintah, tetapi pernikahan? " 

"Ya, jika putri kedua yang dimaksud memahami kekuatan bertarung Skull Faces secara 
akurat, dia harus diyakinkan bahwa kemampuan Shin adalah di antara kelas atas Yang 
Terpilih. Karena kekuatan suatu negara dikatakan sebanding dengan jumlah Orang 
Terpilih, aku berharap dia akan secara aktif mencoba untuk memenangkan kamu. " 

" Setelah cerita tentang sang putri, bolehkah aku menahan diri dari pertemuan pernikahan? 
Saya tidak bermaksud hal-hal seperti ini segera pergi. " 

Shin tidak memiliki niat untuk memasuki layanan pemerintah atau diikat dengan 
pernikahan. 

Dan dia tidak memiliki motivasi untuk berbicara tentang cara menolak rencana seperti itu 
dan seterusnya dari awal. 

"Saya pikir tidak ada masalah jika Anda menolak untuk memasuki layanan pemerintah. 
Tidak banyak orang yang menjadi ksatria dari petualang. " 

"Begitukah?" 

"Ada banyak orang yang benci terikat oleh peraturan. Juga, melihat dari anggota partai, 
karena perekrutan adalah kerugian bagi mereka, mereka menahan diri untuk tidak 
melakukannya. " 

Jenis yang memasuki layanan pemerintah, dari petualang, adalah orang-orang yang solo 
dan orang-orang yang tidak bergabung dengan sebuah pesta. sebagai anggota tetap. 

"Dan sekarang, Shin ada dalam sebuah pesta dengan kami, jadi jika kamu menganggap itu 
sebagai alasan, akan sulit untuk menolaknya." 

"Lalu, masalahnya sekarang adalah pernikahan, ya? Sudah jelas bahwa jika saya menolak 
ini tanpa alasan yang baik, maka hal-hal yang merepotkan akan terjadi. " 

" Mengenai hal itu, haruskah aku berpura-pura menjadi tunanganmu? " 
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" Ah, aku bisa menjadi pria yang sudah bertunangan dengan rekannya, ya ? " 

Schnee berharap bahwa tunangan baru tidak akan didorong ke seseorang yang sudah 
bertunangan. 

Itu tentu saja tidak seburuk alasan. Meskipun, tidak akan dipastikan bahwa seorang 
bangsawan akan menyerah begitu saja. 

"Tidak masuk akal untuk memaksanya terlalu banyak, jadi itu kerugian mereka jika mereka 
terus menyinggung Anda. Dalam beberapa kasus, Tiera juga, jika dia berpura-pura, 
setidaknya mereka tidak akan menganggapnya sebagai wanita Anda. " 

" Uhm, aku? " 

Tanya Tiera. 

"Ara, kamu tidak suka?" 

"Tidak, jika ini tentang berpura-pura, aku baik-baik saja ..." 

Jika itu hanya berpura-pura, Tiera juga baik-baik saja dengan itu. 

"Kuu! Maka Yuzuha dan Shin juga bisa menjadi pasangan !! " 

" Tunggu, Yuzuha, tidak seperti itu! Aku akan dibunuh oleh masyarakat !! " 

Namun, ketika Yuzuha mengumumkan pencalonannya, sampai-sampai Yuzuha berubah 
menjadi wujud manusia perempuannya, karena kesalahpahaman yang kau ketahui, Shin 
buru-buru menghentikannya. 

Bagaimanapun, Yuzuha hanya bisa berubah menjadi mode gadis kecil, daripada sosok 
wanita cantik yang menggairahkan dari era gim. Bereksperimen dengan seorang gadis kecil 
bisa dianggap berada di jalur untuk menjadi cabul dengan kecepatan penuh. 

"Kali ini hanya pura-pura, hanya pura-pura. Itu tidak nyata, oke? " 

" Kuu? Anda tidak kawin dengan Schnee? " 

" Hei! Kau tidak boleh mengatakan hal seperti itu dengan penampilan itu !! " 

" Mattiiinnn... !? " 

Dengan kata-kata tak terduga yang keluar dari mulut Yuzuha, Shin berada di ujung 
kehabisan akal dan Schnee menjadi kaku. 
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Meskipun pengetahuan asli Yuzuha disegel, tidak aneh bahkan jika itu tahu. Namun, itu 
berbeda ketika berada dalam mode rubah mudanya, ketika kata seperti itu diucapkan 
dalam mode gadis kecil, dia sangat merasa bahwa ada masalah dalam berbagai cara. 

Untuk kata 'kawin', itu mungkin karena indra hewan yang kuat dari sifatnya. 

Dan, selain Shin, yang menyangkalnya dengan sekuat tenaga, wajah Schnee diwarnai 
merah. 

"Untuk saat ini, mari kita tenang." 

Meskipun Tiera adalah orang yang berbicara, dia adalah yang paling tenang dalam situasi 
itu. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 4 - 2.2 
Fajar hari berikutnya. 

Surat dari Barlux dan semua jenis izin diterima di penginapan, dan Shin selesai 
mempersiapkan panggilannya di kastil. 

Sebagai hasil dari diskusi antara Shin, Schnee dan Tiera, untuk saat ini, Shin akan pergi ke 
istana kerajaan untuk melihat sikap pihak lain. Jika dia menyampaikan bahwa dia memiliki 
pesta dan tunangan, pihak lain tidak boleh menganggapnya tidak biasa; Namun, dia tidak 
bisa gegabah. 

"Lalu, aku pergi. Aku akan meninggalkan Yuzuha bersamamu. " 

" Sampai ketemu . Jika ada sesuatu, hubungi saya dengan Mind Talk. " 

" Anda harus menahan diri ketika bertarung, karena akan sangat mengerikan jika Anda 
menyakiti sang putri. " 

" Ini akan baik-baik saja ... mungkin. " 

" Serius, Anda benar-benar memiliki untuk diwaspadai, oke? " 

Setelah pertukaran dengan Schnee dan Tiera, Shin meninggalkan Bear Point Pavilion. 

Karena pihak lain dikatakan sebagai bangsawan, pakaian Shin adalah salah satu aslinya 
dari era permainan, pakaian seremonial dari Kalkia yang saat ini disebut 'Tempat Suci'. 

Anda bisa mengatakan itu tampak seperti seragam militer seremonial yang 
menggabungkan kepraktisan dan glamor; itu adalah barang yang luar biasa. Peringkat 
aksesoris itu tidak terlalu mahal dan diperlakukan sebagai perlengkapan tertentu. 

Sebagian karena Kalkia awalnya adalah pangkalan pertama, setelah memulai petualangan, 
orang bisa membelinya di toko senjata untuk pemula. Tentu saja, kinerjanya juga rendah. 

Apa yang dikenakan Shin adalah pakaian formal yang berwarna merah dikaitkan dengan 
kapten. Selain itu, ada juga pakaian yang diwarnai biru khusus untuk wakil kapten dan 
pakaian berpangkat rendah lainnya yang kinerjanya sedikit kurang dari prajurit biasa dan 
sebagainya. Ketika barang-barang ini disatukan, itu disebut sebagai satu set. 

"Nah, apa yang akan terjadi sekarang?" 

Sambil memeriksa peta yang ditampilkan di tepi pandangannya, Shin menghadapi gerbang 
di dinding bagian dalam. 
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Kastil Raja terletak di pusat kerajaan Bayreuth dan dikelilingi oleh rumah-rumah orang 
kaya, seperti bangsawan, pedagang kaya, dan sejenisnya. Meskipun pada awalnya tampak 
seperti area perumahan umum, sebuah tembok di sekitarnya dibangun ketika populasi 
meningkat, dan area hidup dipisahkan kecuali untuk status sosial yang lebih tinggi. 

Batas yang memisahkan distrik yang hidup antara bangsawan dan orang biasa adalah 
dinding bagian dalam yang dituju Shin. Karena itu awalnya dinding luar, itu diperkuat 
dengan kokoh. Apakah ada pengguna sihir yang kuat? Tingkat penguatan adalah kelas atas. 

Adapun Shin, dia hanya berdoa agar hari ketika dinding bagian dalam diserang tidak akan 
pernah datang. 

"Yah, aku pikir itu tidak akan gagal di sini." 

Ketika dia berjalan sebentar, sebuah gerbang yang lebih kecil dari yang ada di dinding luar 
mulai terlihat. 

Seperti tembok luar, tembok dalam juga memiliki gerbang selatan, utara, timur dan barat. 
Dan kedatangan dan pergi diperiksa. 

Ada banyak orang dengan status tinggi yang tinggal di sana dan seseorang dengan posisi 
yang jelas, sampai batas tertentu, dapat melewati tanpa pemeriksaan identitas. 

Meskipun itu adalah masalahnya, ada petualang peringkat D yang tampak mencurigakan di 
sana sekarang, dan jika bukan karena permintaan yang diterimanya, dia akan ditolak di 
gerbang. Dalam surat yang tiba dari Barlux pagi ini, ada izin untuk memasuki dinding 
bagian dalam yang melekat padanya. 

"... Bagus, masuk." 

Bicara prajurit yang menjaga gerbang setelah dia membandingkan izin secara bergantian 
dengan dokumen lain. 

Ketika izin diterima, Shin melangkah masuk ke dinding dalam. 

"... Ini adalah daerah perumahan kelas atas yang tenang, ya?" 

Hampir tidak ada pejalan kaki, tidak seperti di luar. Satu-satunya orang yang berjalan 
tampaknya adalah pelayan dari pakaian mereka. Kebanyakan orang bepergian dengan 
kereta kuda. Tentu saja, tidak ada warung dan sebagainya. Itu begitu sunyi sehingga 
rasanya seperti dia berada di negara yang sama sekali berbeda. 

(3, 4, 5, ... 8 orang, ya?) 

Dalam perjalanan ke istana kerajaan, Shin merasakan pandangan diarahkan kepadanya. 
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【Menyembunyikan】 keterampilan seni bela diri dan sihir digunakan, mengelilingi Shin 

saat dia bergerak sementara pengamat mempertahankan jarak tertentu. Warna-warna 
yang ditampilkan pada petanya berwarna hijau, jadi saat itu tampaknya tidak memusuhi. 

"Tidak ada tanda-tanda mereka bergerak, ya? Dari apa yang saya dengar tentang sang 
putri, saya punya perasaan bahwa dia tidak akan berpikir untuk melakukan sesuatu seperti 
ini. " 

Dari kisah Barlux, dia memiliki kesan bahwa sang putri kemungkinan akan datang 
langsung daripada bersembunyi dan menonton. 

Meskipun itu hanya asumsinya, mungkin ada kekuatan lain yang bergerak. 

"... Ah, aku ingin kembali ..." 

Itu pasti perasaan Shin yang sebenarnya. 

Meskipun dia tidak bisa kembali sekarang karena dia sudah sejauh ini, dia tidak suka hal-
hal yang tidak menyenangkan. Dengan pikiran seperti itu, Shin melangkah maju ke istana 
kerajaan. 

"Permisi, saya menerima panggilan dari putri kedua dan jadi, datang ke sini. Bisakah Anda 
meneruskannya? " 

" Saya sudah mendengar beritanya. Mohon berikan izin Anda. " 

Shin berbicara kepada penjaga istana, yang membela gerbang kastil, untuk mendapatkan 
izin masuk. 

Sedangkan untuk ceritanya, sepertinya sudah beredar dengan baik. Penjaga istana 
memeriksa izin yang diterima Shin dari Barlux lagi dan kemudian menempatkannya di 
kantor penjaga yang terletak di samping gerbang. Tampaknya penjaga istana tidak berniat 
membuka gerbang untuk Shin sendirian. 

"Aku akan memanggil pengawalku sekarang. Tolong tunggu sebentar. " 

" Oke, aku mengerti. " 

Karena tidak ada hubungannya, dia melihat sekeliling untuk menghabiskan waktu. 

Jalan yang dipelihara meluas ke bagian dalam kastil. Seseorang bisa turun dari gerobak 
yang masuk ke dalam tanpa menjadi basah bahkan dalam hujan. 

Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat sesosok tubuh yang terpasang datang ke 
arahnya. Seseorang dengan baju besi merah mengambil kendali. Orang itu menghentikan 
kuda di depan Shin dan turun. 
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"Permisi. Anda adalah petualang Shin, benar? " 

" Ya, saya, dan Anda ... " 

" Saya Gadras Jarre. Saya telah diperintahkan oleh putri Rionne untuk menyambut Anda. 
Aku akan menjadi pengiringmu, jadi ikuti aku. " 

" Aku mengerti. " 

Shin mengangguk dan mengikuti Gadras. 

Shin, sambil berjalan, memeriksa statistik Gadras. 

―――― 『Gadras Jarre Level 188 Dark Knight』 

Level 188. Shin ingat nilai numerik itu. Dia mendengarnya ketika pertama kali dia bertemu 
Barlux, 'pemimpin ksatria' mungkin dia. 

Adapun pekerjaan utama Gadras, Dark Knight adalah salah satu pekerjaan tingkat lanjut 
yang berasal dari seorang ksatria. Selain itu, baju besi yang dia kenakan adalah Armor Horn 
Armor kelas bawah 《Unik》. Itu adalah peralatan kerja yang membutuhkan statistik dan 

level yang sesuai, dan kehadiran kecil keberanian yang tajam dipancarkan darinya. 

Tidak peduli berapa banyak Shin dianggap sebagai Chosen One kelas atas, dia terus 
berpikir tentang bagaimana seseorang yang dianggap sebagai bagian dari kekuatan terkuat 
kerajaan datang menjemputnya dengan tegas. 

Apakah mereka ingin secara tidak langsung menyampaikan bahwa ia layak 
mendapatkannya? 

Atau, apakah itu karena seorang prajurit biasa tidak bisa menahannya jika dia bertindak 
kasar? 

Tidak mungkin bagi Shin yang tidak terbiasa dengan kelas orang ini untuk membaca 
pemikiran para bangsawan kerajaan ini. 

Shin mengikuti Gadras dengan patuh, tetapi entah bagaimana mereka hampir tidak 
melewati siapa pun. 

"Kamu, apakah kamu sebenarnya dari garis keturunan keluarga bangsawan di suatu 
tempat?" 

Gadras bertanya tiba-tiba. 

"Tidak, aku hanya orang biasa yang dapat kamu temukan di mana saja ..." 
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Jika Schnee dan yang lainnya mendengar itu dari Shin, 'Apakah kamu dalam posisi apa pun 
untuk mengatakan itu?', Mungkin akan menjadi jawaban yang akan dia dapatkan. 

"Apakah begitu? Ah, panggil aku Gadra saja. Aku menjadi seorang ksatria dari seorang 
petualang, jadi untuk menjadi rendah hati, aku tidak cocok dengan sifatku. " 

" Kalau begitu, aku akan memanggilmu Gadras-san. " 

"Yah, kurasa tidak apa-apa. Mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Ketika aku 
dipanggil ke kastil untuk pertama kalinya, mereka dikejutkan oleh armorku. Sebagai 
seorang petualang yang dibesarkan sebagai orang biasa, Anda juga harus memperhatikan 
pakaian Anda dengan benar. Ada banyak orang yang bodoh, jadi pakaianmu bisa dengan 
mudah disalahartikan. " 

Sepertinya tidak perlu datang mengenakan pakaian formal. 

"Apakah aku melakukan kesalahan?" Shin berpikir, tetapi memutuskan untuk 
mengindahkan saran Barlux untuk saat ini. 

"Itu karena aku mendengar bahwa kamu harus menjaga penampilan rapi dari guild master. 
Sebenarnya, saya khawatir jika ini baik-baik saja. " 

" Yah, bukan hal yang buruk untuk memilih pakaian sesuai tujuan. Dan saya pikir itu agak 
baik. " 

"Karena ini pertama kalinya aku datang ke sebuah kastil, aku mempersiapkannya dengan 
tergesa-gesa." 

Ketika mereka berjalan sambil melakukan pertukaran, Gadras berhenti di depan sebuah 
pintu. Ketika Shin melihat ke pintu, dia menyadari bahwa tingkat ornamennya berbeda dari 
yang lain. 

"Puteri Rionne ada di sini. Kamu tidak perlu menjadi tegang juga, karena putri kedua 
bukanlah tipe orang yang menuntut formalitas dari seorang petualang. " 

" Aku akan melakukan yang terbaik. " 

Gadras mengetuk pintu, dan melaporkan bahwa Shin telah tiba . 

Tak lama, pintu dibuka dari dalam. Ketika Gadras dan Shin masuk ke dalam, pintu segera 
ditutup. 

Shin bertanya-tanya apakah ada pelayan wanita, tapi itu adalah kesatria pria yang 
membuka dan menutup pintu. 

―――― 『Feyzel Adith Level 172 Paladin』 
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Adapun penampilannya, dia memiliki tampilan seorang pria yang pemarah dengan rambut 
pirang dan mata biru. Pekerjaan utamanya adalah seorang Paladin. Pria ini mungkin juga 
seorang Terpilih. 

Mengenai hal itu, Wilhelm juga mengatakan ada lebih banyak Orang Terpilih daripada yang 
diumumkan secara publik. 

Karena dia tidak bisa menatap pria itu terlalu banyak, dia segera mengalihkan 
perhatiannya ke depan. 

Ada meja yang elegan dan kursi mewah di tengah ruangan. Seorang wanita cantik sedang 
duduk di kursi. Rambut keemasan halus diikat di bagian belakang kepalanya, tetapi masih 
sampai di punggungnya. Mata merah tua yang dalam, yang tampak seperti batu delima, 
menatap Shin. Sosoknya juga menyenangkan, bahkan 'bagian' tertentu dari dirinya 
tampaknya menyaingi Tiera. 

Hanya pakaiannya yang jauh dari citra seorang putri. Untuk bagian atas tubuhnya, baju besi 
jenis kulit menutupi dari dadanya ke perutnya. Selain itu, jaket putih dikenakan di atasnya. 
Dan untuk bagian bawahnya, ada hot pants dan sepatu bot merah yang sampai ke lututnya 
dengan warna yang sama. 

Berbicara tentang jaket, karena itu tidak berkancing, Shin dapat dengan jelas melihat 
belahan dadanya didorong oleh baju kulit dari lokasinya. Ini benar-benar berbeda dari 
putri yang dia bayangkan. 

―――― 『Rionne Strail Bayreuth Level 230 Magic Swordswoman』 (T / N: Saya mungkin 

telah menyatakan pekerjaan utamanya sebagai Dark Knight sebelumnya.) 

Meskipun namanya dan level ditampilkan, Shin mengerti bahwa tidak termasuk dia, dia 
adalah yang terkuat di dalamnya, dia adalah yang terkuat di ruangan itu hanya dari 
keberadaan yang dipancarkannya. 

Shin menebak bahwa dia mungkin mengenakan pakaian itu untuk pertempuran. Rupanya, 
pertandingan sepertinya tak terhindarkan. 

"Terimakasih telah datang. Saya Rionne Strail Bayreuth, putri kedua negara ini. Hormat 
saya. " 

" Aku petualang, Shin. Terima kasih telah mengundang saya ke sini hari ini. " 

Dia menundukkan kepalanya sambil memperkenalkan dirinya. 

"Astaga! Ini berubah menjadi pembicaraan serius. Saya tidak terlalu peduli dengan etiket, 
jadi Anda tidak perlu khawatir tentang sopan santun. Merasa bebas untuk memanggil saya 
Rionne. " 
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" ... Lalu, Rionne-sama itu ... " 

Meskipun Shin berpikir 'bukankah itu buruk?" agar sang putri tidak peduli tentang 
kesopanan, tapi tetap saja, Shin menghindari menunjukkannya. 

Saat dia sering muncul di pusat kota, aktivitasnya sebagai seorang putri akan membuat 
para petualang malu. 'Ada juga hal seperti itu', Shin meyakinkan dirinya sendiri. 

Penampilannya yang cantik kaliber putri, tetapi dia tidak memancarkan martabat 
seseorang dari keluarga kerajaan. Apakah ini positif atau negatif untuk keluarga kerajaan? 
Tampaknya pendapat bisa berbeda tentang hal ini. 

"Putri, aku tidak akan melakukan itu di pertemuan pertama. Itu akan menyebabkan 
kesalahpahaman. "(T / N: Memiliki seorang anak laki-laki memanggil seorang gadis dengan 
nama depannya biasanya hanya dilakukan oleh mereka yang menjalin hubungan.) 

" Dia adalah orang yang akan segera kita lawan bersama sebagai teman. Bukankah ini lebih 
baik daripada menciptakan penghalang aneh di antara kita karena aku dari keluarga 
kerajaan? " 

"... Shin, sangat disayangkan, tapi beginilah sang putri. Tolong jangan khawatir tentang 
status sosialmu dan bersikap santai. " 

" Ya ... aku, akan melakukan yang terbaik ... kurasa? " 

Shin berpikir 'daripada seorang putri, dia harus disebut seorang petualang yang ramah.' 

Nada suara Gadras juga, karena alasan tertentu, menjadi kurang formal. Rupanya, ini 
sepertinya cara pertukaran mereka yang biasa antara tuan dan pengikut. 

Ketika Shin dengan sekilas melirik Feyzel, sambil merasa bingung, dia melihat bahwa lelaki 
itu berdiri tegak seperti salah satu perabotan ruangan seolah-olah mengatakan 'itu bukan 
urusan saya'. 

"Um, untuk saat ini, aku ingin menanyakan alasan kenapa aku dipanggil ..." 

"Muu! Anda tidak harus menggunakan kata-kata formal, Anda tahu? " 

" Yah, untuk beberapa alasan, itu semacam .. " 

Hanya karena orang yang bersangkutan mengizinkannya, itu tidak berarti bahwa orang-
orang di sekitarnya akan menerimanya dengan cara yang sama. 

Bahkan jika sang putri tidak memiliki niat buruk, karena ada pengamat di sana juga, itu 
akan merepotkan baginya jika seseorang kemudian mengatakan dia bertindak terlalu 
akrab. 
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"Yah, tidak ada yang membantu jika Shin berkata begitu. Nah, alasan mengapa saya 
mengundang Anda hari ini, saya pikir Anda mungkin sudah mendengarnya dari Barlux, tapi 
itu masalah Skull Face. Itu adalah yang berada di level 359 dan menggunakan ini. " 

Ketika dia mengatakan itu, Rionne membuka kasing besar yang terletak di bawah kakinya. 

"Bukankah itu pekerjaan untuk pembantu?" Itulah yang dipikirkan Shin, tapi sayangnya, 
tidak ada pelayan di ruangan itu. Kebetulan, bahkan tidak ada teh yang disiapkan. 

Apa yang dikeluarkan Rionne adalah pedang besar itu, milik Skull Face yang sebelumnya 
dikalahkan Shin. Seharusnya terlalu berat untuk seorang wanita, tapi Rionne 
mengangkatnya dengan satu tangan seolah itu bukan apa-apa. 

"... Itu pasti yang dimiliki Skull Face pada saat itu. Saya ingat dekorasi dan aura yang 
menutupi bilahnya. " 

Karena itu adalah lawan yang cukup mengesankan, ia juga mengingat senjatanya dengan 
baik. Diam-diam, dia mengaktifkan ?? 【Appraisal】 ?? keterampilan, yang dia lupa 

melakukannya selama pertempuran. Untuk pertama kalinya di sini, Shin mengetahui 
bahwa itu adalah pedang besar 《Legenda》. Ada juga tulisan di atasnya yang sepertinya 

bertuliskan 'Muspelm'. 

"Ya, Skull Face memiliki keterampilan yang cukup, saya percaya?" 

"Tepat sekali. Jika senjataku sedikit lebih rapuh, aku pikir aku tidak akan bisa melakukan 
apa pun selain melarikan diri. " 

" Itu bisa mengerahkan pedang besar ini yang setara dengan pedang berharga negara kita, 
『Wazamono』, ya? " 

Dia mungkin telah mendengar cerita tentang bagaimana pedang 『Beberapa Stroke』, 

yang telah dilengkapi Shin pada waktu itu, hanya menjadi gagang. 

Adapun 『Muspelm』, itu adalah pedang 2 mels dengan pisau tebal. Jika pedang lainnya 

tidak sebagus 『Wazamono』, itu tidak terpikirkan untuk bisa bertukar pukulan secara 

langsung. 

"Aku mendapatkan katana itu secara kebetulan di tengah perjalananku. Saya pikir 
kinerjanya setidaknya 《Rare》 grade. " 

Sebenarnya, itu hanya katana kelas 《Normal》 yang diperkuat, tetapi Shin berbohong 

karena dia tidak tahu apa nilai senjata yang diperkuat maksimum di dunia ini. 

Adapun masalah apakah mungkin untuk kelas 《Langka》 untuk bertukar pukulan dengan 

『Muspelm』, itu harus dapat dipercaya karena akhirnya patah dari kekuatan yang 

berlebihan. 
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"Jadi sekarang kamu hanya menggunakan senjata biasa, Shin?" 

"Tidak, aku menerima permintaan pengawalan menuju Beirun sebelumnya dan kami 
memusnahkan beberapa bandit di jalan. Karena salah satu bandit menggunakan Pedang 
Ajaib sebagai senjata, aku menggunakannya sekarang. " 

Adapun barang-barang bandit, hak-hak properti pada dasarnya pindah ke siapa pun yang 
menaklukkan mereka. 

Karena mungkin senjatanya yang sekarang akan diperiksa, dia menggunakan alasan itu 
untuk menambah kredibilitas dalam ceritanya. 

"Saya melihat. Jika itu adalah Pedang Ajaib, maka itu mungkin cocok untukmu. " 

" Itu bagus jika itu masalahnya. Tapi aku hampir tidak pernah menggunakannya setelah 
aku mendapatkannya, jadi aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. " 

" Kamu bisa terbiasa dengan itu, kan? " 

" Mungkin. " 

Benar, ini adalah aliran peristiwa yang biasanya mendahului suatu pertarungan. 

Shin bertukar kata dengan Rionne sambil memikirkan itu. Senjata dari monster itu, di 
samping itu, skill monster itu --- meskipun butuh alur percakapan yang alami, jika 
pembicaraan yang berhubungan dengan pertempuran berlanjut dengan cara ini, jelas 
bahwa hasil akhirnya adalah "Ayo bertanding. 

" Fumu ... " 

" .........? " 

Terhadap harapannya, Rionne yang mengangguk sekali, terdiam. 

Adapun Shin, dia memiliki reaksi ragu-ragu dari 'Apa yang harus saya lakukan?' keputusan. 

"Yah, ada sesuatu yang salah?" 

"Tidak, yah, kamu memang berbeda, Shin." 

"Berbeda?" 

Shin tidak bisa mengetahui alur pembicaraan, jadi pertanyaannya diulangi. 

"Petualang yang tiba-tiba menonjol seperti kamu, biasanya Terpilih. Meski Gadras juga 
seperti itu, ketika dinilai kemampuannya berada di kelas atas, sudah lazim baginya 
diundang ke istana kerajaan. " 
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" Yah, itu bisa dimengerti. " 

" Namun, ada kelompok yang menggunakan Chosen Orang yang mencoba melakukan 
pembunuhan dari dalam. " 

" ... Itu juga berbahaya, kan? " 

'Lalu, apakah tidak apa-apa jika tiba-tiba membiarkan saya bertemu sang putri?' Shin ingin 
bertanya. 

Tapi, dia tidak menyela karena dia belum selesai dengan ceritanya. 

"Meskipun aku punya kecurigaan tentang Anda, saya pikir itu mungkin akan baik-baik 
saja." 

"Eh? Aku tidak ingat pernah mengatakan apa pun yang akan membersihkan diriku dari 
keraguan. " 

" Tentu saja, itu karena intuisi-ku. " 

" Ehh ー " 

Suara monoton keluar tanpa sengaja. 

Itu juga, sepertinya tidak bisa dihindari. Shin belum pernah mendengar seseorang yang 
menentukan apakah lawan bisa membahayakan negara dengan hanya mengandalkan 
intuisi. Apa yang akan dia lakukan jika itu tidak berhasil? 

"Ah, suara monoton keluar!" 

"Itu tidak bisa membantu. Selain itu, jika seperti ini, orang tidak akan diyakinkan oleh hal-
hal seperti itu karena tidak ada bukti nyata. " 

" Tidak masalah. Saya punya 【Intuisi】 ?? ketrampilan. Saya dilahirkan dengan itu dan 

intuisi saya tidak pernah melewatkan sesuatu. Selain itu, meskipun aku bisa tampil seperti 
ini, aku adalah salah satu putri negara ini. Saya telah mengembangkan kemampuan saya 
untuk menilai karakter! " 

Dengan tersenyum, kata-kata Rionne didengar oleh Shin dan ia mencoba mengingat 
efeknya untuk 【Intuition】. 

Seharusnya hanya keterampilan mendukung pertempuran. Jika ada, dia merasa bahwa itu 
cocok untuk mengatakan itu hanya intuisi wanita. 

(... Mungkinkah 【Intuisi】 mungkin meningkatkan intuisi wanita?) 

Shin secara tidak sadar bertanya-tanya tentang hal seperti itu. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Kamu mungkin mengatakan faktor penentu terbesar adalah kamu memegang surat 
pengantar dari Tsuki no Hokora." 

"Benar ..." 

Di bawah situasi saat ini, itu adalah bagian identifikasi yang terkuat. 

"Surat pengantar itu tidak mungkin ditiru dan Schnee-dono tidak akan pernah 
menyerahkannya kepada kelompok yang merencanakan pembunuhan. Adapun surat 
pengantar, hampir pasti bahwa tindakan pencegahan pencurian mereka tidak biasa. Oleh 
karena itu, kisah seseorang mencuri surat pengantar belum pernah terjadi sampai hari ini. 
Bahkan, ini bertindak sebagai sesuatu seperti konfirmasi akhir. 

" 

" Begitu , lalu pertanyaan utamanya adalah? " " Jadi begini saja. Biarkan saya 
mengatakannya tanpa berbelit-belit. Aku ingin kamu bertarung denganku! " 

"Bukan itu, putri! Kamu seharusnya memberitahunya tentang dinas pemerintahan! " 

Gadras segera menyela Rionne yang telah menantang Shin untuk pertandingan. 

Entah bagaimana, ini ternyata berbeda dari sesi pengarahan mereka. 

"Apa yang kamu bicarakan, Gadras? Either way, untuk kemampuannya yang sebenarnya, 
bagaimana saya bisa menilai secara akurat jika kita tidak bersilang pedang? " 

" Bahkan jika Anda mendambakannya, Anda bisa menunggu sedikit lebih lama sebelum 
mengatakannya. Apa jenis tempat itu untuk seorang putri untuk menantang seorang 
petualang dengan sesuatu seperti, 'Bertarung dengan saya!'?" 

'Seorang putri lady-like adalah tanggung jawab tua kakak!' 

'R-Tanggung Jawab ...' 

Gadras tampaknya memiliki sulit dengan satu atau lain hal. 

"Karena itu keinginan sang putri, aku tidak ingin menolak, tetapi jika memungkinkan aku 
ingin meminta senjata yang digunakan untuk tujuan pelatihan." 

Meskipun senjata Shin tidak kurang, masih, tidak jelas berapa lama itu akan mampu 
menjaga reli secara langsung dengan senjata kelas 《Legenda》. 

"Baiklah saya mengerti. Saya akan meminjamkan Anda senjata yang digunakan oleh para 
ksatria kami. Tidak masalah jika kamu menghancurkannya. " 
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" Yah, tidak apa-apa. Meski begitu, aku ingin kamu memaafkanku jika pedang itu pecah di 
tengah pertarungan. " 

Sambil mengatakan itu, Shin merahasiakan item yang lebih berbahaya yang ada di Item 
Box-nya. 

"Kalau begitu, ayo segera menuju tempat latihan." 

Sang putri mulai berjalan dengan penuh kemenangan. 

Bertentangan dengan kepribadiannya, dia berjalan dengan elegan tanpa jeda. Jika 
seseorang hanya melihat gerakannya, semua orang akan berpikir bahwa dia memiliki 
karakter yang anggun. 

Tanpa mengambil kasing besar, dia memegang 『Muspelm』 di satu tangan. 

"Putri ..." 

"... Ini sulit, bukan?" 

"Kamu mengerti?" 

Shin merasa kasihan pada Gadras yang menjatuhkan bahunya. 

◆◆◆◆ 

Tak lama setelah Shin dan yang lainnya meninggalkan ruangan. 

Feyzel, yang tetap berada di ruangan itu, melepaskan ketegangan dari pundaknya ketika 
dia merasakan kehadiran Shin dan yang lainnya pergi. 

Dia tampak tegang dan sebelum dia menyadarinya, dia merasa otot-ototnya menjadi sangat 
kaku. Dia mengambil napas dalam-dalam dan merasa agak lebih baik setelah beristirahat 
sejenak. 

"Saya sangat lelah." 

Selain Feyzel, suara seorang pria tiba-tiba bergema melalui ruangan yang seharusnya tidak 
mengandung orang lain. 

"Ya, memang." 

Feyzel, yang mulai berbicara, menjawab tanpa kejutan. Pemilik suara itu adalah rekan kerja 
Feyzel. 

"Apakah kamu merasa gugup tentang pihak lain juga?" 
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"Ya, seperti yang diharapkan dari surat pengantar." 

Senyum sedikit lelah muncul ketika Feyzel menjawab. 

Peran Feyzel adalah mendapatkan informasi pihak lain dengan keahliannya sendiri. 

"Kamu melihatnya, bukan?" 

"Aku melihatnya. Tapi mungkin, statistiknya mungkin dipalsukan. " 

Orang itu adalah yang paling abnormal di antara semua orang yang datang sejauh ini. 
Feyzel melanjutkan, dan menunggu jawaban dari pemilik suara itu. 

"Sejauh itu?" 

"Aku yakin tentang itu. Orang itu, bernama Shin, memiliki level 200. Pekerjaan samurai. 
Namun, jika saya benar-benar mengatakan kesan saya ketika kami saling berhadapan, saya 
akan menulis ulang informasinya. " 

Feyzel adalah Orang Terpilih yang berspesialisasi dalam mengungkap kemampuan pihak 
lain, oleh karena itu ia yakin akan hal itu. 

Rionne dan Gadras tidak menyadari kemampuan Shin, tetapi Feyzel merasakan bagian 
kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Faktanya, jawaban yang tepat berada di luar level 
yang dia nyatakan. 

"Meskipun aku gagal mendapatkan informasi yang cukup, aku hanya bisa mengatakan ini. 
Dia kuat! Bahkan lebih dari yang kita bayangkan. " 

" Karena kau mengatakannya sejauh itu, aku harus melaporkan masalah ini kepada Raja. " 

"Tolong lakukan itu jika memungkinkan, aku akan menyelamatkan masalahnya jika kamu 
menyampaikannya. Juga, jangan membuat masalah yang tidak perlu, kurasa? Seperti apa 
yang Anda lakukan pada Wilhelm, jika Anda membuat langkah bodoh, itu akan mengerikan. 
Setidaknya, saya tidak ingin melawannya. " 

" Dipahami. Aku tidak boleh bermusuhan dengan Chosen One kelas atas. " 

Pada akhir kata-kata itu, suara itu sudah tidak terdengar. 

Tampaknya, itu sudah dilaporkan. 

"Duka yang bagus! Aku ingin pulang hari ini! " 

Aku merasa seperti mati daripada hidup. 

Bergumam, Feyzel meninggalkan ruangan. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 4 - 2.3 
Shin, Rionne dan Gadras mengunjungi tempat latihan yang digunakan para ksatria. 

"Aku ingin mengkonfirmasi sesuatu. Untuk saat ini, kita tidak akan bertarung di sebelah 
tentara yang sedang berlatih, kan? " 

" Tidak, itu tidak akan berjalan baik jika kita bertarung di sana. Hari ini, setengah dari 
tentara keluar untuk latihan dan sisanya memiliki pekerjaan lain yang tidak ada di tempat 
latihan. Meskipun beberapa orang mungkin mengintip, itu tidak dapat membantu dengan 
begitu banyak orang. Atau, apakah Shin tipe yang tidak ingin dilihat oleh orang-orang 
ketika dia berkelahi? " 

" Sejujurnya, aku ingin menahan diri dari mengekspos kemampuanku secara tegas. Di guild, 
kami bertarung di pusat pelatihan yang kosong. " 

" Begitu, kau orang yang berhati-hati, kan? " 

" Bukankah begitu petualang seharusnya? " 

Tidak seperti ksatria, petualang sering bepergian sendirian. Dan dalam keadaan darurat, 
mereka akan menyiapkan satu atau dua kartu truf, pikir Shin. 

"Yah, jika aku harus mengatakannya, sebagian besar petualang mencoba memamerkan 
kekuatan mereka untuk mendapatkan ketenaran. Jika bakat mereka diakui, maka mereka 
juga dapat memasuki layanan pemerintah seperti saya. " 

Gadras, yang adalah mantan petualang, menjawab pertanyaan Shin. 

"Begitulah, ya?" 

"Tentu saja ada juga orang-orang seperti kamu yang tidak mengungkapkan tangan mereka 
dan menyembunyikan kartu truf mereka." 

Meskipun sepertinya tidak biasa, entah bagaimana orang-orang seperti Shin tampaknya 
berada di dalam minoritas. 

"Secara pribadi, aku tidak suka tipe seperti Shin. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka 
dapat bertindak seperti itu, bahkan jika mereka kuat, saya tidak suka mereka karena suatu 
alasan. Dengan hanya memiliki kekuatan, Anda harus memikirkan cara menggunakannya 
dengan benar. " 

" Kewajiban seseorang yang berkuasa, ya? " 
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" Itu tugas orang kuat. Ketika saya melihat orang kuat dengan kekuatan, saya sering 
berpikir, 'Pengaruh apa yang dimiliki kekuatan mereka pada diri mereka sendiri dan 
lingkungan mereka?' Meskipun apa yang aku harap untuk melihat tidak selalu terjadi. " 

" Karena aku dari keluarga kerajaan, aku akan mengatakan bahwa aku cenderung berpikir 
seperti itu ", Rionne melanjutkan dan tersenyum dengan masam. 

Dari awal, untuk royalti, keberadaan mereka akan secara signifikan mempengaruhi orang 
dengan tindakan mereka. Dalam beberapa hal bahkan dapat dikatakan bahwa royalti dan 
yang dipilih agak mirip. 

Itulah mengapa Rionne diajari oleh keluarga kerajaan untuk menjalani kehidupan ideal 
seseorang dengan kekuatan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan keberadaan 
status yang tidak terjangkau yang dikenal sebagai seorang putri. 

Dia merasa berkewajiban untuk bertarung dan mengayunkan pedangnya siang dan malam, 
untuk mengendalikan kekuatannya. Dia belajar lebih banyak tentang pengetahuan militer 
daripada etika atau studinya. Melihat tangannya, yang memegang pedang, tidak ada yang 
akan berpikir bahwa itu adalah tangan sang putri negara. 

"Sulit, bukan?" 

"Meskipun aku memberitahumu tentang masalah orang lain, kurasa bahkan kau bisa 
bersimpati, ya, Shin?" 

"Itu karena aku tidak melayani negara, bukan? Sekali lagi, saya memiliki cara sendiri dalam 
melakukan sesuatu sebagai seorang petualang. Selain itu, melelahkan untuk memikirkan 
hal-hal seperti itu sepanjang waktu, jadi saya melakukan semuanya dengan cukup. Jika 
tidak, maka kamu tidak akan merasa santai, kan? " 

Shin tidak bermaksud menyangkal pikiran Rionne. 

Bahkan, penting untuk bertindak dengan pemikiran seperti itu dalam pikiran. Namun, 
orang yang berbeda memiliki sudut pandang dan kemampuan mereka sendiri. Jika ada 
seseorang yang memiliki caranya sendiri, tanpa memperhatikan itu ada, akan ada juga 
seseorang yang bertindak dengan caranya sendiri dan belum menyadari bahwa itu ada. 

Adapun apa yang akan terjadi sebagai hasilnya, hanya Tuhan yang tahu. Tentu saja, itu 
tidak masuk akal bagi Shin untuk mempercayakan segalanya ke langit, jadi dia bergerak 
dan berpikir sesuai. Apakah berjalan lancar atau tidak, sulit dikatakan. 

"Aku agak cemburu, agar kamu bisa mengatakan itu." 

"Yah, ketika sesuatu yang buruk terjadi, yang merepotkan biasanya tidak berubah 
sekalipun." 
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"Jika kamu masuk militer, kamu mungkin bisa mengurangi hal-hal yang merepotkan, kau 
tahu? Meski aku tidak bisa mengatakan itu akan menjadi seorang Jenderal, aku bisa 
menjanjikanmu posisi yang cukup tinggi. " 

" Bonus tambahan datang dengan berbagai cara, bukan? Aku benar-benar minta maaf, tapi 
aku masih harus menolak. " 

Shin menghindari undangan kasual dari putri kedua dengan lancar. 

Dia tidak punya niat untuk masuk militer yang akan membatasi pergerakannya. Bagi Shin, 
yang hidup di dunia tanpa sistem kelas seperti bangsawan dan keluarga kerajaan, ide-ide 
mereka berada di luar pemahamannya. 

Meskipun dia akrab dengan makna sistem fantasi dalam game dan manga, dia tidak 
memahaminya di dunia ini. 

"Itu terlalu buruk. Tidak mudah untuk menemukan Chosen One kelas atas. Jadi, sepertinya 
kita sudah sampai? " 

Rionne mengangkat bahu sambil menyatakan kekecewaannya, dia mungkin berpikir Shin 
akan setuju. 

Dan kemudian, dia berhenti di depan pintu yang agak biasa. 

"Ini?" 

"Ini karena kamu meminta pertengkaran yang tidak akan dilihat siapa pun. Jadi kita akan 
meminjam tempat ini. " 

Mengatakan itu, Rionne mendorong pintu hingga terbuka. 

Di dalam, ada titik transisi yang mirip dengan apa yang dilihat Shin di guild petualang. (T / 
N: titik metastasis telah diubah menjadi titik transisi) 

"Jadi kita akan teleport?" 

"Tepat sekali. Bukankah kamu juga melakukannya di guild? " 

Tujuan mereka, setelah mentransfer segera, adalah ruang terbuka bundar sekitar 100 mels 
dalam radius. Itu berbeda dari tempat di mana Shin bertarung melawan Barlux. 

"Itu dibangun secara berbeda dari tempat latihan guild, ya?" 

"Dikatakan dibuat dengan pertarungan di antara Orang Terpilih dalam pikiran. Selain itu, 
tidak ada seorang pun di sini sehingga kami dapat bertarung sebanyak yang kami inginkan. 
Sebenarnya, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku berencana untuk bertarung 
denganmu di sini, Shin. " 
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Meskipun itu adalah ujian kekuatan, bahkan jika yang terpilih hanya menggunakan 
sebagian kecil dari kekuatan mereka, tidak ada menjamin bahwa jumlah 'kecil' ini akan 
sama dengan jumlah prajurit biasa. Tapi, sepertinya tempat ini akan baik-baik saja, jika 
memang begitu. 

"Sudah diputuskan, ya?" 

"Aku tidak bisa menemukan tempat lain untuk tujuan kita, kecuali ini. Titik transisi adalah 
teknik dari sebelum Senja Mulia, dan kami belum dapat menyelesaikannya sepenuhnya. 
Untuk apa itu dibuat? Sejujurnya, itu belum diketahui. Tapi itu cukup kokoh, jadi itu 
dianggap sebagai tempat latihan di masa lalu. "Begitu 

, pikir Shin. 

Dia pikir itu aneh karena dia diberitahu bahwa sihir transposing hilang, tetapi titik transisi 
telah diatur di sini seperti itu normal. Untuk membuat titik transisi, teknik transposing 
diperlukan. 

(Hmm ... Aku ingin tahu apakah tempat ini awalnya untuk beberapa rumah guild.) 

Jika seseorang mengatakan guild di dunia ini, biasanya akan merujuk pada guild petualang. 

Namun, ada banyak pemain guild dan rumah serikat mereka yang sesuai yang ada selama 
era game. Struktur dan gaya bervariasi sesuai dengan guild. Beberapa benteng dibuat, 
sementara yang lain menggunakan toko. Tidak ada rumah guild serupa. 

Dan, titik transisi adalah peralatan standar untuk rumah guild. Adapun perpustakaan sihir 
kerajaan yang Shin kunjungi sebelumnya, keterampilan penghalang tingkat tinggi yang luar 
biasa bisa dimengerti, jika itu juga dipasang oleh guild. Mungkin, itu juga hanya peralatan 
yang digunakan kembali dari guild. 

"Ayo mulai sekarang. Pertama, Anda harus memilih senjata yang Anda sukai. Apakah Anda 
perlu pakaian ganti? " 

" Tidak, mereka baik-baik saja. " 

Sama seperti pertandingan dengan Barlux, mereka tidak langsung bertarung. 

Beberapa mels di depan Shin, ada pedang dan tombak yang sebelumnya disiapkan. Dapat 
dikatakan bahwa mereka digunakan untuk pelatihan karena mereka terbuat dari besi dan 
memiliki pisau edgeless. Namun, jika diayunkan dengan kekuatan yang dipilih, kerusakan 
yang ditimbulkan mungkin tidak kecil. 

"Kalau begitu, aku akan mengambil ini." 

Shin memilih pedang satu tangan standar dari antara senjata. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Itu dipertahankan dengan baik, tetapi kualitasnya tidak begitu baik karena itu untuk 
pelatihan. Adapun Rionne, dia memilih pedang besar berbilah tebal. Panjang bilahnya 
hampir 2 mels, mirip dengan 『Muspelm』, dan dia mengayunkannya seperti cabang dari 

pohon. 

"Ketika aku melihat itu secara langsung, sesuatu terasa tidak pada tempatnya." 

Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi jika itu ada dalam permainan. 

Itu berbeda jika itu adalah monster, tetapi adegan pedang yang tingginya sekitar tubuh, 
diayunkan oleh lengan ramping wanita sangat aneh untuk dilihat dalam kenyataan. 

Berbicara tentang orang yang dimaksud, sepertinya dia berniat untuk melakukan 
pemanasan. Shin mendengar suara udara menembus setiap kali pedang besar itu 
diacungkan. Karena tidak ada gunanya untuk terus menonton selamanya, Shin juga, dengan 
ringan mengayunkan pedangnya dan merilekskan tubuhnya. Dengan persiapan mereka 
selesai, mereka bersiap-siap dengan senjata mereka di pusat tempat pelatihan. 

"Ini pertarungan untuk memeriksa kemampuanmu, jadi aku akan mengeluarkan sebagian 
dari kekuatanku sampai batas tertentu!" 

"Tolong 

mudahkan aku." Shin menjawab dengan senyum masam, kepada Rionne yang sepenuhnya 
termotivasi. 

Gadras memainkan peran sebagai wasit. Poin akan diberikan kepada mereka masing-
masing, dan jika dia menilai pukulan itu akan menyebabkan cedera fatal dia akan 
mengakhiri pertandingan. 

Tentu saja, bahkan jika itu dikatakan cedera fatal, mereka akan berhenti sesaat sebelum 
pukulan itu mendarat. Lagi pula, dengan kemampuan dua orang ini, melakukan itu akan 
menjadi sepotong kue. 

"Baiklah, mari kita mulai!" 

Rionne melangkah maju ketika Gadras berteriak. 

Dengan pedang besarnya di bahu kanannya, dia mendekati Shin menggunakan jalur paling 
langsung, dengan Shin melakukan hal yang sama. Menghadapi pedang besar yang datang 
dari arah diagonal, Shin bersiap untuk mengayunkan pedangnya dari pinggangnya. Jika dia 
bersatu secara langsung, tidak ada keraguan bahwa pedang Shin, yang memiliki kekuatan 
lebih rendah, akan hancur. Karena itu, dia bertujuan untuk menyerang bagian datar pedang 
besar itu. 
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Ting! Suara bernada tinggi dibuat ketika pedang besar Rionne membelok dari Shin. 
Selanjutnya, dalam satu langkah, Shin melompat ke arah dada Rionne. Namun, pada saat 
berikutnya, tumit sepatu bot Rionne muncul di depan mata Shin. 

"Whoa!" 

Shin segera membungkuk untuk menghindari tendangan yang dilepaskan. 

Tinju yang dilepaskannya juga dihindari saat dia melanjutkan serangan sebelum 
mengambil jarak sekali lagi. Kemudian, tangannya, yang telah berpisah dengan pedang 
besar yang dicegat, mulai melakukan serangan balik dengan seni bela diri. Adapun pedang 
besar, kekuatan ke bawah mungkin besar, karena menembus tanah secara diagonal. 

"Kamu menghindari seranganku tanpa menjadi bingung, ya? Saya pikir saya agak bisa 
mengejutkan Anda dengan itu " 

"Yah, aku terkejut. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba akan membuang senjatamu dan 
mulai bertarung 

satu lawan satu . " Dia tidak mengatakan bahwa berpisah dengan senjatanya sendiri tidak 
pernah terjadi selama pertempuran, tetapi itu biasanya tidak dilakukan segera setelah 
pertempuran. mulai. 

Jika seorang petualang biasa melakukan sesuatu seperti itu, mereka akan ditebang dalam 
waktu singkat. Ada batas untuk membuat keputusan yang tidak lazim. 

"Kamu masih bisa mengatakan itu meskipun kamu mengelak seolah itu bukan apa-apa. 
Namun, yang berikutnya tidak akan semudah itu! " 

Pedang besar itu ditarik dari tanah, dan Rionne mengambil sikapnya lagi. 

Sikap itu memang luar biasa. Itu adalah postur seseorang yang telah berlatih tanpa terlalu 
bergantung pada kemampuan mereka sebagai Yang Terpilih. 

"Aku akan pergi dari sini!" 

Mengatakan itu, Shin menghadap Rionne dan memperpendek jarak mereka. 

Adapun Shin saat ini, beberapa pembatasan diberikan pada statistiknya berdasarkan 
informasi dari Girard. Karena kemampuan pembatasan 【Limit】, STR dan AGI-nya sekitar 

500. Jika dia bersatu dengan Rionne yang merupakan Chosen One kelas atas, itu pasti baik-
baik saja. 

Shin, dengan momentum dari melukai dirinya sendiri, terjun ke dalam dan mendorong 
pedang besar Rionne dengan pedangnya yang penuh. 

"Pergi untuk bersaing denganku dalam kekuatan, huh, Shin?" 
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"Aku percaya diri dengan kekuatanku!" 

Saat senjata membuat suara menggiling, Shin dan Rionne bertukar kata. 

Dan kemudian, Rionne berhenti mendorong pedang Shin. Rupanya, sebagai tanggapan atas 
kata-kata Shin, Rionne memutuskan untuk menerima tantangan kekuatannya dengan 
kontes. 

Rionne menaruh kekuatan di lengan rampingnya, dan penguncian pedang ke pedang 
dimulai. Jika dia mengambil waktu, dia mungkin bisa mengatasi perlawanan, tetapi jelas 
bahwa Rionne akan mengambil tindakan sebelum itu. 

(Dia setara dengan 500 STR, ya? Seperti yang diharapkan dari Girard, dia menebak dengan 
benar.) 

Adapun statistik dari kelas atas Dipilih Satu, Girard telah berbicara tentang itu menjadi 
sekitar 500. 

"Aku ingin tahu apakah kekuatan kita sama? " 

" Sepertinya begitu. " 

Mereka membuat jarak di antara mereka dengan melangkah mundur bersama. 

Shin memiliki pedangnya dalam posisi membidik, dan Rionne berada dalam postur pedang 
di atas kepala. 

"Kamu bisa menggunakan skill juga. Tidak perlu dicadangkan, Shin. " 

" Yah, jika kamu bersikeras. " 

Rionne dan Shin, keduanya menggunakan sistem pendukung keterampilan seni bela diri 【

Manipulasi Roh • Katsusen】. 

Shin menggerakkan pedangnya ke sisi kiri pinggangnya dari postur sebelumnya, 
mengambil kuda-kuda dengan tangan kirinya di atas pedang di dekat gagang dan 
menurunkan posturnya. Itu adalah kuda-kuda cepat, tetapi tanpa sarung. 

Rionne di sisi lain, tetap di sana tanpa mengubah postur tubuhnya. Dari sudut pandang 
Shin, dia melihat aura yang menutupi tubuh Rionne menajam. 

Efek penguatan dari sistem pendukung keterampilan seni bela diri dihitung berdasarkan 
statistik selama penggunaannya, jadi hampir tidak ada perbedaan kemampuan penguatan 
antara Rionne dan Shin dalam kondisi saat ini. Jika ada, itu hanya perbedaan antara 
kemampuan. 

Desir! 
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Shin bergerak duluan. 

Jarak di antara mereka diperpendek oleh kakinya yang meluncur. Dan kemudian, hanya 
satu langkah dari Rionne, Shin melompat ke wilayahnya dengan meluncur di tanah. 

Meskipun tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah bentuk normalnya, pedang yang 
menyerang ke arah Rionne berada pada kecepatan yang sulit dilihat oleh orang biasa. 

Tanpa mengalihkan pandangannya ke serangan itu, Rionne juga mengayunkan pedang 
besar itu ke bawah. Karena ledakan semangatnya yang tajam, percepatannya seketika. Dan 
kecepatan itu melebihi serangan Shin. 

Shin kemungkinan akan mati jika dia menerima pukulan itu secara langsung, sehingga 
ketika pedang besar itu mendekat dari atas kepalanya, dengan meletakkan kekuatannya ke 
kaki kirinya, dia membungkuk ke belakang dan menghindarinya. 

Rionne, yang baru saja mengayunkan pedang besarnya, tidak bisa langsung bergerak 
karena berat senjatanya. 

Dari sana, Shin melakukan tendangan horizontal, tetapi Rionne berjongkok dan 
menghindarinya. 

Shoom! 

Dengan tubuhnya terpelintir saat dia tersandung, meskipun dia baru saja menghindari 
tendangan Shin dan berdiri hanya dengan satu kaki, dia masih tidak berhenti menyerang. 

Tanpa kehilangan kekuatan sentrifugal dari mengeluarkan pedang besar dari tanah, dia 
berbalik sekali lagi. Kekuatan tersandungnya diubah menjadi kekuatan untuk 
mengayunkan pedang besarnya. 

Dengan suara udara yang terpotong, dia membalas budi dan membidik Shin yang baru saja 
melakukan tendangan horizontal. Shin, yang hanya sedikit di atas tanah, menendang tanah 
lagi untuk melarikan diri dari pedang besar itu. 

Rionne tiba-tiba menghentikan pedang besar itu, yang mendapatkan momentum, segera 
setelah dia mengira pukulan itu akan keluar dari tempatnya. Meskipun gaya sentrifugal 
kuat, Rionne tidak mematahkan posturnya. Sepertinya dia adalah tipe pertarungan jarak 
dekat Chosen One bukan hanya untuk pertunjukan. 

(Entah bagaimana barusan, aku merasa seperti aku akan mati jika aku tidak 
menghindarinya.) 

Meskipun tidak ada niat membunuh, Shin tidak berpikir dia akan lolos tanpa terluka jika 
dia menerima pedang hebat Rionne di kepalanya. Ketika dia melihat gerakan Rionne 
barusan, dia mengerti bahwa dia menghentikan pukulan tepat sebelum itu. Namun, ketika 
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dia melihat pedang besar itu menusuk dan menempel ke tanah, dia tidak bisa 
menghilangkan kecemasannya. 

Dalam kondisinya saat ini, Shin tidak mau mengambil risiko membatasi statistik terkait 
pertahanannya. Ketika dunia masih merupakan permainan, bahkan tidak ada goresan akan 
ada jika dia menerima pukulan dari pedang besar. Namun, Shin tidak memiliki keberanian 
untuk mencobanya sekarang dengan dagingnya sendiri. 

"Sepertinya, tipe kita mirip, Shin. Kecepatan reaksi kami juga hampir sama. " 

" Benar. Ini semakin sulit untuk diselesaikan, bagaimana kalau kita akhiri di sini? " 

" Begitukah? Tapi aku ingin bertarung lebih lama. " 

Rionne seperti balon kempes. 

"Karena itu adalah pedang untuk tujuan latihan, sulit untuk mengetahui seberapa jauh aku 
bisa memasukkan kekuatanku ke dalamnya. Selain itu, pedang Rionne-sama juga bengkok. 
" 

" Muu! Yang ini juga tidak bisa bertahan. " 

Pedang untuk tujuan latihan tidak bisa menahan kekuatan Shin dan Rionne. 

Sebagai buktinya, sekitar 30 kuburan dari penjaga pedang greatsword Rionne hampir 
bengkok ke bentuk karakter 'へ'. Cukup mengagumkan bahwa itu tidak pecah. 

Pedang Shin juga berubah bentuk, sebagian telah retak ketika pedang itu bersatu dengan 
pedang besar. 

"Setidaknya kita bisa memahami dengan baik kekuatan masing-masing, Rionne-sama." 

"Bukankah itu bagus? Kekuatannya bahkan sama dengan Anda, Putri. Apalagi reaksi cepat 
itu. Sudah cukup bagiku. " 

" Tidak baik memaksakan subjek terlalu banyak, ya? Baiklah. Mari kita hentikan 
pertandingan di sini. Anda memiliki rasa terima kasih saya untuk mengikuti keegoisan 
saya. " 

Gadras, yang melihat situasi pertempuran mereka berlangsung, memberikan dukungan 
tepat waktu untuk membantu mengakhiri pertandingan. Gadras menyadari dengan intuisi 
bahwa akan buruk jika dia membiarkan mereka 'memanas' seperti sebelumnya. Meskipun 
Gadras juga seorang Terpilih yang berada di dekat kelas atas dan karena itu mampu 
mengikuti dua orang yang tersinggung dan bertahan dengan matanya, dia masih tidak 
yakin bahwa dia akan dapat bereaksi dalam waktu jika dia memasuki rentang mereka. . 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Tidak banyak waktu berlalu sejak pertandingan dimulai, jadi dia mendesak mereka untuk 
berhenti bertarung. Dia sudah memutuskan bahwa Shin bukan rata-rata Terpilih ketika 
Shin bisa mengikuti gerakan Rionne. Bahkan tidak sulit untuk menilai dia sebagai Orang 
Terpilih kelas atas. 

"Kalau begitu, mari kita kembali. Anda harus meletakkan pedang kembali ke tempat 
asalnya. " 

" Oke. " 

Shin mengembalikan pedang satu tangan yang sudah tidak bisa digunakan. 

Dia pikir pedang itu kurang sebelum pertarungan dimulai. Sudah beruntung bahwa itu 
tidak merusak reli pertama. Mungkin sudut di mana mereka bersatu itu bagus, tebaknya. 

"Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu." 

"Ada apa?" 

"Kenapa kamu membawa pedang Skull Face?" 

Karena dia membawanya ke tempat latihan seperti itu alami, Shin pikir itu aneh karena itu 
memutuskan mereka akan menggunakan pedang latihan. 

"Meskipun ini adalah masalah yang sama sekali berbeda, ketika seorang pria melamar 
seorang wanita di kerajaan Bayreuth, itu adalah kebiasaan untuk menghadirkan pedang." 

"... Sekali lagi, bukankah itu ―――――― berbahaya!" 

Shin bergumam dengan cara tertentu itu tidak didengar oleh Rionne. 

Apakah itu untuk apa? Ini hal yang digunakan untuk memotong "itu" seseorang 
berselingkuh? Shin curiga tanpa alasan. 

"Alasannya, kalau-kalau ketahuan selingkuh, mereka akan dipotong oleh pedang. Tapi ini 
hanya formalitas saja. " 

" ... Apakah kamu nyata? " 

Sepertinya kecurigaannya benar. 

Akankah nyonya yang curang juga dihukum? Pertanyaan sepele muncul di benak Shin. 

"Karena itu, jujur saja, walaupun pedang menusuk dan tertahan di dinding kamar tidurku, 
aku menganggapnya sebagai hadiah untukku." 

"I-Itu, bukankah itu terlalu tidak masuk akal ?!" 
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" Bukan masalah. Jika aku melakukan itu, pedang itu akan menjadi milikku secara hukum. " 

" Aku tidak melihat itu datang! Skema yang apa !? " 

Rionne menunjukkan kegembiraannya, tetapi pada kenyataannya, karena tidak ada senjata 
yang bisa menandingi kekuatan Rionne, sepertinya fokus utamanya adalah pada masalah 
pedang besar. 

Senjata yang bisa bertahan dari kekuatan Kelas Terpilih kelas atas tidak mudah ditemukan 
di dunia ini. Bahkan jika itu ditemukan, kemungkinan besar dimiliki oleh petualang 
terampil atau ksatria terkenal. 

Hanya pedang berharga yang melambangkan negara yang mampu menanggung semua 
energi dari Rionne di kerajaan Bayreuth. Namun, Rionne tidak bisa mengeluarkan pedang 
berharga itu setiap kali, jadi dia sepertinya memeras otaknya tentang cara memperbaiki 
situasi. 

Karena pedang besar Skull Face itu tidak kurang dalam daya tahan, tidak memiliki kutukan 
dan sebagainya, tampaknya telah disiapkan secara diam-diam untuknya mengingat 
keadaannya. 

Pada saat yang sama, dia memikirkan berbagai skenario untuk berjaga-jaga kalau-kalau 
ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya. 

"Hanya untuk mengkonfirmasi, kebetulan, apa aku harus melamar Rionne-sama?" 

"Ya, kamu seharusnya karena kamu memberiku pedang." 

"Tentang masalah pedang hebat yang terhempas, itu benar-benar kebetulan saja... " 

Aku tahu. Saya juga tidak bermaksud mendorong masalah ini. Meskipun akan meyakinkan 
jika Shin melayani negara, saya sama sekali tidak mendapatkan apa pun dari menyinggung 
Anda sehingga Anda pindah ke negara lain. Sangat menjanjikan jika Chosen One kelas atas 
menjadi sekutu, tetapi sangat menyusahkan jika mereka menjadi musuh. Jika 
memungkinkan, saya ingin Anda tidak memasuki layanan pemerintah di negara lain, tetapi 
ini tergantung pada kebijaksanaan Anda. " 

"Untuk saat ini, aku tidak punya rencana seperti itu." 

"Namun, seseorang yang tidak berafiliasi dengan tempat mana pun bisa menakutkan. 
Karena, apa yang akan mereka lakukan tidak dapat diprediksi. Dan ada banyak orang yang 
tidak menyukai orang seperti itu, Anda tahu? " 

Meskipun Kelas Atas yang Terpilih adalah seorang individu, salah satunya sebanding 
dengan pasukan. 

Karena alasan ini, mereka ketakutan ketika mereka tidak berafiliasi. 
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"Untuk saat ini, aku milik guild petualang." 

"Jika kamu takut dengan hukuman, aku bisa menarikmu dari sana segera. Yah, sejak guild 
telah mengungkapkan bahwa Shin memiliki 'surat pengantar', orang-orang dengan pikiran 
kurang ajar telah ditekan. " 

"Benarkah? Karena saya menunjukkannya kepada penjaga di gerbang, saya pikir itulah 
bagaimana saya diekspos dan itulah bagaimana mencapai guild. " 

" Tentu saja, informasi itu diperoleh dari sana. Hanya saja, saat menunjukkannya kepada 
penjaga, kemungkinan itu menjadi imitasi bukan nol. Namun, ceritanya berbeda ketika 
ketua guild petualang mengakuinya. Karena dia memiliki metode untuk membedakan hal 
yang nyata. Jika Shin telah diakui, konfirmasi tambahan tentang statusnya lebih disukai 
untuk orang-orang itu, kurasa? " 

" Memang, aku juga berpikir begitu. Atau lebih tepatnya, apa yang coba dilakukan oleh 
orang-orang yang memiliki gagasan kurang ajar itu? " 

Meskipun dia memiliki beberapa gagasan tentang apa yang diharapkan, Shin tetap 
bertanya. 

"Mereka ingin menangkapmu sebagai penjahat karena pedang yang menembus kamar 
tidurku, dan membuatmu melayani negara, sedikit demi sedikit, sebagai ganti rugi." 

"... Yah, meskipun aku tidak melakukannya dengan sengaja, itu tidak akan Akan aneh jika 
seseorang meninggal ketika saya salah langkah, kan? " 

Memiliki dinding hanya menembus sepenuhnya adalah hasil dari keberuntungan. 

"Itu benar, kurasa Tengkorak Wajah yang menyebabkan itu mungkin adalah individu yang 
unik? Jika ya, maka itu bukan situasi di mana Anda bisa tenang. Saya tidak tahu berapa 
banyak kerusakan yang akan terjadi jika Anda membiarkannya begitu saja. Pada saat itu, 
sebagian besar petualang tidak akan dapat menghadapi individu yang unik, sehingga 
kerusakan akan terus bertambah sampai informasi dikumpulkan. Karena itu saya ingin 
mengucapkan terima kasih. " 

"Huh, untuk saat ini, bagus kalau aku tidak dianggap penjahat karena akan membuat sulit 
untuk bergerak." 

"Fufufu, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Anda dapat meminta bantuan kepada saya, 
Anda tahu? " 

" Saya tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan dari keluarga kerajaan. Jadi, 
bagaimana cerita ini terhubung dengan pedang besar pada akhirnya? " 

" Oh, itu karena ini telah secara resmi diserahkan kepadaku. " 
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Ketika dia mengatakan itu, Rionne mengangkat kasing yang berisi Muspelm. 

"Umm, sehubungan dengan masalah yang Rionne-sama sebutkan tadi, apakah itu karena 
pedang besar itu sudah menjadi milikmu?" 

"Karena pemiliknya muncul dengan cara ini, jadi aku memikirkan metode yang berbeda 
jika aku tidak bisa bertunangan. Pertama-tama, untuk secara paksa menempatkan hadiah 
di bawah kendaliku, meskipun aku juga ingin menjadikan pedang itu milikku, alasan 
utamanya adalah untuk mencegahnya jatuh ke tangan orang-orang yang kurang ajar yang 
disebutkan sebelumnya. " 

" Melakukan sesuatu seperti itu adalah benar-benar tidak berguna. " 

" Aku tidak akan menyangkal itu. " 

Para petinggi tampaknya juga tidak monolitik. 

Ketika mengamati dengan cermat kelas istimewa yang disebut para bangsawan, mungkin 
ada bagian busuk yang ada. 

"Jadi dengan kata lain, setelah memutuskan bahwa pedang besar itu adalah hadiah, tanpa 
pertunangan, Rionne-sama secara resmi memperoleh senjata yang kuat, dan aku bisa 
menghindari campur tangan dari negara, ya?" 

"Tentu saja, aku akan sepenuhnya mengambil dari aset pribadiku untuk mengimbangi 
harga pedang. Dan saya juga mengerti benar bahwa yang ini bernilai lebih dari yang saya 
mampu. Tapi, tolong, jual itu padaku! " 

Kalimat terakhir adalah permohonan. 

Dia mungkin tertekan karena dia tidak pernah memiliki senjata yang bisa mengeluarkan 
potensinya. Adalah bagaimana Shin berpikir, dan keputusasaan bisa dirasakan dari Rionne. 

Kekuatan sejati tidak bisa ditunjukkan jika tidak ada senjata yang sesuai dengan 
kemampuan mereka. Rionne sepertinya mengerti itu. 

"Aku hanya ingin terus menjadi petualang dengan cara yang sama seperti sebelumnya, jadi 
jika tidak ada campur tangan lebih lanjut dari negara, itu akan bagus sebagai syarat. 
Namun, jika memungkinkan, aku ingin memasuki zona terbatas di perpustakaan sihir 
kerajaan. " 

"Apakah itu benar-benar semua? Kamu tidak harus menahan dirimu. " 

Menurut akal sehat dunia ini, bisa dikatakan bahwa tidak mungkin berurusan dengan 
senjata tingkat 《Legenda》. 
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"Untuk saat ini, itu informasi yang saya inginkan, bukan uang. Tidak seperti senjata, aku 
tidak bisa mendapatkan informasi, entah bagaimana atau lainnya, bahkan jika aku 
mengambil uang. " 

" Meskipun aku juga mengerti itu ... Fumu, bagaimana aku harus mengatakan ini, kamu 
tidak memiliki keserakahan, Shin. " 

Kata Rionne sambil sedikit terkejut. 

Tentu saja, informasi terkadang bernilai lebih dari emas. Namun, informasi yang setara 
dengan senjata kelas 《Legenda》 tidak umum. Meskipun Rionne telah mengunjungi zona 

yang memerlukan izin membaca, informasi apa yang dicari Shin? Dia tidak tahu sama 
sekali. 

"Yang mengalahkan Skull Face adalah Shin. Meskipun menjadi rumit karena tempat di 
mana itu menusuk, hak milik aslinya adalah milik Shin. Dengan salah satu dari ini, Anda 
mungkin dapat memperoleh sejumlah besar uang untuk menjalani sisa hidup Anda tanpa 
harus bekerja. Di sisi lain, pedang ini adalah sesuatu yang aku tidak tahu apakah aku bisa 
mendapatkan bahkan jika aku menumpuk uang. Jika Anda menyerahkannya tanpa 
keberatan, saya akan curiga bahwa Anda memiliki motif tersembunyi. " 

" Itu hanya seberapa saya menghargai informasi. " 

Rionne menduga bahwa ada semacam makna khusus dalam kata-kata Shin. 

Namun, dia tidak menyuarakan tebakannya, karena dia tidak ingin mengejarnya di sana. 

"Lalu, Rionne-sama, ini kesepakatan?" 

"Tentu saja. Jujur saja, aku sudah menggunakan pedang besar ini beberapa kali dan aku 
sudah terbiasa memilikinya di tanganku. " 

" ......... " 

Satu-satunya pikiran di kepalamu adalah mendapatkan pedang itu, yang Shin lakukan. 
katakan. 

Dia tidak tahu bahwa dia bisa meminta itu bahkan tanpa memberitahu Shin, jadi dia bisa 
mempertahankan kesan yang baik padanya karena itu dinegosiasikan dengan benar. 

Jika Shin bisa melewati ini tanpa diskusi usil, maka pedang besar tingkat 《Legenda was 

adalah harga yang murah untuk dibayar. 

"Saya akan memiliki izin perpustakaan disampaikan kemudian, di mana Anda tinggal?" 

"Ini sebuah penginapan yang disebut beruang Titik Pavilion, di distrik barat." 
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"Mengerti. Gadra, buat pengaturan. " 

" Roger itu " 

Ketika Rionne berbicara, Gadras, yang tetap diam sampai sekarang, menjawab. 

"Shin-dono. Untuk masalah ini, terima terima kasih saya. Sepertinya sang putri akhirnya 
akan bisa bertarung tanpa syarat sekarang. " 

" Tidak, tidak perlu berterima kasih. Itu adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. 
Selanjutnya, saya ingin mengkonfirmasi sesuatu, ini tentang orang-orang dengan ide-ide 
yang terlalu bersemangat. Jika saya memiliki masalah di masa depan, bolehkah saya 
mengusir mereka? " 

" Sehubungan dengan itu, bertindak saja tanpa ada keberatan, tetapi juga harap berhati-
hati. Saya ingin berpikir bahwa tidak ada lagi orang bodoh yang akan mencoba mengancam 
Chosen One kelas atas, tetapi orang-orang seperti itu, biasanya tidak akan mengindahkan 
ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka terhadap diri mereka sendiri. " 

Gadras sangat setuju. 

Alasannya adalah jika ada yang melakukannya, mereka kemungkinan besar akan dihukum. 

"Itu pernah terjadi sebelumnya?" 

"Ya. Ada orang yang kuat yang telah diakui sebagai Chosen One kelas atas sebelumnya, 
seperti Shin, tetapi beberapa orang bodoh menganggap kerabat orang itu sebagai sandera 
dan mencoba membuatnya patuh. " 

" ... Bisakah aku mengatakan pikiranku dengan bebas? " 

" Tolong berbicara tanpa syarat. " 

" Itu bodoh. " 

" Menurutmu begitu? Ngomong-ngomong, seperti untuk para bangsawan, mereka semua 
terbunuh, dari pelaku utama hingga para pelakunya. Rumah mereka juga hancur total. 
Tidak ada belas kasihan untuk orang-orang yang ikut campur. Namun, tidak ada bukti 
bahwa orang tersebut melakukannya sendiri. " 

" Ya Tuhan! " 

Mereka tampaknya telah menerima balasan yang sesuai. 

Ngomong-ngomong, tampak di depan umum bahwa pasukan kerajaan telah menundukkan 
para bangsawan yang akan memulai pemberontakan. 
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"Yah, well, aku baik-baik saja dengan bertindak seperti biasanya, jadi aku ingin meminta 
bantuanmu jika itu terjadi." 

"Memang, aku bukan putri, tapi aku akan mengerahkan kekuatanku juga." 

tegas mengangguk lagi. 

Di sebelahnya, Rionne juga sepertinya berkata, "Serahkan padaku," ketika dia mengangguk. 
Meskipun beberapa orang mungkin lebih suka menangani sendiri, memiliki anggota 
keluarga kerajaan sebagai sekutu masih hebat. Shin telah memutuskan untuk melaporkan 
jika ada bangsawan yang buruk. 

"Tepat sekali. Jangan pulang terlalu cepat, karena orang-orang sombong itu berisik. Mari 
kita istirahat minum teh. Bisakah Anda ceritakan tentang kisah tentang Skull Face yang 
dipermasalahkan? " 

" Kalau begitu, saya kira tidak apa-apa. " 

Shin membalas Rionne dengan anggukan. 

Ketika Shin dan yang lainnya kembali ke kastil menggunakan titik transisi, seseorang sudah 
berada di ruangan itu. 

Itu adalah seorang pria mungil, sedikit di atas setengah baya, yang mendekati mereka. Jika 
seseorang melihat jubah pendeta, itu terutama berwarna putih dan biru, dan ia memiliki 
kesan seseorang yang berpangkat tinggi. 

Jika sesuatu yang aneh dapat dinyatakan tentang pria itu, itu adalah bahwa dia mengutak-
atik panel kontrol dari titik transisi tanpa memperhatikan Rionne. 

Karena ada banyak tujuan keluar untuk titik transisi, tujuan dapat ditentukan dengan panel 
kontrol. Tidak ada tindakan seperti itu ketika Shin bertarung melawan Barlux sebelumnya 
di guild petualang, dan tempat latihan tidak bisa dimasuki tanpa otoritas ketua guild, 
karena tujuan sudah ditetapkan. 

Ngomong-ngomong, dalam situasi normal, ketika otoritas ketua guild tidak dipanggil, itu 
hanya tempat latihan yang terbuka untuk umum, jadi itu tidak dibuat hanya untuk Yang 
Terpilih. 

"Bukankah itu Kardinal Greyl? Apa yang dia lakukan? " 

Rionne menyuarakan pertanyaannya. 

Apakah dia seorang mediator dengan gereja? Shin memandang pria bernama kardinal itu. 
Namun, pada saat berikutnya, wajah Shin menegang karena tampilan status dari Analyze. 

―――― 『Greyl Dulles Level 161 Priest』 
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―――― Endowment: 【Charm • IV】 【Kebingungan • III】 

Status abnormal yang merepotkan itu tidak bisa dirasakan secara nyata di era game, tetapi 
siapa pun akan memahami bahaya nyata mereka akan berpose di dunia ini yang menjadi 
kenyataan. 

Dan orang yang berada di bawah dua status abnormal seperti itu, mengutak-atik panel 
kontrol dari titik transisi. 

"Dia dipengaruhi oleh Mantra dan Kebingungan! Hentikan orang itu! " 

Shin mulai berlari pada saat yang sama ketika dia berteriak. 

Namun, Shin terlambat hanya dengan satu langkah, ketika Greyl selesai mengacaukan 
kontrol. 

"Ugh !?" 

Pandangan Shin dengan mudah terdistorsi. 

Ketika ketidaknyamanan yang tidak terasa selama transisi normal berakhir, adegan di 
sekitar Shin benar-benar berubah. 

◆◆◆◆ 

"... Apakah ini nyata?" 

Apa yang meluas di sekelilingnya adalah, dengan kata lain, reruntuhan. 

Rumah-rumah yang hancur dan sisa-sisa yang tersebar membantah keberadaan 
penghuninya. Shin mencoba mengumpulkan sekelilingnya untuk informasi melalui 
keterampilan sistem pendukung 【Clairvoyance】, tetapi karena kabut tipis yang bisa 

dirasakan oleh sihir samar, penglihatannya terhalang untuk melihat jauh. 

Ada banyak bangunan yang terhindar dari kehancuran total, tetapi sebagian besar memiliki 
lubang besar di dinding mereka, atau lantai kedua mereka hilang, yang tidak mungkin 
karena bukti pelapukan. 

Dalam jangkauan pandangannya, ada puing-puing pecahan kaca dan gerobak. Dan, dia bisa 
memastikan jejak kaki yang jelas bukan dari manusia atau kuda. 

"Uu ... Apa yang terjadi?" 

Ketika Shin berbalik, Rionne berdiri di dekatnya. 

Gadras dan Greyl tidak terlihat. Apakah hanya Shin dan Rionne yang dipindahkan, atau dua 
lainnya dipindahkan ke lokasi yang berbeda? Itu tidak bisa ditentukan oleh Shin saat ini. 
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"Rupanya, kita telah dipindahkan ke suatu tempat. Apakah Rionne-sama tahu sesuatu? " 

" Ditransfer, ya ... Dari titik transisi itu, dipindahkan ke tempat dengan reruntuhan dalam 
kondisi ini ... Mungkin, tidak, itu pasti Tempat Suci, Kalkia. " 

" Jangan bilang, itu adalah tempat yang dikatakan merajalela dengan monster berbahaya? " 

"Ya itu. Mereka mungkin berpikir untuk menyingkirkan kita dengan monster di sini. " 

Di dalam Sacred Place, Rionne mendengar bahwa monster kuat dengan level lebih tinggi 
dari 500 berkeliaran. Tidak peduli berapa banyak Rionne adalah Chosen One kelas atas, 
tidak ada jaminan bahwa dia akan bertahan hidup ketika dia dilempar tanpa persiapan apa 
pun. Tapi, itu hanya akan terjadi, jika Shin tidak ada di sampingnya. 

"Shin, apa hanya kita yang ada di sini?" 

"Ya. Setidaknya tidak ada seorang pun di dekat kita. " 

" Lalu, tampaknya hanya kita yang dipindahkan di sini. Tidak mungkin untuk satu transisi 
untuk dipindahkan ke beberapa tempat. " 

" Dengan kata lain, Gadras-san tetap di sisi lain, ya? " 

Itu bagus bahwa tidak semua anggota yang ada di ruangan itu ditransformasikan. 

"Pertama-tama, mari kita pindah dari Kalkia. Bisakah Anda menggunakan Mind Chat? " 

" Tidak, sayangnya saya tidak memiliki kartu petualang. Bagaimana denganmu, Shin? " 

" Aku punya teman yang bisa aku gunakan. Untuk berjaga-jaga, selain Gadras-san, bahkan 
jika saya mencoba menjelaskan situasi saat ini, adakah yang akan percaya? Untuk 
memulainya, saya tidak tahu apakah mereka bisa menyampaikan pesan untuk kita. " 

Meskipun Shin tidak ingin mengumumkan bahwa dia dapat menggunakan Mind Chat, saat 
ini keadaan darurat, jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada Rionne. 

Jika orang biasa pergi ke kastil, mereka pasti akan dibatasi di gerbang. Itu berbeda jika 
Schnee mengungkapkan identitasnya, tetapi dia tidak berniat sejauh itu. 

Jika diketahui bahwa Shin dapat berkomunikasi langsung dengan Schnee, dia yakin bahwa 
perawatannya sebagai Kelas Atas biasa yang Dipilih akan hilang. Dia memiliki kemewahan 
untuk mengkhawatirkan hal-hal semacam ini, karena selama Shin ada di sana, keselamatan 
Rionne aman. 

"Aku ingin tahu apa yang terjadi di sisi lain. Namun, sia-sia jika mereka tidak bisa sampai 
ke kastil, ya? Kurasa Gadras akan menangkap Kardinal Greyl, jadi Shin tidak perlu merasa 
terganggu dengan itu, kurasa. " 
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" Aku juga terkejut. Saya tidak menyangka bahwa seorang pendeta akan memiliki status 
abnormal yang berbahaya seperti itu. " 

Jika itu masih permainan, mustahil untuk memanipulasi perilaku avatar dengan efek status 
abnormal, tetapi sepertinya itu tidak terjadi di dunia ini. . 

Setidaknya, tidak mungkin bagi mereka yang terkena dampak status seperti itu untuk 
mempertahankan kondisi mental yang tepat. Selain itu, waktunya. Kemungkinan mereka 
berencana untuk menargetkan Shin dan Rionne ketika mereka kembali dari transposing 
mereka. 

"Apa yang terjadi ..." 

Shin bergumam sambil menghela nafas ringan. 

"Aku ingin memberi tahu temanku titik pertemuan, apakah kau tahu ada kota di dekat 
sini?" 

"Jika itu masalahnya, ada kota benteng Balmel. Sangat penting untuk melewati tempat itu, 
bahkan jika mereka menuju ke sini atau kita menuju ke arah Bayreuth. " 

" Dipahami. Saya akan memberi tahu teman saya untuk menemui kami di Balmel. " 

Shin berterima kasih kepada Rionne dan dia terhubung ke Schnee melalui Mind Chat. 

Dalam beberapa detik, nada dering nostalgia itu berhenti, dan Shin menyadari perasaan 
terhubung. 

"(Ah, Schn――)" 

"(SHIN! Di mana kamu sekarang !?)" 

"(Uooo !?)" 

Kata-kata Shin terganggu oleh suara keras Schnee, membuatnya mengeluarkan suara aneh. 
Selanjutnya, tubuhnya dipukul dengan sentakan. 

Berbicara tentang Schnee, dia menyadari dengan sangat cepat ketika Shin dipindahkan. 
Suaranya tidak seperti nada suaranya yang biasa, dan keadaan paniknya bisa dirasakan 
oleh Shin. 

"(Apakah kamu baik-baik saja !? Tolong jawab aku!)" 

"(Tunggu, Schnee, tenanglah sedikit, aku baik-baik saja. Aku akan menjelaskan apa yang 
terjadi sekarang. Sekali lagi, aku ulangi, aku baik-baik saja.)" 

Shin mulai berbicara setenang mungkin. 
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Setelah mengatakan bahwa dia baik-baik saja beberapa kali, Schnee akhirnya menunjukkan 
tanda-tanda mulai tenang. 

"(Maafkan aku. Aku baik-baik saja sekarang.)" 

"(Lalu itu bagus. Entah bagaimana, panik tidak tampak seperti Schnee.)" 

"(Itu, sekali lagi ... itu. Kupikir Shin telah menghilang.)" 

" (... Kasihan saya. Saya terlalu banyak mendengar.) " 

Meskipun Schnee tampak tenang, rasa tidak amannya tetap ada. 

Mungkin itu karena dia baru saja bersatu kembali dengan Shin lagi sehingga rasa tidak 
amannya jelas terlihat. Tidak peduli seberapa tinggi levelnya, bahkan jika tubuhnya kuat, 
Schnee juga seorang wanita. Bahkan jika statistiknya tinggi, itu tidak berarti bahwa hatinya 
kuat sampai sejauh itu. 

"(Jadi, di mana di dunia ini, kamu? Sepertinya kamu juga tidak berada dalam jangkauan 
persepsi saya.)" 

"(Ah ya, aku berada di tempat latihan yang memiliki kecocokan dengan putri kedua, tetapi 
terpaksa transpos ketika kita kembali ke kastil.) " 

"(Ditransposisikan? Itu menjelaskan mengapa kehadiranmu menghilang tiba-tiba.)" 

"(Aku dengan putri kedua sekarang. Menurutnya, tempat di mana kita disebut Tempat Suci 
Kalkia.)" 

"(Tempat Suci hanya dapat dipindahkan ke dari istana kerajaan, kan? ... Namun, jika saya 
tidak salah, transisi ke sana seharusnya tidak mungkin tanpa izin.) " 

Schnee tampaknya menyadari tentang titik transisi di istana kerajaan. 

"(Orang tua bernama Cardinal Greyl yang mengubah kita. Meskipun pangkatnya rendah, 
dia menderita kondisi abnormal Charm dan Confusion.)" 

"(Begitu. Jika itu Cardinal Greyl, maka memilih Tempat Suci untuk transpos menjadi 
mungkin. Tetap saja, Mantra dan Kebingungan, ya?) " 

Menurut cerita Schnee, Kardinal Greyl mengabdikan dirinya untuk belajar di gereja di 
kerajaan Bayreuth, ia tampaknya menjadi orang yang beriman mendalam sehingga ia naik 
ke posisi kardinal. 

Seperti yang diharapkan Shin, Kardinal Greyl menjabat sebagai mediator gereja dan telah 
ditempatkan di istana raja selama beberapa waktu sekarang. Layak untuk seseorang yang 
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memperoleh 【Purification】 sendirian, bisa dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya 

cukup baik untuk orang biasa. 

Dari cerita pendek yang didengar Shin, dia mengerti betul bahwa itu tidak terkait dengan 
Mantra dan Kebingungan. 

"(Apakah dia diminta untuk memurnikan item terkutuk tetapi gagal atau sesuatu?)" 

"(Tindakannya terlalu tepat untuk itu. Akan lebih logis untuk berpikir bahwa dia 
dimanipulasi oleh seseorang, bukankah kamu setuju?)" 

Ketika Shin memberikan salah satu kemungkinan, Schnee membantahnya sepenuhnya. 

"(Lalu, apakah Anda punya ide, Schnee?)" 

"(Sejauh yang saya tahu, tidak ada yang khusus yang saya ingat. Untuk mulai dengan, 
Keterampilan kelompok gangguan mental, seperti Pesona dan Kebingungan, dianggap 
sebagai tabu. Hanya karena telah mempelajarinya, seseorang akan dieksekusi ketika 
tertangkap, bahkan jika itu seseorang dari keluarga kerajaan.) " 

" (Ah, jadi seperti itu, ya?) " 

Shin setuju dengan kata-kata Schnee. 

Bagaimanapun, keterampilan yang memanipulasi hati seseorang akan dianggap berbahaya. 
Bahkan keluarga kerajaan tidak kebal terhadap hukuman, karena penegakan menyeluruh 
dilakukan tanpa kecuali. 

Sulit dipercaya bahwa pengguna skill atau item seperti itu akan melayani kastil. 

Jika itu masalahnya, maka――. 

"(Ada yang tersembunyi.)" 

"(Ya, aku juga berpikir begitu.)" 

Kata-kata yang sama muncul di benak Shin dan Schnee. 

Itu adalah nama yang diberikan dari seorang antagonis yang berbeda dari 7 ras asli di 
dunia ini. 

"(Aku tidak bisa kembali sekaligus. Ini mungkin buruk, tapi aku akan menyerahkannya 
padamu, oke?)" 

Dia memiliki keterampilan untuk menggunakan transposing. Namun, jika diketahui bahwa 
dia bisa menggunakan sihir yang dikatakan hilang, Rionne tidak akan membiarkannya 
pergi, tidak peduli apa yang terjadi. 
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"(Tidak masalah. Ini kesempatan baik untuk mengajar Tiera juga.)" 

"(Terima kasih.)" 

"(Tolong serahkan padaku. Aku akan menceritakan masalah tentang putri kepada Raja.)" 

Jika itu adalah Schnee, akan mudah untuk melakukan kontak dengan Raja tanpa diketahui 
oleh siapa pun. 

Jika dia entah bagaimana menyampaikan bahwa sang putri aman, kebingungan akan 
diselesaikan. Dalam situasi itu, orang yang berbaring tersembunyi di kastil akan merasa 
sulit untuk bergerak. 

"(Kalau begitu, aku akan menghubungi kamu tentang hasilnya nanti. Bagaimana dengan 
tempat pertemuan?)" 

"(Balmel akan melakukannya. Sepertinya kamu harus pergi ke sana, jadi mari kita bertemu 
di sana.)" 

"(Afirmatif.)" 

Setelah keputusan terperinci dibuat, Obrolan Pikiran dipotong. 

Shin memutuskan untuk menyerahkan masalah Bayreuth ke Schnee, dan berbalik ke arah 
Rionne lagi. 
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Vol. 4 - 3.1 
Schnee, yang memotong Obrolan Pikiran dengan Shin, segera beraksi. 

Dia tampak sangat cemas ketika kehadiran Shin menghilang setengah hari setelah pergi ke 
kastil, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya seperti biasa. 

"Kuu?" 

"Ada apa?" Tanya Yuzuha, dan situasinya dijelaskan secara singkat. 

"Kuu! Yuzuha benci itu! " 

Justru karena rekan Yuzuha terlibat, dan karena secara pribadi telah dipengaruhi oleh 
racun sebelumnya, Yuzuha tidak akan membiarkan keberadaan musuh *. (T / N: Ini akan 
dijelaskan nanti.) Dengan Yuzuha bertengger di bahunya, Schnee pergi ke kota dari 
penginapan. Meskipun orang yang lewat berhenti berjalan, terpesona oleh wajah Schnee 
yang cantik, tidak ada yang mengenalinya karena dia disamarkan oleh keterampilan sihir. 

Menghindari mereka yang tidak tahu tempat mereka dengan anggun, Schnee tiba di tempat 
Tiera berada dalam waktu singkat. Ketika dia membuka pintu ke pintu masuk, wewangian 
yang tidak pernah dia cium dalam kehidupan sehari-hari tetap ada di udara. Rupanya, itu 
adalah toko yang berurusan dengan produk yang berhubungan dengan alkimia. Benda-
benda, yang akan menjadi katalis khusus, seperti dedaunan dengan warna-warna yang 
tampak beracun atau semacam benda kering, saling berdampingan. 

Tiera berada di sudut tempat berbagai jenis kertas berbaris, dan dia dengan bersemangat 
membandingkannya. 

"Tiera. Tiera? " 

" ......... " 

Rupanya, Tiera cukup fokus padanya. 

Bahkan ketika Schnee memanggilnya, Tiera tidak menanggapi sama sekali. Karena mau tak 
mau, Schnee dengan ringan mengetuk bahunya dan memanggil namanya dekat ke 
telinganya. 

"... Tiera?" 

"Hyaaa !!?" 

Tiera mungkin terkejut, tiba-tiba mendengar suara yang begitu dekat dengan telinganya. 

Dia melompat menanggapi. 
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"M-Master. Tolong jangan mengagetkan saya seperti itu. " 

" Meskipun bagus untuk berkonsentrasi, perhatikan sekeliling Anda. Kamu bahkan tidak 
memperhatikan ketika aku memanggilmu sebelumnya. " 

" Uhh, maafkan aku. " 

Tiera meminta maaf sambil menggantung kepalanya. 

Entah bagaimana, telinganya yang panjang juga tampak menghadap ke tanah. 

"Lupakan. Tiera, meskipun ini mungkin sulit bagimu, ada bisnis yang mendesak yang telah 
muncul dan kamu harus menemaniku mulai sekarang. " 

" Bisnis mendesak? " 

" Ya, ini tentang istana Raja. " 

Kastil Raja, Tiera mengerti, bukan tempat yang bisa dia tuju. 

Jika dia masih di Tsuki no Hokora, dia pasti akan membalas dengan suara keras. Namun, 
karena Shin dan tindakannya, dia tidak terkejut dengan hal seperti itu. 

"... Aku mulai terbiasa dengan situasi ini yang terjadi ketika menemani Guru." 

'Seperti yang diharapkan dari Guru, kamu dan Shin tentu saja sama', Tiera menyetujui saat 
dia berpikir pada dirinya sendiri. 

"Ini bukan cerita untuk dijelaskan di sini. Ayo pergi keluar. " 

" Dimengerti. " 

Tiera dengan patuh mengikuti Schnee yang berbalik kembali ke jalan. 

Itu bukan masalah bagi Tiera, karena dia tidak punya niat untuk membeli sesuatu secara 
khusus. 

Sambil berjalan di jalan yang mengarah ke istana Raja, Schnee menjelaskan situasinya. 

"... Jadi dengan kata lain, aku harus mengalahkan 'itu' mulai sekarang?" 

"Begitulah kelihatannya. Karena Anda telah mencapai titik di mana Anda dapat pergi ke 
luar, tidak ada jaminan bahwa Anda tidak akan terlibat dengan 'itu'. Tidak ada dokumen 
atau desas-desus tentang 'itu', dan lebih baik jika kau memahaminya sendiri. " 
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'Itu' berbeda dari monster yang menyerang orang untuk makanan atau untuk melindungi 
wilayah mereka. 'Itu' berbeda dengan pencuri yang mencuri barang dan uang. 'Itu' adalah 
antagonis yang menindas dan menjebak orang. 

"Ini adalah kesempatan sempurna bagi Tiera untuk belajar tentang keberadaan setan." 

EmonDemon. 

Apakah monster dikatakan lahir dari racun. 

Itu sangat berbeda dari monster lain, karena itu tidak dikenakan pembatasan kemampuan 
di tempat di mana racun menumpuk; alih-alih itu diperkuat. Sekali lagi, di daerah iblis, 
transmogrifikasi monster juga dipercepat oleh racun dan di daerah yang terkena 
dampaknya; kehadiran iblis meningkatkan tingkat kesulitan. 

Biasanya, ketika monster dipengaruhi oleh racun, sulit bagi mereka untuk menjaga 
kewarasan mereka. 

Mungkin saja untuk monster level tinggi, tetapi monster level rendah hampir tidak bisa 
menolak transmogrifikasi. Monster yang mengubah penampilan memiliki kata 'Invade' 
yang ditambahkan ke nama mereka. Kemudian, itu menjadi keberadaan yang menyerang 
makhluk hidup di sekitarnya tanpa pandang bulu. 

Perubahan penampilan diasumsikan terjadi ketika tubuh monster, yang lahir dari esensi 
iblis, digantikan oleh racun. Dengan demikian, penampilan monster itu tidak kembali ke 
bentuk aslinya bahkan jika racun sudah hilang. Apakah itu karena monster, yang tidak bisa 
membedakan antara sekutu dan musuh, dipengaruhi oleh racun? Ada banyak dari mereka 
yang mengikuti iblis itu. 

Juga racun, selain memengaruhi monster, menimbulkan efek pada tujuh ras yang ada di 
dunia ini. Tidak ada transmogrifikasi dalam pengaturan game; Namun, di dalam racun, 
seseorang akan menerima status buruk seperti pembatasan kemampuan, keadaan 
abnormal, dan sebagainya. Meskipun itu tergantung pada kepadatan racun, tingkat dan ras 
orang tersebut, itu adalah halangan yang menyusahkan untuk bertarung melawan iblis 
yang lebih kuat. 

Racun muncul dalam pencarian melawan bos, dan itu menyebabkan monster menyerang 
kota; itu muncul di berbagai tempat. 

Ketika datang ke iblis peringkat tinggi yang memiliki penampilan yang dekat dengan 
anatomi manusia, kecerdasan tinggi, daya tempur tinggi, dan disertai oleh iblis berpangkat 
rendah. Itu adalah monster yang selalu muncul di dungeon dan quest yang sulit. 

Peringkat biasanya tergantung pada kekuatan, dan diklasifikasikan ke dalam kelas Grand 
Duke, kelas Duke, kelas Marquis, kelas Count, kelas Viscount, kelas Baron, dan kelas Knight. 
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Omong-omong, ini adalah indeks yang ada sebagai pengaturan dalam game; itu secara 
kasar mengekspresikan kekuatan bertarung iblis. 

"Musuh mungkin kelas Count." 

"Bagaimana Guru tahu?" 

Tiera bertanya pada Schnee siapa yang menduga pangkat musuh. 

Bahkan jika Tiera tahu keberadaan setan sebagai pengetahuan, dia tidak bisa memprediksi 
seperti yang dilakukan Schnee. 

"Ini adalah metode eliminasi yang sederhana. Dalam hal kelas Marquis dan di atasnya, 
cukup banyak untuk menghancurkan negara dalam serangan mendadak, bahkan tanpa 
perlu mengubah posisi putri kedua. Ketika datang ke kelas Baron dan di bawah, tidak ada 
kecerdasan untuk berpikir sejauh itu di masa depan. Levelnya tinggi sampai batas tertentu, 
tetapi masuk akal untuk berpikir itu adalah kelas Count. " 

" Begitu. Ngomong-ngomong, berapa estimasi levelnya? " 

" Benar, kurasa sekitar 300-an rendah, hingga 400-an tinggi. " 

'Jika sang Putri meninggal di Tempat Suci, maka itu bermanfaat bagi mereka. Bahkan jika 
dia tidak, mereka mencapai tujuan mereka dengan mengambil keuntungan dari 
kebingungan. ' Tiera berpikir, sambil menerima penjelasan dari Schnee. 

"Level kelas itu ada di suatu tempat di tengah ... Maksudku, um, Tuan? Aku masih tidak baik 
untuk bertarung melawannya, bahkan jika itu setengah dari level terendah. " 

Tidak seperti orang terpilih dengan kekuatan bertarung tinggi, itu tidak mungkin baginya. 
Kecuali terbunuh dengan melawan lawan yang selisih levelnya lebih dari 200. Bahkan jika 
Kagerou bersamanya, itu tidak berarti kekuatan bertarungnya meningkat. 

"Tidak masalah, karena kita hanya akan mengamati kali ini." 

"Amati ..." 

'Haruskah aku senang bahwa tidak perlu bertarung? Atau haruskah saya kagum dengan 
Guru yang mengatakan hal seperti itu? ' 

'Ada yang aneh juga,' pikir Tiera, ketika alisnya berkerut. 

Jauh dari kekhawatiran Tiera, Schnee terus berjalan menuju kastil. 

Karena Tiera mendengar bahwa sang Putri terpaksa dipindahkan, dia mengira kastil akan 
kebingungan. Namun, para penjaga tidak memiliki penampilan yang panik. 
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"Tuan, kita tidak memiliki izin, apakah kita akan baik-baik saja?" 

"Tidak masalah, karena kita tidak akan menggunakan gerbang untuk memulai." 

"Eh?" 

Tanda tanya melayang dari Tiera atas kata-kata Schnee. 

Schnee kemudian maju ke arah yang berbeda dari gerbang. 

Meskipun Tiera juga tidak mengerti maksud Schnee, dia mengikutinya untuk saat ini. 
Schnee, yang berjalan di sepanjang dinding untuk sementara waktu, saat tidak ada orang di 
daerah itu, dia mengaktifkan keterampilan sihir. 

"【Menyembunyikan】" 

Sosok dua orang menghilang dengan efek. 

Ditambah dengan efek bonus Kunoichi, yang merupakan pekerjaan utama Schnee, mereka 
hanya akan ditemukan dalam keadaan ekstrim. 

"Penampilan saya tersembunyi ... Jangan bilang ...?" 

"Anda benar. Tunggu sebentar, karena kita akan melompat. " 

Mengatakan demikian, Schnee memegangi Tiera di tangannya dan menendang-nendang 
tanah. 

"Eek! ――――" 

Tanpa menghancurkan tanah, Schnee dan Tiera tampak terbang dengan lembut. 

Namun, jeritan Tiera secara paksa dihentikan dari tekanan angin yang tiba-tiba. Meskipun 
tidak ada yang akan mendengarnya bahkan jika dia berteriak karena efek 【Bersembunyi

】, jika mungkin dia ingin waktu untuk dipersiapkan. 

"Bagaimanapun, satu langkah tidak cukup, ya?" 

Selain Tiera yang memikirkan hal-hal semacam ini, Schnee dengan tenang menghitung 
jarak ke puncak tembok. 

Karena dia melompat sambil memegang Tiera, dia tidak akan sampai di puncak jika dia 
terus berjalan seperti sekarang. Karena mau tak mau, dia meletakkan kakinya di dinding 
dan menendang dengan kekuatannya. 
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Keterampilan sistem seni bela diri 【Wall Run】. Dengan jumlah langkah yang tetap, itu 

adalah keterampilan yang memungkinkan seseorang berlari secara vertikal di dinding 
sementara ketika dipanggil dan mempertahankan pijakannya. 

Dari satu langkah itu, Schnee berlari tanpa suara ke dinding. 

"Tuan, bukankah kamu membuat lompatan aneh barusan?" 

"Itu adalah keterampilan yang dapat membuat pijakan di dinding. Ini sangat nyaman. " 

" A-aku mengerti ... " 

Dari sudut pandang Tiera, yang sering mengikuti pelatihan perang, dia bertanya-tanya 
'apakah akan ada kesempatan untuk menggunakan dinding sebagai pijakan seperti itu?' Dia 
berharap itu terkait dengan pekerjaan. 

Ketika Tiera bertanya tentang pekerjaan Schnee sebelumnya, dia menerima satu kalimat: 
"Itu rahasia." 

"Kalau begitu, ayo turun. Berbahaya jika kamu tidak bertahan. " 

Terlepas dari apa yang dipikirkan Tiera, Schnee melompat ke udara tanpa goyah. 

"Ah, kamu-AAAAH!" 

Tiera berteriak dari kejatuhan tiba-tiba, tapi Schnee tidak keberatan untuk saat ini. Schnee 
sering melakukan jenis kejatuhan ini bersama Shin. 

Meskipun dia melompat dari ketinggian bangunan rata-rata, Schnee mendarat tanpa suara, 
seperti ketika dia sampai di dinding. Setelah dia menurunkan Tiera, Schnee mulai berjalan 
dengan langkah kaki sunyi segera. 

Kepada Tiera yang berlutut di tanah, memegangi dadanya, dan kehabisan nafas, kata-kata 
berikutnya yang keluar dari Schnee tanpa ampun menusuknya. 

"Sekarang, saatnya untuk menyelinap ke kastil." 

"Y-Ya ..." 

Sambil mengingat hari-hari terakhir pelatihan Spartan, Tiera patuh mengikuti Schnee. 

(Bahkan jika Shin kembali, Tuan masih Tuan ...) 

Schnee benar-benar tidak mengenal Tiera yang memikirkan hal semacam itu. 

◆◆◆◆ 
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Sekarang, Schnee dan Tiera melangkah masuk ke dalam kastil. Namun, penampilan mereka 
tidak bergerak diam-diam seperti seseorang yang mencurigakan. Bahkan, mereka 
bertindak dengan cara yang sangat berani. 

Mereka memasuki gerbang depan kastil setelah sedikit berjalan dari dinding, dan maju 
melalui lorong di mana para ksatria dan petugas sipil bolak-balik. Mereka bergerak seolah-
olah berada di dataran yang benar-benar terbuka. 

"Um, kemana kita akan pergi, Tuan?" 

"Ke sel penjara. Aku akan menghapus status abnormal pada Cardinal Greyl. " 

" Yah, um, tidakkah kita perlu mengalahkan iblis yang tadi? " 

" Tidak masalah. Saya sudah menangkapnya. " 

" Tuan terlalu menakjubkan ... " 

Sambil berbicara dengan Schnee yang menjawab dengan acuh tak acuh, Tiera berpikir, 
'Setan, ini sudah berakhir untukmu. 

Tentu saja ada tentara yang sedang berpatroli dan bertugas menjaga. Namun, tidak ada 
satu pun yang cukup kuat yang bisa melihat 【Menyembunyikan】 Schnee, dan Schnee 

berasumsi bahwa tidak perlu berpatroli di dalam kastil di siang hari bolong. 

'Itu terlalu mudah,' pikir Tiera yang tahu kemampuan Schnee, tetapi dia menahan 
pertanyaannya tentang apakah itu boleh untuk maju dengan mudah seperti ini. 

Bahkan iblis tidak akan mengharapkan perkembangan seperti ini. 

Lalu--. 

"Kami telah tiba ..." 

Setelah beberapa menit, mereka tiba di pintu depan yang menuju ke sel penjara tanpa 
insiden. 

Menjaga pintu kokoh adalah dua ksatria berotot. Namun, ketika Schnee mendekat, mereka 
menyandarkan punggung mereka ke dinding dan duduk, seolah-olah mereka kehilangan 
kekuatan. 

Itu adalah keterampilan sihir yang tidak nyanyian, Tidur. Setelah mengambil kunci dari 
para penjaga yang benar-benar tertidur, Schnee membuka pintu yang menuju ke sel 
penjara. 
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Anda tidak bisa mengatakan bahwa sel penjara bersih. Meskipun berada di istana kerajaan, 
itu memiliki penampilan yang dekat dengan sebuah gua. Masing-masing dari penjara itu 
luas, memungkinkan untuk menampung sekitar sepuluh manusia yang disatukan. 

Schnee telah mendeteksi 2 kehadiran dalam rentang perseptifnya. Salah satunya adalah 
iblis dan yang lain milik Kardinal Greyl. Dia langsung menuju sel karena di situlah 
kehadiran iblis itu. 

Di sel penjara, kecuali Schnee dan teman-teman, hanya ada dua kehadiran. Meskipun 
ruangan itu cukup luas, hanya Kardinal yang ditampung di sana. 

Setelah meninggalkan Yuzuha ke Tiera dan menjadikannya siaga, Schnee mendekati 
Kardinal dan menunjukkan dirinya. Kemudian, suara keras dari Kardinal Greyl 
menanyakan identitasnya. 

"Siapa di sana?" 

"Sudah lama, Kardinal Greyl." 

"!? B-Suara itu, mungkin Anda adalah Raizar-dono? Kenapa kamu di sini? " 

Kebingungan bercampur dengan suara Kardinal Greyl. 

Bahkan Kardinal mendengar tentang menghilangnya Tsuki no Hokora. 

"Kamu terpengaruh oleh Mantra dan Kebingungan, bukan?" 

"... Kamu tahu?" 

"Kudengar kau memindahkan orang yang dianggap sebagai Kelas Atas Terpilih dan Putri 
Kedua ke Tempat Suci." 

"Seperti yang diharapkan dari Raizar-dono, kau punya telinga yang cepat. Kapan itu 
dimulai? Saya memiliki sedikit memori tentang itu. Saya ditangkap oleh Gadras ketika saya 
memulihkan kesadaran saya, dan menjadi negara ini. Bahkan jika saya mencoba untuk 
mengingatnya, tidak peduli berapa kali, hanya ingatan yang terfragmentasi dan tidak jelas 
yang muncul. " 

Kardinal Greyl mengerutkan kening dengan cara menyesal; Schnee merasa ukurannya 
lebih kecil dari waktu ketika dia menjadi bagian dari Fraksi Perjuangan Bersenjata. 
Kemungkinan dia merasa bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. 

"Itu efek berbahaya ketika kamu mendapat dua gangguan pikiran, kamu tahu? Saya datang 
ke sini untuk menghapus Mantra dan Kebingungan dari Anda sepenuhnya. Harap tenang. 
Dua orang yang ditransformasikan aman. " 

Kardinal tiba-tiba mengangkat kepalanya. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Apa! Apakah itu kebenarannya !? " 

" Ini informasi yang bisa dipercaya. " 

" Aku berterima kasih atas perhatianmu. Setelah mengusir orang-orang yang sangat 
diperlukan bagi negara, keluarga kerajaan dan Yang Terpilih, sampai mati, bisa dibilang 
aku sangat khawatir. " 

" Mungkin tidak akan lama sampai mereka kembali. Sekarang, karena kekhawatiran Anda 
telah hilang, haruskah saya menghilangkan kondisi abnormal? " 

" Ya. Sangat menakutkan bahwa saya tidak tahu kapan saya akan kehilangan kewarasan 
saya. Tolong lakukan itu. " 

Sebenarnya itu sudah dihilangkan, tetapi Schnee memberitahunya untuk membuatnya 
merasa lega. 

Ketika keterampilan sulap kelompok gangguan pikiran menjadi tabu, pengetahuan tentang 
metode pemulihan juga hilang. 

Schnee akan menggunakan keterampilan sihir pemulihan keadaan abnormal pada Kardinal 
Greyl yang lemah. 

Namun, sebelum dia bisa mengaktifkan skill, bayangan datang ke arah Schnee. 

"Kamu akhirnya keluar, ya?" 

Schnee dengan cepat mengeluarkan ninja katana, 『Lazuline Flame』, dan mengalihkan 

pandangannya ke arah bayangan yang terbang masuk. 

Di depannya, ada monster yang memiliki penampilan aneh. 

Setengah bagian bawah tubuhnya memiliki dua kaki yang berbeda: satu kaki menyerupai 
sapi dan yang lainnya adalah manusia. Kerangka yang mirip dengan serangga menutupi 
makhluk dari dadanya hingga pantatnya. Lengan kiri memiliki sepasang penjepit kepiting 
dan sabit belalang. Lengan kanan di sisi lain, memiliki lima tentakel, yang semuanya 
memiliki duri yang menonjol ujungnya. Kepalanya mungkin adalah anglerfish. Dengan 
wajah ikan yang memanjang secara horizontal, iblis itu tampaknya memiliki mata 
majemuk. 

Itu seperti chimera yang diciptakan dengan niat jahat. Sosok itu, yang hanya bisa disebut 
memberontak, adalah ciri khas kelas Count. 

―――― 『Hitung kelas Setan Magunumuku Level 423』 
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Dengan 【Analisis】 dari Schnee, informasi musuh terungkap. Peringkat itu yang dia 

harapkan. Satu-satunya perbedaan adalah ia memiliki "Magunumuku" sebagai nama 
individu. 

"Itu punya nama. Begitu, jadi itu sebabnya ia memiliki kecerdasan seperti itu, ya? " 

Beberapa iblis, terlepas dari pangkatnya, memiliki nama mereka sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa ada versi monster unik iblis. Itu umumnya dikenal kuat, mirip 
dengan monster unik lainnya. Secara tidak langsung, kecerdasannya yang tinggi tampaknya 
berasal dari itu menjadi monster yang unik. 

"Rambut perak. Mata biru. Peri. Kamu adalah Schneee ... Raizaa ... hah? " 

Apakah ia memiliki masalah dengan pita suaranya? Tampaknya ada suara nada keluar yang 
terdistorsi yang bergema di ruang bawah tanah. 

"Sudah sekitar 500 tahun sejak aku bertemu dengan kaummu. Meski aku belum melihat 
sosok sejak bencana alam, tetap saja penampilannya aneh seperti biasa. " 

" Kalian semua menyebalkan. Kalian teman-teman selalu merepotkan. " 

" Tentu saja, desir !! " 

Suara Magunumuku terhapus oleh suara Ting yang bergema di bawah tanah, dan percikan 
biru menyinari sel penjara gelap sesaat. 

Saat itu berkelok-kelok menembus kegelapan, duri yang memanjang dari ujung tentakel 
diluncurkan di Schnee, tapi dia merobohkannya tepat pada waktunya. Batang besi sel 
penjara sudah hancur berkeping-keping oleh gerakan Schnee. 

Whoosh 

penjepit dan sabit menyerang Schnee yang pindah untuk melindungi Kardinal Greyl. 

Schnee menangkap 3 senjata mematikan yang memusatkan serangan pada 『Lazuline 

Flame』-nya. Dengan bilah katana didorong oleh kelas Count, yang menampilkan kekuatan 

otot tinggi, percikan biru tersebar dari 『Api Lazuline』. 

Tentakel mendekat dari sisi kanan Schnee, yang tidak bisa bergerak. Ada lima dari mereka 
dan nee Lazuline Flame Sch dari Schnee ditekan oleh penjepit dan sabit dari Magunumuku. 

'Tertangkap kamu', pikir Magunumuku, tetapi saat itu jejak biru mengalir melalui dasar 
tentakelnya. 

Gaaahh !? 
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Magunumuku yang berteriak itu mengambil jarak dari Schnee. 

Mata majemuk Magunumuku menangkap belati, 『Scarlet Flame』, dalam pandangannya 

di tangan kiri Schnee, dan memastikan bahwa ia telah menghentikan 『Lazuline Flame』 

dengan penjepit dan sabitnya. 

Magunumuku tidak bisa mencegah tentakelnya dipotong bebas oleh 『Lazuline Flame』, 

karena tidak mungkin bereaksi terhadap gerakan Schnee yang sederhana namun cepat. 
Bahkan jika tentakel mampu menahan pukulan dari pedang besar, itu tidak bisa bertahan 
dari pedang yang membawa cahaya misterius. 

"Guu! Mengganggu! Kenapa kamu melindungi manusia !? " 

" Dia adalah orang yang tidak bersalah, aku tidak bisa membiarkannya mati dengan 
tuduhan palsu. Selain itu, saya tidak bisa membiarkan kalian melakukan apa pun yang 
Anda inginkan. Melakukan itu akan merusak catatan Tsuki no Hokora. " 

" Tsuki no Hokora. Tempat Manusia Tinggi, ya? " 

Mugunumuku, yang mendengar nama Tsuki no Hokora, mundur satu langkah dan 
meluruskan posturnya. 

Tentakelnya yang dipotong diregenerasi dari bagian dasarnya. 

"Manusia Tinggi, orang-orang ini juga membunuh banyak rekan rekanku. Namun, itu sudah 
berakhir. " 

" Berakhir? " 

" Mereka telah meninggalkan dunia ini, dan banyak prajurit yang pergi. Manusia yang 
tersisa, terdegradasi ketika mereka berkembang. " 

" Yah, aku tidak pernah berpikir untuk menceritakan kisah seperti itu oleh iblis. " 

Meskipun iblis kelas Count tidak pandai sejauh itu, ketika sampai pada mereka yang 
memiliki nama, tampaknya bisa untuk memahami masyarakat ras manusia. 

"Era manusia sedang menghadapi akhir. Schneee Raizaa. Jadilah kawan kita. " 

" Apakah ini yang memimpin cerita? Ketika saya memikirkan apa pun yang Anda katakan 
―――― Tidak mungkin. " 

Undangan Magunumuku ditolak oleh Schnee tanpa ragu-ragu. Hal seperti itu tidak layak 
untuk dipertimbangkan. 
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Magunumuku, yang mendengar jawaban Schnee, menekuk tubuhnya tanpa leher dengan 
terampil, dan memiliki postur yang tampak bingung. Tampaknya tidak mengerti alasan 
Schnee menolak. 

"Schneee Raizaa. Kamu ditinggalkan oleh tuanmu, mengapa kamu menolak kami? " 

" ... Tunggu. " 

Di tengah percakapan yang sepele, Schnee harus memperkirakan waktu serangan, dan 
alisnya yang indah bergerak ke kata-kata yang berasal dari Magunumuku. 

"Apa yang baru saja kau katakan?" 

Udara membeku. Semua orang di ruangan itu merasakan ilusi bahwa suhu di dalam sel 
penjara turun di bawah titik beku. 

Pada saat ini, hanya Tiera yang merasakan bulu Yuzuha dan Kagerou yang tiba-tiba 
merinding. 

"Tuanmu telah meninggalkanmu. Orang-orang ini sudah lama sekali. Mereka tidak akan 
kembali lagi. " 

Sedangkan untuk Magunumuku, bukankah itu merasakan dingin yang diakibatkan oleh 
Schnee? Itu tidak akan berhenti berbicara. 

"Bukankah itu penuh kebencian? Aku tidak akan meninggalkanmu. Bukankah itu 
menyebalkan? Hanya mengandalkan kekuatan itu. " 

Magunumuku terus menumpuk kata-kata dengan suara yang bengkok kepada Schnee, yang 
diam. 

Suara terdistorsi, yang mirip dengan suara dari jurang, menyerbu dan melonjak ke telinga 
Schnee. 

Itu adalah wajan Pesona dan Kebingungan yang telah memanipulasi Cardinal Greyl. 
Kontaminasi pikiran ganda mengulurkan tangan jahatnya ke arah Schnee. 

Namun--- 

"Memang, Anda semua masih tidak menyadarinya." 

Suara Schnee agaknya terasa tembus cahaya, mengisi sel penjara basah yang gelap dan 
memurnikannya. 

"Apa yang kau bicarakan?" 
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"Jika itu adalah mantan aku, aku pasti akan marah. Saya mungkin mengandalkan perasaan 
dan berjuang. " 

Ekspresi Schnee berubah sepenuhnya menjadi tenang dari beberapa waktu lalu. 

Magunumuku tidak bisa mengerti mengapa itu tidak merasakan emosi negatif. 

"Waktunya tidak tepat untukmu." 

Schnee, pada saat berikutnya setelah mengatakannya, menggerakkan kedua tangannya 
sehingga mereka menjadi buram, dan senjatanya 『Lazuline Flame』 dan let Scarlet Flame 

』menjadi kilatan yang menembus Magunumuku. 

Gaahhh !? 

Magunumuku bahkan tidak bisa bereaksi terhadap kecepatan luar biasa Schnee. 

Bilah menembus dada kanan iblis dan perut kiri; kekuatan dan ketajamannya 
menyebabkan Magunumuku dijahit di dinding sel penjara. 

Di sana, Schnee mendekatinya dengan santai. Gerakannya tidak sedikit pun cepat. 

"Tingkat ini---" 

Kata-katanya tidak berlanjut sampai akhir. 

Dengan pandangannya yang menurun secara diagonal, sosok yang terproyeksi di sana, 
terutama garis biru yang bersinar, membuat kesan kuat dalam pikiran Magunumuku. 

Magunumuku kepalanya dipenggal. Namun, itu tidak berhenti bernapas segera karena 
vitalitasnya yang tangguh. Karena itu, ia mampu mengenali ninja katana yang 
mengeluarkan udara aneh yang dipegang Schnee di tangannya. 

Schnee and a Demon 

(Senjata itu, jangan bilang, "Blue Moon"? Tidak masuk akal, itu mustahil ...) Pikirannya juga 
terputus di sana. 

Pandangan Magunumuku berubah menjadi biru untuk sesaat, dan kali ini, ia berhenti 
bernapas setelah mengenali ninja katana. 

"Jika sekarang, aku tidak merasa ingin kehilangan ke Element Tail." 

Schnee bergumam, sambil merasakan kekuatan mengalir dari Moon Blue Moon 』. 

"Raizar-dono. Apa sebenarnya monster itu tadi ...? " 
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Kardinal Greyl mengkonfirmasi bahwa iblis itu telah menghilang, dan berbalik ke arah 
Schnee. 

Di depan matanya, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. 

"Yang aku kalahkan tadi adalah monster yang disebut iblis. Orang yang memanipulasi 
Anda. Meskipun Anda harus bisa memahami apa yang Anda lihat, tidak banyak yang 
diketahui tentang itu karena itu adalah monster yang unik. " 

" Itu iblis ... Saya telah membaca dokumen-dokumen Gereja. Itu musuh umat manusia dan 
lahir dari racun. " 

Iblis, yang sudah lama tidak muncul, mulai bergerak. 

Ini, mungkin peringatan lanjutan bahwa sesuatu yang berbeda dari arus akan terjadi. 

"Keadaan abnormal yang memengaruhi Anda telah diusir. Karena saya harus memberi tahu 
Raja, mari kita pergi bersama. " 

" Ah, apa yang harus saya katakan untuk mengucapkan terima kasih? Saya akan membalas 
kebaikan ini dengan segala cara. " 

" Tolong, jangan terlalu banyak bekerja. Sekarang, ayo pergi. " 

Schnee mengedip pada Tiera dan yang lainnya yang bersembunyi, dan mulai berjalan. 

Tiera, yang berada di bawah kondisi 【Menyembunyikan】, memegang Yuzuha, mengikuti 

dua orang. Ngomong-ngomong, Kagerou tersembunyi di balik bayangannya sepanjang 
waktu. 

◆◆◆◆ 

Schnee dan Kardinal Greyl langsung menuju ke kamar Raja. Karena Schnee berhenti 
menyembunyikan penampilannya, orang-orang yang melewatinya memberikan ekspresi 
terkejut dan menundukkan kepala mereka, yang terlihat mengesankan bagi Tiera. 

Apakah cerita itu disampaikan ke petinggi? Seorang pemandu datang dari unit pengawal 
Raja di tengah dan memimpin mereka. Itu riuh di dalam kastil, mungkin karena informasi 
yang terkait dengan serangkaian peristiwa tidak dikirimkan secara akurat. Mengenai 
pemandu yang dikirim, itu karena beberapa pemimpin yang cakap tidak punya pilihan 
selain bergerak. 

"Ini adalah kantor Raja. Tolong tunggu sebentar. " 

Mengatakan demikian, prajurit pemandu mengetuk pintu, dan menyampaikan kunjungan 
Schnee. 
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Schnee sudah memahami siapa yang ada di dalam ruangan, dan ketika pintu terbuka, dia 
masuk dengan tenang. Kardinal Greyl didesak untuk masuk ke dalam juga. Tiera dan yang 
lainnya diam-diam menyelinap ke kamar. 

Ada tiga orang di kantor. 

Raja Kerajaan Bayreuth, Jeon Courtade Bayreuth. 

Putri pertama Kerajaan Bayreuth, Efilia Lou Bayreuth. 

Pemimpin Ksatria Bayreuth Kingdom, Gadras Jarre. 

Warna ketegangan bisa dirasakan pada ekspresi tiga orang. 

"Sudah lama. Saya perlu berbicara dengan Anda semua. " 

" Ah, Raizar-dono. Saya minta maaf telah bertemu Anda seperti ini. Saya mendengar bahwa 
Tsuki no Hokora telah menghilang, dan pikiran saya menjadi kecewa, Anda tahu? " 

"Aku sepertinya membuatmu khawatir. Namun, Tsuki no Hokora dan aku aman. Tolong 
yakinlah. " 

Jeon telah mendengar laporan bahwa Schnee masih hidup dan sehat. Namun, setelah 
bertemu dengannya, apalagi mendapatkan informasi Tsuki no Hokora aman darinya secara 
langsung, dia merasa lega. 

"Raizar-sama. Itu adalah Kardinal Greyl, bukankah seharusnya dia dimasukkan ke dalam 
sel penjara? " 

" Ya, saya ingin membicarakan hal itu. " 

Untuk pertanyaan Efilia, Schnee menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan setan 
dan bagaimana mereka berada di belakang layar mengendalikan kardinal. 

"Setan ... Itu tertulis di buku sejarah. Musuh umat manusia. Untuk hal seperti itu untuk 
bergerak ... " 

" Mereka memiliki keterampilan gangguan pikiran, yang dianggap tabu. Benar-benar 
masalah. " 

Mendengarkan kisah Schnee, Jeon dan Gadras mengerang dengan ekspresi muram. 

Karena mereka tahu Kardinal Greyl adalah orang yang tidak mengabaikan pelatihan diri, 
mereka tampaknya sepenuhnya menyadari gangguan dari keterampilan sistem gangguan 
pikiran yang memanipulasi dirinya. 

Efilia dengan cemas menatap Schnee. 
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"Dengan keterampilan sihirku, bisakah aku menentangnya?" 

"Bahkan tanpa keterampilan sistem sihir, ada keterampilan yang melemahkan gangguan 
pikiran. Saya akan menyerahkan Buku Rahasia kepada Anda, tolong sebarkan sebanyak 
mungkin. " 

Hingga sekarang, keterampilan seperti itu hampir tidak diperlukan. 

Namun, ketika pikiran musuh yang sangat mengandalkan keterampilan gangguan pikiran, 
seperti iblis, meningkat, Schnee menyerahkan 『Buku Rahasia』 keterampilan sihir sistem 

pendukung kepada Efilia. Meskipun itu adalah item yang tidak berguna tergantung pada 
perbedaan level, dia pikir itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. 

"Juga, dua orang yang dipindahkan juga aman." 

"Oh, benarkah itu ?!" 

"Sungguh melegakan ..." 

"Meskipun putri dan Shin-dono dikatakan kelas atas yang Dipilih, kupikir mereka tidak 
akan melakukannya." mati dengan mudah, tidak, aku senang, sangat senang. " 

Jeon, Efilia dan Gadras tampak seperti mereka lega mendengar keselamatan Rionne dan 
Shin. 

"Sedangkan untuk Kardinal Greyl, dia juga tidak terpengaruh oleh gangguan pikiran. 
Karena itu, saya ikut dengannya untuk pergi ke sini. " 

"Kali ini aku telah menyusahkan kalian semua." 

"Tidak, seperti kata Raizar-dono, itu karena kamu menerima gangguan pikiran; itu akan 
sama jika kita. Saya ingin Kardinal Greyl untuk melayani sebagai mediator dengan gereja 
seperti biasa. " 

" Ya Pak, saya berjanji untuk memberikan lebih banyak upaya. " 

Kardinal menundukkan kepalanya kepada Raja. 

Karena dia bukan penyebab peristiwa itu, tidak ada hukuman yang berarti. 

"Pertama-tama, kita perlu mengelola informasi. Ketika orang-orang di kastil bingung, 
mereka menjadi gelisah. " 

" Dipahami. Raizar-dono, apa yang akan Anda lakukan setelah ini? " 

" Ada tempat yang harus saya kunjungi. Permisi. " 
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Schnee membungkuk dan berbalik. 

Meskipun itu sangat kasar terhadap seorang Raja, tidak ada yang mengatakan apa-apa 
karena itu adalah Schnee. 

Jeon, seperti biasa, sudah menoleh dan memberi instruksi kepada Gadras. 

◆◆◆◆ 

"Apa yang akan kita lakukan mulai sekarang, Tuan?" 

"Kami menuju ke kota benteng Balmel. Karena ketika Shin dan Rionne melarikan diri dari 
Tempat Suci, mereka akan pergi ke sana. " 

Setelah membeli makanan di kota, Schnee dan Tiera muncul di luar benteng. 

Karena Shin memiliki kereta, mereka akan berjalan kaki dari sini. Schnee dan Yuzuha 
bergerak sendiri, tetapi Tiera naik di punggung Kagerou, yang berubah menjadi ukuran 
yang tepat. 

Seperti angin yang bertiup, Schnee dan yang lainnya berlari melalui jalan. 

Dengan 【Menyembunyikan】 masih berlaku, dan karena kecepatan lari yang tak 

tertandingi dengan kuda, para pedagang dan petualang yang lewat diliputi oleh hembusan 
tiba-tiba ―――. 

"Tuan ~! Itu cepat! Terlalu cepat! " 

" G-Gruu ... " 

Kadang-kadang, mereka juga mendengar suara seperti itu. 
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Vol. 4 - 3.2 
Kembali ke masa lalu, segera setelah Shin dan Rionne dipindahkan ke Tempat Suci Kalkia. 

"Bagaimana?" 

"Aku bisa menghubungi dan menyampaikan pesan kepada teman-temanku. Mereka akan 
menemui kami di Balmel dan akan menghubungi saya jika sesuatu muncul. Saya meminta 
mereka untuk memberi tahu raja bahwa sang putri aman untuk saat ini, tapi tolong jangan 
berharap terlalu banyak. " 

Shin memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sambil memberi tahu Rionne; 
meskipun itu sangat berbeda dari percakapannya yang sebenarnya dengan Schnee. 

Meskipun dia ingin menjelajahi Tempat Suci, tentu akan buruk jika dia membawa Rionne 
bersamanya, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dari prioritas utama dan 
penjelajahan sebagai bonus. 

Meskipun Rionne dikatakan sebagai Chosen One kelas atas, jika informasi monster yang 
dikabarkan benar, dia akan berada dalam bahaya jika Shin tidak menjaganya. 

"Rionne-sama, apakah kamu tahu sesuatu tentang Tempat Suci?" 

"Tidak, ini juga pertama kalinya aku berada di dalam, tetapi aku telah mendengar cerita 
tentang monster yang akan keluar, dan bahwa itu akan memakan beberapa Kelas Atas 
Dipilih ' segalanya untuk berurusan dengan mereka. " 

" Itu mirip dengan informasi yang saya tahu. Bagaimanapun, aku akan membutuhkan 
senjata, kan? " 

" Memang, tidak mungkin tanpa senjata. Apakah berkah terselubung bahwa saya memiliki 
ini? " 

Rionne berkata dan mengeluarkan『 Muspelm case dari kasing yang dipegangnya. 

Apakah ini karena Rionne punya senjata yang bisa menanggung semua energinya? 
Meskipun dia dipindahkan ke zona bahaya, tidak ada ekspresi wajah suram darinya. 

Karena kasus ini menjadi barang yang tidak berguna dalam situasi saat ini, dia 
memutuskan untuk meninggalkannya. Karena 『Muspelm』 saat ini diselimuti oleh apa 

yang dianggap sebagai sarung sarung yang dirancang khusus, dia tidak perlu membawanya 
terbuka. 

"Aku baik, tapi bagaimana denganmu, Shin? Mungkin tidak ada senjata berguna yang 
tergeletak di sekitar ... " 
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Rionne, yang dilengkapi dengan『 Muspelm 』, bergumam ketika dia melihat Shin. 

Namun, Shin tidak panik. Jika yang dia butuhkan adalah senjata, dia memiliki lebih dari 
yang dia bisa gunakan dan punya penjelasan untuk menyiapkannya. 

"Tidak apa-apa, karena aku punya ini." 

Shin berkata dan mengeluarkan selembar kartu dari saku dadanya dan 
mematerialisasikannya. 

"Itu ... ?!" 

"Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Aku punya satu atau dua kartu as yang 
disembunyikan. " 

Shin tertawa sedikit bangga pada Rionne yang terkejut. 

Apa yang dipegang Shin adalah sesuatu yang bisa disalahartikan sebagai bilah yang lemah, 
berbentuk elips, dan rata. Katana tanpa pinggiran memiliki bagian pisau yang menebal, 
yang juga paling menggambarkan bentuknya. 

Panjangnya sekitar satu setengah mel dan warnanya sepenuhnya hitam. Desain seperti 
karakter Sanskerta digambar merah pada bagian datarnya. Meskipun memiliki penampilan 
seperti pedang, karena senjatanya kelas berat seperti tongkat atau tongkat panjang, itu 
terutama untuk menghancurkan, bukan memotong, selama pertempuran. 

Senjata ini, yang tampaknya memiliki atribut yang benar-benar berlawanan dibandingkan 
dengan 『Muspelm』, adalah tingkat rata-rata th Mitologi》, bernama 『Kakura』. Alasan 

mengapa ia memiliki penampilan hitam adalah karena sebagian besar terbuat dari 
adamantine. Ada sedikit orichalcum di intinya, dan mithril digunakan untuk karakter 
Sanskerta; sebagai hasilnya, itu bisa berurusan dengan serangan sihir dan fisik lawan. 

"Meskipun aku berpikir bahwa kamu bukan orang biasa, ketika kamu menyembunyikan hal 
seperti itu ..." 

"Aku melewati banyak kesulitan untuk mendapatkannya, jadi tolong jaga kerahasiaannya 
jika memungkinkan." 

Shin menegaskan akal sehatnya dengan mengayunkan 『 Kakura 』, yang diselimuti oleh 

aura merah. 

Berbeda dengan penampilannya yang tipis, karena bahannya adamantine, beratnya sama 
beratnya dengan 『Muspelm R Rionne. Embusan angin membawa beban satu ayunan. 

"Aku hanya ingin bertanya satu hal, di mana tim investigasi Tempat Suci masuk? Saya 
merasa mereka keluar dari sana. " 
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" Di antara gerbang ada empat arah mata angin, mereka masuk melalui gerbang selatan; 
tentu saja, tidak akan begitu mudah untuk dilewati. " 

" Apakah sulit untuk memanjat tembok di sekitarnya? " 

" Ah, ada satu orang yang mencobanya sekali. Tidak apa-apa untuk melakukannya dari luar, 
tetapi ketika Anda mencoba dari dalam, monster tampaknya hanya menargetkan Anda. 
Evasion juga sulit sekali diperhatikan. " 

Dari tempat Shin dan Rionne berada, dinding yang mengelilingi Kalkia terlihat. 

Sekalipun seseorang memanjat tembok yang, bagaimanapun, lebih tinggi dari Bayreuth, 
dan melakukannya tanpa rintangan, mungkin masih akan memakan banyak waktu. 

Bahkan akan membutuhkan lebih banyak waktu saat mencari monster. 

(Tapi jika aku serius, itu mungkin dilakukan ...) 

Meskipun Shin bisa melakukannya, kemampuannya mungkin diketahui oleh Rionne, dan 
itu adalah masalah sederhana untuk melarikan diri untuk dua orang. 

Teknik menggabungkan seni bela diri dan keterampilan sihir untuk berlari cepat adalah 
teknik yang relatif populer dalam pertarungan antar pemain. Jika dia secara paksa 
menggunakan teknik itu sedikit demi sedikit, dia mungkin bisa melakukannya hanya 
dengan salah satu dari ketrampilan itu saja. Namun, menurut apa yang dia dengar dari 
cerita Rionne, teknik itu pasti telah hilang juga. 

"Baiklah, Shin, mari kita maju dengan hati-hati." 

"Ya." 

Kedua orang itu bergerak ke arah gerbang selatan sambil mengamati sekeliling mereka 
untuk melihat kehadiran. 

Karena Kalkia adalah kota dari era game, Shin berpikir dia bisa mengembalikan peta; 
namun, berlawanan dengan harapannya, ketika dia mencoba tidak ada perubahan 
signifikan. Namun, peta itu tampaknya telah digambar dari awal lagi. 

Sambil menonton kehadiran monster, mereka bergerak dan melompat ke atap, dan Shin 
merasa pandangannya terdistorsi. 

"Apa?" 

Shin mendapati dirinya berdiri di tanah sebelum dia menyadarinya. 

Dia bermaksud untuk melompat ke atap di atas, tetapi sensasi yang ditransmisikan ke 
kakinya pasti datang melalui tanah. 
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"Shin, kamu juga merasakan hal yang sama?" 

Ketika Shin berbalik, Rionne berdiri di sana dengan ekspresi bingung yang sama. 

"Tunggu sebentar. Biarkan aku mencobanya lagi hanya untuk memastikan. " 

Mengatakan begitu, Shin menendang tanah sedikit lebih kuat. 

Seperti biasa, dia hanya memberikan kekuatan yang cukup sehingga dia bisa melompati 
atap gedung. Namun, tidak ada yang terjadi. 

"Apakah ini titik transisi?" 

Itu mungkin untuk melompat ke batas tertentu. Namun, ketika seseorang mencapai di atas 
ketinggian tingkat tertentu, tubuh yang seharusnya melompat mendarat di tanah. 

"Rionne-sama, bagaimana aku melihatmu?" 

Untuk konfirmasi, Shin bertanya pada Rionne. 

"Kamu tentu saja melompat, tidak ada keraguan tentang itu. Namun, di sana, ketika Anda 
mencapai ketinggian tepat di atas atap lantai 1, sosok Anda, yang seharusnya mengarah ke 
atas, menghilang, dan Anda muncul di tanah pada saat berikutnya. " 

Sementara Rionne menunjuk ke atap sebuah atap. bangunan tertentu di depan Shin, dia 
menjelaskan bagaimana dia melihatnya. 

"Aku mengerti ... Jika kita berasumsi bahwa itu akan terjadi setiap kali kita mencoba untuk 
naik di atas ketinggian tertentu, itu berarti itu diblokir." 

Shin menyimpulkan. 

"Ini pertama kalinya aku melihat fenomena seperti itu. Shin, apa kau tahu sesuatu? " 

" Aku pikir aku tahu apa yang sedang terjadi. Bisakah kita bergerak terus sepanjang jalan 
untuk mengkonfirmasi hipotesis saya? " 

" Saya tidak keberatan, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda. " 

Shin bergerak melewati batas jalan utama yang telah disesuaikan. 

Di tengah jalan, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah gang sempit yang hampir tidak 
bisa memuat dua orang. 

"Rionne-sama, aku akan memasuki lorong sekarang, harap tunggu di sini." 

"Oke." 
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Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Rionne, Shin berjalan ke gang. 

Pada saat berikutnya, ketika seluruh tubuh Shin memasuki lorong, penglihatannya 
berubah, dan pemandangan gang yang berbeda terlihat. 

Di mata Rionne, sama seperti apa yang terjadi pada Shin beberapa waktu lalu, Shin tampak 
kembali dari gang secara tidak wajar. 

"Apa--- 

apaan ini ...?" Rionne memandang Shin dengan ekspresi bingung. 

Meskipun itu terjadi di depan matanya, dia tampaknya tidak bisa memahaminya. 

"Yang ini juga, ya?" 

"Shin, bisakah kamu jelaskan apa yang sedang terjadi? Ada yang aneh dengan kejadian hari 
ini. " 

Rionne bertanya pada Shin, yang sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. 

"Maaf, aku hanya ingin mengkonfirmasi untuk yang terakhir kalinya, karena aku pikir aku 
bisa yakin setelah yang ini, bisakah kamu menunggu sebentar?" 

"Muu! Jika Anda harus, maka itu tidak dapat membantu. Juga, apa yang ingin kamu 
konfirmasikan? " 

Rionne bertanya ketika dia menekan Shin ke depan. 

"Ketika kita sampai di jalan ini, harus ada bola yang bersinar mengambang. Karena kamu 
tidak bisa bergerak maju jika kamu keluar dari jalan, harap perhatikan itu. " 

Shin memberi tahu Rionne rinciannya dan mulai berjalan. 

Rionne juga mengikutinya, sambil melihat dari dekat ke sekelilingnya. 

"Rionne-sama, aku melihatnya. Itu ada di sana. " 

"... Memang, seperti yang kamu katakan, bola cahaya." 

Jalan di depan, juga di tengah jalan, adalah bola mengambang dengan diameter sekitar 30 
kuburan, yang memancarkan cahaya putih. 

Kecerahannya tidak terlalu kuat; seseorang tidak akan dibutakan bahkan jika mereka 
menatap lurus ke sana. 
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"Kurasa tidak ada kesalahan tentang itu. Entah bagaimana seluruh kota ini tampaknya 
telah menjadi ruang bawah tanah. " 

" Tunggu, APA ?! " 

Rionne mendengar penjelasan Shin, tetapi mengangkat suaranya karena terkejut. 

Meskipun fitur untuk kota hilang karena monster berkeliaran, itu pernah menjadi tempat 
yang dikenal penuh kemakmuran. Ketika dia mendengar bahwa itu menjadi penjara bawah 
tanah, tidak bisa dihindari bahwa dia terkejut. 

"Tapi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya belum pernah mendengar tentang kota 
yang menjadi penjara bawah tanah sebelumnya. " 

"Meskipun aku mengatakan 'penjara bawah tanah', tolong jangan khawatir, karena ini 
berbeda dari yang umum." 

Shin berbicara dengan tenang kepada Rionne yang mengerutkan kening dan merenung. 

Shin benar-benar mengetahui seluruh hal ini dengan baik. 

"Tolong jelaskan kepadaku, Shin." 

"Tentu. Apa yang saya katakan adalah, Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa mencapai 
pintu keluar jika kita menempuh rute tertentu. " 

" Rute spesifik? Lalu, alasan kami tidak bisa bergerak di atas atap dan gang ... " 

" Ya, itu karena menyimpang dari rute tertentu. Jika Anda mencoba mengambil jalan pintas 
yang sangat menyimpang dari rute, Anda kembali ke lokasi semula. Untuk melarikan diri, 
kita harus maju mengikuti bola bersinar ini sebagai penanda. " 

Shin ingat bahwa segera setelah pembaruan besar-besaran, perlombaan serangan waktu 
diadakan menggunakan seluruh kota. 

Di kota yang baru muncul dalam pembaruan, tidak ada toko pemain, pangkalan guild dan 
sebagainya. Jadi, dalam hal suatu peristiwa menggunakan seluruh kota yang dianggap 
mustahil, dilaksanakan pada kesempatan ini; perlombaan serangan waktu. 

Dengan pusat kota sebagai pintu masuk, para pemain berlaga dalam uji coba waktu untuk 
melarikan diri dari sana. Para pemain dan pihak dengan waktu tersingkat mendapat item 
langka edisi terbatas yang didistribusikan dari acara tersebut; oleh karena itu, Shin telah 
melihat bidang ini sebelumnya. 

"Tapi aku tidak ingat mendaftar dalam lomba ini." 

Shin terus berbicara dalam gumaman kecil yang tidak terdengar oleh Rionne. 
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"Karena tidak ada jebakan yang dipasang di rute, jika kita menemukan bola sambil 
membunuh monster, kita harus bisa melarikan diri tanpa masalah." 

Monster akan muncul dan akan cocok dengan statistik para pemain. 

【Limit】 tidak dapat dirilis selama acara, dan penurunan statistik diterapkan. Selain itu, 

kursus menjadi lebih lama jika statistiknya tinggi; itu adalah gambaran dari perlombaan 
serangan-waktu yang diketahui Shin. 

Alih-alih perlombaan memutuskan statistik atau teknik yang dipelajari, balapan diputuskan 
pada rute pelarian yang secara acak dihasilkan dan berbeda panjangnya. 

(Dimungkinkan untuk melepaskan 【Limit】 sekarang, tetapi apakah itu akan berbeda dari 

acara dalam game? Tidak ..., untuk memulai, ada kemungkinan saya tidak dapat 
mengganggu statistik karena permainan menjadi kenyataan, kan?) 

Karena dunia ini sendiri misterius, Shin tidak bisa memastikan, tetapi kemudian, tidak 
semuanya harus bertindak sesuai dengan skenario permainan. 

"Begitu, apakah ada batasan waktu? Ketika menjelajahi reruntuhan kuno dan penjara 
bawah tanah, saya mendengar bahwa ada hal-hal seperti itu. " 

" Tidak, seharusnya tidak ada. " 

Itu adalah suatu peristiwa yang dapat dibersihkan seseorang bahkan jika seseorang 
mengambil waktu mereka. 

Tujuannya adalah untuk bersaing untuk waktu tercepat untuk melarikan diri. Menurut 
pengetahuan Shin, tidak ada hukuman khusus jika lambat. 

"Shin, meskipun mungkin terlihat buruk ketika aku mengatakannya seperti ini, aku merasa 
beruntung bisa diteleportasikan denganmu. Berkat kamu, aku tidak perlu berusaha 
memecahkan teka-teki ini, " 

kata Rionne sambil tersenyum masam. 

Jika Rionne benar-benar sendirian, sudah pasti dia akan membuang waktu sebelum dia 
memahami situasinya. 

"Lalu, Shin, ayo cari lampu-lampu di sana. Katakan apakah ada tempat yang berbeda dari 
pengetahuan Anda. Ini adalah Tempat Suci, saya tidak tahu apa yang bisa terjadi. " 

" Dipahami. Adapun bidang ini, itu menjadi titik transisi ke rute berikutnya. Pertama, saya 
akan dipindahkan ke depan. Aku akan segera kembali jika tidak ada apa-apa, jadi tolong 
bersiaplah . " 

" Oke. " 
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Mendengar jawaban Rionne, Shin menyentuh bola itu. 

Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah dalam sekejap, dan Shin berada di tempat 
yang berbeda dari beberapa saat yang lalu. Ketika dia memeriksa peta, jarak antara dia dan 
Rionne tidak terlalu jauh. Jaraknya kurang dari lima menit jika berjalan normal. 

"Ini adalah bagian dari balapan di mana ia menjadi tidak menyenangkan." 

Shin menghela nafas, ketika dia mengingat balapan yang dia alami sebelumnya. Dia segera 
kembali ke Rionne. 

"Aman untuk transposing. Sekarang, ayo pergi. " 

" Aku minta maaf meninggalkanmu dalam posisi berbahaya. " 

" Aku tidak bisa membiarkanmu, sang putri, berada di posisiku. Selain itu, ada kelompok 
monster di depan di titik transposing. Jika itu hanya aku, aku hanya bisa melarikan diri. " 

Shin, sebaliknya, dapat dengan mudah menghancurkan musuh di depan. 

Jika dia berada di tempat di mana dia tidak akan terlihat, Shin akan langsung membunuh 
monster yang ada di sana tanpa ragu-ragu. 

"Tidak perlu etiket di sini. Mari kita berdua bertahan hidup dan pergi bersama. " 

" Tentu saja. " 

Menanggapi kata-kata Rionne, yang penuh tekad, Shin membalas anggukan besar. 

◆◆◆◆ 

Dengan Shin sebagai pemimpin, kedua orang berjalan di jalan. 

Selama balapan waktu-serangan, pada dasarnya tidak mungkin untuk bergerak maju 
kecuali melalui jalan utama. Ada pengecualian, seperti lorong-lorong dan jalan pintas yang 
tersembunyi, tapi itu tergantung sepenuhnya pada keberuntungan apakah mereka 
ditemukan atau tidak. 

Kecuali mereka berada dalam situasi yang sangat putus asa dan bertujuan untuk 
pembalikan, hanya perlu waktu untuk mencari hal seperti itu. Rionne juga mencari lorong-
lorong seperti itu pada awalnya, tetapi dengan saran Shin, dia melanjutkan jalan utama 
dengan patuh. 

Di tempat di mana mereka mendekati persimpangan, Shin melihat kembali pada Rionne. 

"Rionne-sama, ayo langsung dari sini." 
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"Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

"Ada tiga monster di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Karena tidak ada apa-apa di depan, 
kita harus pergi ke sana dulu. Jika tidak bagus, kita ke kanan. Bahkan jika kiri adalah jalan 
yang benar, akan ada serangkaian pertempuran. Saya pikir kita harus menghindari 
pertempuran sebanyak mungkin. " 

Dalam rentang persepsi Shin, sudah ada beberapa kehadiran monster. 

Karena dia dapat mempersempit rentang untuk menilai akurasi, dia dapat melihat nama 
dan level mereka. 

Di sisi kiri, ada monster tipe serigala level 602 "Blue-Mist Hound", monster tipe scorpion 
level 544, "Spoerk", dan tiga monster tipe slime level 588, "Gilslay". 

Dia bisa melihat bahwa itu adalah pertarungan tiga arah dari pergerakan spidol. Mungkin 
akan sulit bagi Rionne untuk melompat ke sana. 

Di arah yang berlawanan, ada monster tipe hantu level 531, Ghillie Wize. 

Itu adalah monster merepotkan yang menggunakan beberapa keterampilan sihir tingkat 
tinggi, tetapi dengan Shin, Kakura, dan Rionne, Muspelm, mereka memiliki lebih dari cukup 
untuk menangani kerusakan yang efektif padanya. Bahkan dengan kemampuan bertarung 
Rionne sendiri, berbelok ke kanan adalah pertarungan yang paling mudah. Tidak ada 
masalah bahkan jika dia akan langsung terkena keterampilan sihir jika Shin menjadi 
tamengnya. 

"Itu benar, hanya ada kita berdua. Kita harus menghindari pertengkaran yang sepertinya 
tidak menguntungkan. " 

Rionne tampaknya mempercayai cerita Shin, dan melangkah maju. 

Namun, pemandangan untuk dua orang menjadi terdistorsi setelah mereka berjalan sekitar 
lima menit. Itu tidak bisa dipahami karena berada di tengah-tengah jalan utama, dan toko-
toko kiri dan kanan berubah mirip dengan beberapa saat yang lalu. 

"Sepertinya tidak ada yang baik di sini." 

"Sepertinya begitu. Tidak ada pilihan selain kembali. " 

Karena mereka tidak dapat melanjutkan, seperti yang mereka sepakati sebelumnya, 
mereka kembali dan sebaliknya berbelok ke kiri. 

Shin menangkap penampilan monster itu di pandangannya setelah bergerak sebentar. 

"Itu disini. Itu masih satu-satunya monster, dan tidak ada kehadiran monster lain di 
dekatnya. " 
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Sebelum dua orang itu adalah sosok mumi, yang mengenakan jubah hitam seperti kabut 
dan memiliki staf yang bengkok, berbentuk melengkung. 

Hanya kepala dan lengan yang menyerupai sosok mumi, tidak ada kaki atau tubuh bagian 
atas. Itu adalah monster yang jatuh ke dalam ajaran sesat; tubuhnya sendiri telah berubah 
menjadi kabut. Namanya adalah Ghillie Wize. 

Bahkan, dengan melihatnya sendiri, mumi yang muncul juga tidak memiliki zat fisik untuk 
kepala dan lengannya. Dapat dikatakan bahwa senjata normal tidak dapat menghasilkan 
kerusakan yang tepat; itu adalah monster tipe mage yang bisa menahan serangan fisik. 

"Apa ... apa itu ?!" 

"Monster tipe hantu, Ghillie Wize. Itu bisa menggunakan sihir bumi dan angin. Meskipun 
tampaknya menahan staf, karena staf mengambang, gerakannya tidak teratur. Tolong hati-
hati. " 

" Terima kasih atas sarannya! " 

Shin memberikan info penting kepada Rionne sambil berlari. 

Jika seseorang melihat makhluk ini untuk pertama kalinya, mereka mungkin berpikir 
bahwa itu memegang tongkat, dan mereka akan menerima kerusakan parah dari tongkat 
terbang, karena mereka tidak akan dapat melihat gerakan apa pun dari monster itu. 

"Suuuooooooooooooonyyyyyyyyyyyyyyy !!!" 

Suaranya bergema, tidak tahu dari mana asalnya. 

Itu adalah nyanyian ajaib Ghillie Wize. 

"Itu akan datang!" 

Hampir pada saat yang sama dengan Ghillie Wize selesai melantunkan, Shin berteriak. 

Apa yang dilepaskannya adalah keterampilan sihir sistem angin, 【Air Barret】 dan 【Air 

Cutter】. Peluru angin terkompresi dan bilah angin tajam menukik Rionne dan Shin. 

Meskipun kedua sihir itu adalah level dasar, jumlah serangannya tidak sebanding dengan 
penyihir biasa. 

"Gelar ini !!!" 

Rionne menutup jarak sementara dengan ringan menghindari rentetan angin dari Ghillie 
Wize. 
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Tanpa upaya untuk menunjukkan kemampuan fisiknya yang diperkuat oleh sistem 
pendukung keterampilan seni bela diri 【Manipulasi Roh • Katsusen】, dia terus 

menghindari sihir angin yang seharusnya sulit dilihat. 

Shin juga, menutup celah dengan cara yang sama seperti Rionne, mendekati Ghillie Wize. 
Namun, jika seseorang melihat dari dekat, tembakan sihir benar-benar menghilang ketika 
mereka mendekati Shin. Dengan resistensi sihir dari kelainan Manusia Tinggi tersebut, 
sihir itu tidak bisa mempertahankan bentuknya. Menilai dari tipe mage seperti Ghillie 
Wize, keberadaan Shin memiliki kompatibilitas yang sangat buruk. 

"Ziiii !!?" 

Suara terkejut itu berasal dari Ghillie Wize. 

Rupanya telah memperhatikan bahwa sihir di sekitar Shin telah menghilang. 

Sambil bergerak dengan kecepatan yang cocok dengan Rionne, Shin tersenyum dan 
tertawa yang hanya bisa dilihat oleh Ghillie Wize. 

"Uhh !!?" 

Kata yang keluar, apakah itu berarti, "Sial !!?" Jika dikatakan oleh manusia? 

Mungkin menyadari bahwa sihirnya tidak bekerja. Wajah mumi itu, yang seharusnya tidak 
memiliki ekspresi, tampak berkedut. 

Sosok Shin yang mendekat, yang sedikit di belakang daripada Rionne, pasti muncul sebagai 
iblis di mata Ghillie Wize. Menjadi lebih berhati-hati terhadap Shin daripada Rionne yang 
memegang pedang suci yang seharusnya menjadi kelemahannya, adalah bukti terbaik dari 
itu. 

"BeeeeJaaaaaaaaaa !!" 

Dengan teriakan, banyak kekuatan sihir berkembang di sekitar Ghillie Wize. 

Itu mengisi skill sihir sistem angin 【Storm Blast】 dan skill magic sistem bumi 【Dragoon 

Bite】. Dengan tornado yang melebihi ketinggian Ghillie Wize, dan rahang tanah liat besar 

dimodelkan dari naga, skill 【Air Barret】 terbang liar, mendorong dua penyerang. 

"Sial! Apakah ini kekuatan monster di Sacred Place? " 

Bahkan Rionne nampak khawatir dengan ini. 

Menempatkan kekuatan ke dalam tangan yang memegang 『Muspelm』, dia akan 

mengaktifkan semacam keterampilan. Namun, Shin menyela di sana. 
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"Serahkan padaku di sini! Rionne-sama, kamu membuat pukulan pada orang itu! " 

" Oke, kamu bisa mengandalkanku! " 

Rionne membatalkan skill yang akan dia gunakan, dan mengumpulkan lebih banyak 
kekuatan di lengannya. 

Meskipun itu cukup berbahaya jika Shin gagal, Rionne tidak berpikir bahwa Shin akan 
membuat kesalahan. Bahkan jika dia hanya tahu sedikit tentang kemampuannya, dia tidak 
meragukan Shin yang disebut kartu truf, 『Kakura』. 

Shin melangkah maju dengan kuat satu langkah sementara sepasang sihir tingkat lanjut 
semakin dekat. Keterampilan sihir ini dilepaskan dengan seluruh kekuatan Ghillie Wize. 
Namun, sihir sudah kehilangan kekuatannya karena resistensi sihir Shin; bahkan, sihir itu 
berada di ambang bubaran. 

"Ini aku ~ !!" 

Shin menggunakan sapuan samping ke arah sihir, yang akan hilang jika hancur berantakan. 

Bertolak belakang dengan penampilannya, di depan brandish 『Kakura ish, yang 

membawa massa yang cukup besar, mampu menghapus sihir yang mendekati kedua orang 
itu dengan begitu mudahnya sehingga pada dasarnya mengecewakan. Ghillie Wize juga, 
tidak pernah berpikir bahwa itu akan mudah pecah di sana. 

Melihat Shin dan Rionne menyerbu tanpa cedera, gerakan Ghillie Wize sudah berhenti 
sepenuhnya. Rionne, yang tidak pernah mengabaikan peluang seperti itu dengan cepat 
mengambil keuntungan. 

"Mengerti kamu !!" 

Rionne dengan kuat melompat dari belakang Shin dan berputar sekali di udara. 

Melepaskan kekuatan yang terakumulasi, dia memanggil sistem teknik seni bela diri 【Full 

Moon Edge】. Dengan gaya sentrifugal yang ditambahkan ke massa 『Muspelm』, ia 

memukul pedang bercahaya yang semakin putih terhadap Ghillie Wize. 

"Dyyyyyyyyyyyyyyy ー ー ?? !!" 

Serangan tebasan itu menusuk jubah secara diagonal dan menghancurkan sepertiga dari 
apa yang terdiri dari Ghillie Wize, dan memotong lengan yang menahan staf. 

Lengan yang terputus kemudian menghilang ke udara tipis. Meskipun dikatakan tidak 
berwujud, itu tidak bisa menghindari kerusakan jika begitu banyak tubuhnya meledak. 
Terlebih lagi benar karena serangan itu memiliki atribut ringan untuk itu, yang merupakan 
titik lemahnya. 
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Staf yang seharusnya melayang-layang juga terbaring di tanah sekarang. Ghillie Wize 
berteriak pada kerusakan substansial yang diterimanya, tetapi penderitaannya belum 
berakhir. Ini karena, pengisian ke Ghillie Wize yang telah menerima begitu banyak 
kerusakan dan mulai mundur; adalah Shin. 

Shin tersenyum dan tertawa lagi. 

Tak perlu dikatakan bahwa Ghillie Wize melihat Shin, yang memiliki senyum brutal, 
sebagai iblis. 

"Hiiiii !?" 

Apakah itu memiliki kecerdasan? Ghillie Wize mulai mati-matian mengambil jarak, karena 
tidak lagi mengangkat suara "Hiiii !?". 

Namun, tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengejaran Shin. 

"Saatnya untuk mengakhiri orang ini !!" 

Shin melompat dan mengayun ke bawah, pada Ghillie Wize yang jatuh karena kerusakan. 

Itu adalah sistem teknik pahat keterampilan seni bela diri 【Fisi】 yang menyelimuti 『

Kakura』. Karena sangat sedikit keterampilan seni bela diri yang dapat menyebabkan 

kerusakan pada monster yang tidak berwujud, 『Kakura』 yang kuat semakin bertenaga. 

"Orz ..." 

Ghillie Wize mengucapkan pada saat terakhir sebagai satu pukulan datang dari langit; 
meskipun, apa yang digumamkan adalah sebuah makna yang bahkan tidak dimengerti oleh 
dirinya sendiri. 

"Ini kemenangan yang tak terduga." 

Rionne sepertinya merasa puas, untuk pertempuran yang berakhir hanya beberapa menit. 

"Mungkin karena titik lemahnya adalah atribut cahaya yang diberikan pada『 Muspelm 』. 

Ditambah dengan kualitasnya yang tinggi, entah bagaimana hanya dengan kami, dua Orang 
Terpilih kelas atas, kami dapat mengalahkannya. Biasanya tidak begitu mudah. " 

Karena Shin bermasalah sehingga aneh untuk berpikir optimis, dia memberikan pengingat 
tegas. 

Mungkin, jika senjatanya adalah batang besi atau pedang yang dipinjam dari reruntuhan, 
hampir tidak akan pergi ke arah ini. Meskipun Ghillie Wize dijatuhkan dengan sangat 
mudah, jika lawannya adalah tentara biasa, ia memiliki kemampuan untuk menghancurkan 
kira-kira sebuah negara kecil sendiri. Hanya saja pertarungan yang buruk kali ini. 
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"Saya mengerti. Bagaimanapun, levelku tidak naik bahkan ketika aku mengalahkan Skull 
Face yang unik, tapi kali ini berhasil. Meskipun mungkin benar bahwa pertarungan itu 
mudah, aku tidak pernah mengira itu lemah. " 

Rupanya, level Rionne telah naik. 

Lawan dekat dengan pangkatnya dalam kasus ini. Untuk itu, dia mendapat poin 
pengalaman yang cukup untuk naik level. 

"Lagipula, aku juga mendapatkan semacam gelar." 

"Judul?" 

'Gelar diperoleh melalui pertempuran dan naik level', pikir Shin ketika dia mengingat hal-
hal yang berkaitan dengan pertempuran saat ini. 

"Ya, itu ditampilkan sebagai 'Musuh Alami Pengguna Sihir'." 

'Musuh Alami Pengguna Sihir' adalah gelar yang diperoleh dengan mengalahkan monster 
tanpa menggunakan sihir, dan tanpa menerima kerusakan sihir saat bertarung melawan 
lawan yang menggunakan lawan canggih keterampilan sihir tingkat. Ada efek mengurangi 
kerusakan keterampilan sihir sebesar 2 persen. 

"Oh, begitu ... tapi apakah boleh mengatakan itu padaku? Hal semacam ini harus 
dirahasiakan, kan? " 

" Berkat kamu aku mendapatkan ini, Shin. Lagipula, kamu tidak akan menyebarkan hal 
semacam itu, kan? " 

" Itu benar, tapi ... " 

Sebelum dia menyadarinya, keandalan Rionne pada Shin tampaknya telah meningkat. 

Apakah itu karena mereka berdua bertarung bersama? 

"Tetap saja, dari penampilanmu, kamu sepertinya tahu efek dari judul, Shin." 

"Yah, apa yang kamu bicarakan?" 

"Beberapa waktu yang lalu, kamu mengatakan" Aku mengerti ", bukan?" 

Dia sepertinya telah terungkap dari jawabannya. 

Karena dia punya firasat bahwa itu akan buruk jika dia tahu secara detail, dia tidak 
menjawab dengan tegas. Mengenai hal itu, Shin ingat bahwa 'judul lebih jarang daripada 
keterampilan'. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"... Aku tidak mengingatnya." 

"Apakah kamu seorang bangsawan? ..." 

Rionne memberikan sedikit perasaan jijik; para bangsawan di dunia ini tampaknya telah 
mengatakan hal yang sama juga. 

Ketika terkait dengan politik, jenis-jenis garis ini sepertinya menjadi biasa di mana saja. 

"Fufu, tapi aku lebih tertarik padamu tiba-tiba. Namun, ini darurat sekarang. Saya akan 
menanyai Anda nanti. Kalau begitu, aku akan pergi duluan. " 

Apakah ada sesuatu yang menarik hati Rionne? Dia mulai melarikan diri dengan tawa kecil. 

Matanya terasa seperti pemburu yang menemukan mangsanya. 

"... Roger itu." 

'Aku akan sangat berterima kasih jika kamu lupa itu,' pikir Shin sambil mengikuti Rionne. 

Ketika dia melarikan diri dari Tempat Suci, Shin memiliki firasat bahwa hal yang 
merepotkan seperti ini akan kembali ketika dia kembali. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 4 - 3.3 
"Shin, berapa banyak monster yang berada dalam jangkauan persepsimu?" 

"Selain tiga lainnya yang aku sebutkan sebelumnya, ada lebih dari 20 total. Dari yang aku 
tahu, kebanyakan dari mereka seharusnya tidak membuat gerakan besar, tapi kita tidak 
bisa gegabah karena beberapa dari mereka cenderung mengabaikan tren ini juga. " 

Shin menjawab Rionne, sambil mencari bola putih untuk memastikan bahwa ini rute yang 
benar. 

"Akan lebih baik jika sisa jalannya berjalan lancar seperti sejauh ini." 

"Itu, aku setuju denganmu." 

Itu adalah perasaan jujur dan sejatinya. 

"Hmm?" 

Sambil berulang kali dialihkan untuk beberapa kali, Shin memperhatikan sesuatu. 

Setelah pertempuran melawan Ghillie Wize, rute itu secara bertahap mendekati pusat 
Kalkia. 

"Apa yang salah? Apakah ada yang lucu? " 

" Tidak, hanya saja kupikir kita bergerak menjauh dari gerbang. " 

Rute itu benar-benar acak. Ada pola perilaku di mana seseorang dapat bertransisi di dekat 
gerbang dalam sekali jalan. 

Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi selama lomba untuk mencapai gerbang? Atau 
apakah tujuan lomba adalah mencapai pusat? Shin tidak tahu, tetapi karena itu adalah rute 
satu arah, mereka akhirnya akan kembali ke gerbang bahkan jika mereka mendekati pusat. 

"Memang. Yah, area di Tempat Suci ini adalah wilayah yang belum dipetakan, jadi ini 
adalah kesempatan bagus untuk mengungkap tempat seperti itu ... " 

" Meskipun hidup lebih penting daripada informasi, "lanjut Rionne dan ketika dia 
mengikuti di belakang Shin. 

Ketika mereka melewati jalan setelah dipindahkan beberapa waktu yang lalu, mereka 
menggunakan naungan dinding dan pohon yang tumbuh di taman bangunan tempat tinggal 
untuk menyembunyikan diri dari monster yang berkeliaran. 

Teknik sekecil itu memungkinkan; meskipun gang tidak bisa digunakan. 
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Untungnya, mereka tidak kekurangan tempat bersembunyi berkat rumah yang belum 
runtuh. 

Bintik-bintik buta monster dieksploitasi, ketika mereka pergi di belakang bangunan, pagar 
taman, dan kadang-kadang bertentangan dengan arah rute. 

Namun, ada beberapa monster yang memperhatikan mereka karena beberapa monster 
memiliki kemampuan persepsi yang tidak bergantung pada penglihatan, melainkan suara 
atau panas. 

(Sulit tidak bisa menggunakan keterampilan tanpa berpikir ... Bersembunyi!) 

Shin mengaktifkan skill, tanpa Rionne memperhatikan. Itu adalah keterampilan non-sistem 
yang jatuh di bawah keterampilan sihir, 【Menyembunyikan】. 

Meskipun efeknya lebih rendah daripada 【Menyembunyikan】 keterampilan sistem seni 

bela diri, itu bisa menyembunyikan kehadiran, suara, dll. Untuk sejumlah orang seperti 
pesta dalam jangkauan tetap. Itu berguna menggunakan skill ini juga, karena mereka tidak 
akan ditemukan oleh ular tipe monster atau kelelawar. 

'Namun, itu sulit karena saya tidak dapat menggunakan keterampilan dengan semua 
kekuatan saya,' Shin berpikir sekali lagi. 

Bahkan untuk Chosen One kelas atas, lusinan dari mereka juga tidak memiliki keterampilan 
ketika dia bertanya kepada Schnee tentang hal itu. 

Dia tidak khawatir tentang hal itu pada waktu itu, tetapi ketika bersama orang seperti 
Rionne, itu tidak dilakukan dengan mudah. 

Bahkan dalam keadaan normal, dia tertarik padanya karena dia memiliki pengetahuan 
tentang senjata dan gelar. Jika berbagai keterampilan seni bela diri atau sihir yang ia dapat 
gunakan ditemukan, pertanyaan macam apa yang akan menunggu? 

(Kenapa ketika datang ke dunia yang berbeda, aku memiliki permainan terbatas?) 

'Jika anggota Schnee, Tiera, dan Wilhelm ada di sini, tidak akan ada rasa sakit di pantat 
seperti ini,' pikir Shin sambil berlari. 

Itu adalah langkah yang sangat tinggi, tetapi seperti yang diharapkan dari Yang Terpilih, 
Rionne tidak memiliki sesak napas dan sebagainya. Kemudian, setelah transposing 
berulang kali beberapa kali; tepat ketika Shin berpikir, 'bisakah kita mencapai gerbang 
tanpa masalah?' musuh yang tangguh muncul. 

"... Apakah itu Gilslay?" 
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Itu adalah individu yang berbeda yang menyusun pertempuran 3 arah beberapa waktu 
yang lalu. 

Dengan level 684, Gilslay adalah level tertinggi di antara apa yang dilihatnya di Kalkia. Itu 
bukan lawan yang baik untuk berada dalam konflik karena memiliki gerakan acak dan 
tidak memiliki keteraturan. 

Bukankah musuh kecil yang keluar di awal permainan slimes? Ini adalah monster yang bisa 
diklasifikasikan sebagai karakter bos yang tangguh. 

Hal yang paling menyusahkan tentang Gilslay ini adalah monster itu memiliki kekuatan 
bertarung yang sangat tinggi untuk lendir. 

Apakah itu karena bentuknya yang seperti gel tidak teratur? Hampir semua serangan fisik 
tidak efektif. Selanjutnya, tubuhnya membentang seperti tentakel dan menyerang dengan 
cara yang sama seperti cambuk. Itu menusuk seperti tombak, melilit untuk menangkap 
targetnya, dan melakukannya sampai serangan menghancurkan formasi pertempuran 
lawan. 

Selain cairan tubuh yang dikeluarkan dari tubuh Gilslay, itu juga memiliki efek mengurangi 
daya tahan senjata dan baju besi. Itu dikenal sebagai monster yang memakan waktu, jadi 
pertempuran itu berlangsung lebih lama. 

Bahkan jika penampilannya sekitar 4 liter air semi-transparan dan seperti roti kukus, kita 
tidak boleh gegabah. 

"Lendir, ya? Tetapi jika itu hanya besar maka tidak ada masalah. Jangan berdiri diam, tapi 
terobosan sekaligus. " 

"Ahh !? Hei hei, Rionne, jangan pergi ke sana !!? " 

Namun, rupanya Rionne menyadari bahwa lendir itu kecil dan tidak tinggal diam. 

Apakah dia tidak mendengar suara panik Shin yang mengatakan untuk menahan diri? Dia 
pergi untuk endgame saat dia menutup jarak dalam satu nafas dengan menggunakan 
kekuatannya sebagai Chosen One kelas atas. 

" Hmph  !! ――Guah !? Apa--- 

apaan ini ?! " Rionne, yang mengayunkan『 Muspelm 』ke Gilslay, berhenti bergerak ketika 

reaksi aneh terjadi. 

Jika Gilslay mirip dengan lendir biasa, itu pasti akan dikalahkan jika dia bisa 
menghancurkan intinya. Namun, itu tidak bisa dilakukan dengan mudah ketika Shin 
memeriksa situasinya. Lawannya adalah monster yang levelnya melebihi 600. Tidak terlalu 
naif untuk mengabaikan peluang Rionne berhenti. 
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Gilslay segera pindah ke serangan balik. Apakah dia mengira dia bukan lawan yang kuat? 
Tungkai Rionne tertahan oleh tubuh yang membentang seperti tentakel. 

Selain itu, Rionne tidak dapat bereaksi terhadap kecepatan yang tidak terduga. 

"Ya ampun, sudah kubilang!" 

Suara gigi pelindung Rionne yang larut oleh cairan tubuh Gilslay terdengar. 

Karena dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya seperti sekarang, Shin mendekati lendir 
mengacungkan 『Kakura』. 

『Kakura』 memiliki pakaian dalam sistem palu sistem keterampilan seni bela diri 【

Sandstorm Burst】 ―― Satu pukulan blow Kakura 』diwarnai dalam aura cokelat, dan 

meniup tentakel yang telah menangkap Rionne. 

Statistik Shin saat ini sangat terbatas, tetapi entah bagaimana ia berhasil memberikan 
kerusakan pada Gilslay. 

Namun demikian, Gilslay tampaknya tidak memiliki ketahanan fisik dari tubuh utamanya 
karena tentakel menjadi lebih tipis. 【Sandstorm Burst】 efektif melawan lawan yang 

memiliki pertahanan fisik yang tinggi, jadi mungkin ide yang bagus untuk 
menggunakannya. 

"Kita akan mundur jadi jangan bergerak sebentar!" 
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Serangan Tentakel 

Rionne yang dibebaskan ditahan dengan satu tangan oleh Shin, yang melompat mundur. 

Dengan kekuatan kaki Shin, mereka dapat melarikan diri dari jangkauan serangan Gilslay 
dalam satu lompatan. Tentakel Gilslay menembus tempat di mana Shin sebelumnya hanya 
satu napas kemudian. 

Jalan yang mereka tempuh menggunakan campuran orichalchum untuk trotoar. Hanya 
kekuatan Naga kelas menengah yang mengamuk yang bisa memecahkannya. 

Meski begitu, tentakel Gilslay dengan mudah menembus trotoar. 

"Itu menembus melalui trotoar orichalcum ..." 

Jika itu adalah kekuatan zirah Shin, tidak ada masalah menerima sejumlah serangan, 
bahkan pada tubuhnya sendiri. Namun, mengetahui kerasnya trotoar, wajahnya kaku 
secara naluriah. 

Meskipun tidak ada kerusakan, Shin melepaskan satu pukulan dan meniup tentakel. 
Apakah Gislay menilainya sebagai ancaman? Berbeda dengan ketika melawan Rionne, 
Gilslay tidak berjalan dengan mudah. 

"Shin, apa itu? Apakah ini benar-benar lendir ?! " 

" Tenang dulu, aku akan menjelaskannya padamu. Itu adalah Gilslay, monster yang kuat 
dalam menahan serangan fisik. Jangan pernah mengacaukan hal itu dengan slime fry-slick 
kecil dari dataran berumput. " 

Karena itu akan menjadi masalah jika Gilslay menyerang lagi, Shin menjelaskan secara 
singkat lawan macam apa itu kepada Rionne. 

Itu memang merepotkan jika dia terjun ke musuh yang tidak cocok dengan kekuatannya. 

"... Maaf, itu gegabah bagiku. Meskipun kita berada di Tempat Suci. " 

" Yah, tidak bisa dihindari jika Anda hanya tahu tentang slime biasa. Gilslay memiliki 
penampilan yang terlihat lembut; namun, entah itu menebas atau menyerang, itu adalah 
lawan yang menyusahkan karena serangan setengah hati tidak ada artinya dan tidak 
memiliki efek. " 

" Ah, itu menembus tubuhnya. Agar senjataku benar-benar bisa diusir. " 

Meskipun itu adalah tebasan tanpa keahlian, serangan『 Muspelm elled dipukul mundur. 

Melihat Rionne, yang mengangguk serius, Shin, yang untuk saat ini merasa lega, berpikir 
'Apakah ini baik-baik saja?'. 
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Sementara Rionne memelototi Gilslay dan mempersiapkan 『Muspelm』, Shin memikirkan 

rencana itu. Tidak akan sulit untuk berpisah dari Gilslay, karena itu adalah pertahanan 
yang tinggi tetapi lawan yang gesit rendah. 

Jika ada masalah, itu terletak pada kemampuan pelacakannya. 

Monster yang tidak mengandalkan panca indera mereka dapat merasakan banyak hal 
seperti sihir atau kehadiran lawan dan bisa mengejar mereka. 

Di antara mereka, slime sangat baik dengan kemampuan ini. Bahkan jika mereka berpikir 
mereka berhasil melarikan diri, ada banyak kasus di mana itu benar-benar mengikuti 
mereka. 

Di banyak tempat, membiarkannya sendirian akan menyebabkan lebih banyak bahaya. 
Tampaknya lebih baik untuk mengalahkannya, Shin menyimpulkan. 

"Orang ini memiliki kemampuan penginderaan yang sangat tinggi. Karena kita sudah 
ditargetkan, itu akan mengejar kita untuk waktu yang lama bahkan jika kita melarikan diri. 
Kupikir aku akan mengalahkannya di sini, bagaimana? " 

" Aku tidak akan keberatan demi masa depanku, tetapi bisakah kamu menerobos 
pertahanan itu, Shin? " 

Rionne, yang telah mengalami ketegaran lendir secara langsung, memiliki matanya. tampak 
ragu terhadap Shin. 

Ceritanya akan berbeda jika atribut yang diberikan pada 『Muspelm』 adalah nyala atau 

guntur, tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia mengatakan itu. Atribut ringan cenderung 
sangat efektif melawan monster seperti mayat hidup dan hantu, tetapi itu tidak terlalu 
efektif terhadap monster lain. 

Dengan kata lain, karena serangan Rionne hanya serangan fisik dengan atribut ringan, itu 
tidak efektif terhadap Gilslay. 

"Aku punya beberapa trik di lenganku. Saya bisa membersihkan jalan menuju inti, jadi 
tolong hancurkan inti dengan keterampilan terkuat Anda. Karena inti itu sendiri sangat 
rapuh, itu harusnya baik untuk digunakan. " 

Umumnya, monster dengan inti rentan terhadap serangan langsung padanya. Itu terutama 
terlihat pada kelompok lendir. 

Dikatakan bahwa itu adalah hasil dari penyesuaian keseimbangan karena memiliki 
kekuatan pertahanan tinggi kecuali untuk inti. Jadi, jika diberi kesempatan, Shin menilai 
bahwa tidak akan ada masalah jika itu adalah keahlian Rionne dan kemampuan senjatanya 
untuk menghancurkan intinya. 
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"Kartu trin Shin ya? Baiklah kalau begitu. Aku akan menyerahkannya padamu. " 

Seolah tidak ada kegelisahan, Rionne menghadap ke arah Gilslay. 

『Muspelm』 digendong di bahunya dan siap untuk naik kapan saja. Rionne akan 

dirobohkan oleh Gilslay jika Shin tidak ada di sana ―― Tidak, dia akan dilahap. Kekuatan 
ikatan tentakel tampaknya menertawakan Rionne, yang melawan dengan putus asa. 
Menakutkan hanya dengan mengingatnya. 

Namun, dengan ikatan yang kuat, Shin menghempaskannya hanya dengan satu pukulan, 
itulah sebabnya dia mengatakan akan menyerahkannya pada Shin. 

'Itu akan memalukan sebagai wanita jika aku tidak pergi,' pikir Rionne dan membiarkan 
seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan; pada saat yang sama, dia menyingkirkan 
pikiran-pikiran kosong dari kesadarannya. 

Peningkatan mental dunia ini meningkatkan ketepatan dan kekuatan keterampilan. 
Kekuatan aslinya meningkat sedikit, terlepas dari keterampilan dan seni. 

Rionne, sambil menunggu sinyal Shin, menyiapkan keterampilan yang akan dilepaskannya. 

"Aku harus memenuhi harapannya." 

Shin mengeluarkan kartu. Pola seperti api biru digambar di permukaan. 

"【Flare Burst】 rilis!" 

Bersamaan dengan teriakan itu, Shin mengarahkan kartu itu ke arah Gilslay. 

Kemudian ketika kartu itu robek, bola dengan diameter sekitar 30 kuburan muncul. 

Pada saat berikutnya, sinar panas sekitar 1 mel dikeluarkan dari bola. 

Bola itu berwarna biru di bagian luar dan putih di bagian tengah, dan menerobos udara 
yang mengarah ke inti Gilslay. 

Apakah itu menentukan bahwa itu tidak bisa menghindari serangan? Gilslay memperluas 
ukuran volumenya saat 【Flare Burst】 menghantamnya langsung. 

Di sana, sinar panas menembus saat menghanguskan udara. 

"―― !!? ―― !!! " 

Meskipun Gilslay mati-matian menahannya, tubuhnya memiliki daya tahan rendah 
terhadap sihir sejak awal. Bahkan jika penguatan berdasarkan level diperhitungkan, itu 
tidak mampu menahan 【Flare Burst】. 
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Ketika sinar panas kebiruan memudar, sosok Gilslay bisa dilihat dengan sebagian tubuhnya 
menguap di garis api. 

Sinar panas tidak menghancurkan inti, tetapi dibiarkan setengah terbuka. 

Mungkin karena seperempat atau lebih dari volume aslinya lenyap sekaligus, dan Gilslay 
tidak bergerak segera setelah menerima sinar panas. 

"Sekarang!" 

"Serahkan padaku !!" 

Tanpa kehilangan kesempatan, Rionne, yang bereaksi terhadap suara Shin, bersiap untuk 
menggunakan 『Muspelm』 dan segera berlari menuju Gilslay. 

Rionne terkejut dengan kekuatan 【Flare Burst】, tetapi karena dia harus fokus 

mengalahkan musuh, dia meninggalkan pemikiran itu di sudut pikirannya. 

Dengan meningkatnya konsentrasi, kemampuan Rionne ditunjukkan dengan sempurna. 

Sampai sekarang, dia tiba di depan Gilslay dengan cepat, meninggalkan bayangannya saat 
dia mengayunkan 『Muspelm』, dan inti dipotong menjadi dua dengan sedikit perlawanan. 

"!!?" 

Setelah titik lemah Gilslay dipotong menjadi dua, tubuh gelnya bergetar, dan hidupnya 
berakhir. 

Setelah itu, perhiasan pecah menjadi dua dan jatuh di tanah bersama dengan zat gel. 

"Ayo kumpulkan perhiasannya dan pergi dengan cepat. Monster lain mendekat ketika 
mereka melihat suara pertempuran. " 

" Dipahami. Tolong tunjukkan jalannya. " 

Perhiasan, yang berguling di atas tanah, diambil saat berlari. Kedua orang itu berlari 
dengan kecepatan penuh pada rute yang seharusnya benar. 

"Ngomong-ngomong Shin, bahasamu sudah tampak cukup ramah sejak beberapa waktu 
yang lalu." 

"Ah ..." 

Rionne menunjuk seolah dia baru saja ingat dan Shin memandangnya dengan ekspresi 
terdistorsi. 
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Wajahnya memiliki "Ups!" Jelas tertulis di sana. Sejak dia memperingatkan Rionne, yang 
telah melompat dengan ceroboh dalam memacu momen menuju Gilslay, dia telah berbicara 
seperti itu tanpa perubahan. 

"Aku ingin tahu apakah tembok di antara kita sedikit menghilang, Shin?" 

"Ah tidak, maaf. Hanya saja, ketika dalam pertempuran, kata-kataku menjadi kasar. " 

" Mu! Saya tidak keberatan seperti itu. Ini adalah situasi di mana kita harus 
mempercayakan hidup masing-masing. Sulit untuk bekerja sama jika kamu merasa rendah 
hati. " 

" Bahkan jika kamu berkata begitu, aku tidak bisa hanya berbicara seperti ini ... " 

Dalam pikiran Shin, dalam masyarakat di mana kelas istimewa seperti keluarga kerajaan 
dan bangsawan ada , orang biasa dan sejenisnya tidak boleh berbicara dengan mereka 
terlalu akrab. 

"Itu tidak akan berhasil. Ini adalah Tempat Suci, Anda tahu? Hal sepele apa pun bisa 
menyebabkan kematian. Dari kesederhanaan beberapa waktu lalu, akibatnya mungkin 
sedikit menunda saya. Jika saya terbunuh oleh kesalahan saya sendiri, maka itulah yang 
pantas saya dapatkan. Namun, jika Anda berada dalam bahaya karena kesalahan saya, saya 
tidak akan bisa hidup dengannya, jadi mati bukanlah pilihan. Pada saat ini, mari kita 
tinggalkan kesederhanaan aneh dari satu sama lain. Kamu bisa menghilangkan formalitas 
dan panggil aku Rionne. " 

" Yah, um ... " 

Meskipun ini tentang masalah kata-kata, sebelum dia mengetahuinya, itu menjadi masalah 
serius antara hidup atau mati. 

Sedangkan untuk masalah Gilslay, Shin tidak bermaksud secara khusus diperuntukkan bagi 
Rionne, tapi dia sepertinya menafsirkannya. Namun, ketika menyangkut masalah hidup 
atau mati, dia tidak bisa menolaknya tanpa alasan khusus. Sebelum dia sadar, sulit untuk 
terus menjaga jarak dalam suasana seperti itu. 

"...Mengerti. Namun, saya pikir kita harus memberikan prioritas kepada keluarga kerajaan 
dalam kasus ini, bukan? " 

" Meskipun apa yang Anda katakan juga merupakan argumen yang adil, bahkan jika hanya 
saya yang dibiarkan sendirian, kemungkinan untuk melarikan diri dengan aman tidak 
tinggi. Lebih bermakna bagi kita berdua untuk hidup. Sekali lagi, jangan dipesan mulai 
sekarang. " 

Kata-kata keengganan tidak datang ke pikiran Shin; dia menerima kondisi Rionne dengan 
enggan. 
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Shin yang mengerutkan kening dan Rionne yang tersenyum senang memang berlawanan. 

"Ini hanya sementara sampai kita melarikan diri." 

"Mu! Yah, tidak ada jalan lain. " 

Dia juga tidak lupa menjelaskan," Aku akan melakukannya karena tidak ada orang di sini ". 

"... Kalau begitu biarkan aku mengatakan ini selagi aku punya kesempatan." 

Karena dia sedikit menyebalkan, Shin memutuskan untuk meluncurkan serangan balik 
kecil. 

"Aku sudah melihatnya. Dengan berbagai cara. " 

" Hmm? " 

Apakah dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Shin? Rionne tampak bingung. 

"Apakah Anda melihat diri Anda setelah ditangkap oleh Gilslay?" 

"Tertangkap? ――KyaAH !! " 

Rionne, yang memeriksa penampilannya sendiri setelah kata-kata Shin, mengangkat suara 
imut dan berjongkok di tempat. 

Selain peralatan yang ditangkap oleh Gilslay, dia akhirnya menyadari bahwa itu juga 
melelehkan pakaiannya. Terus terang, hampir tidak ada tempat yang aman. 

Sebagian besar lengan dan kakinya memamerkan, hotpants dan sebagainya dalam keadaan 
yang sangat berbahaya. Hanya sebagian tubuhnya yang aman. Itu mungkin berkat 
peralatan ganda baju besi yang terdiri dari kulit naga dan jaket. Tampaknya itu mencegah 
pakaiannya dari mencair sepenuhnya. 

Meskipun ada lubang di sana-sini, mengingat Rionne adalah seorang wanita, dia hampir 
tidak menunjukkannya kepada orang lain. 

Cairan tubuh Gilslay, yang memiliki efek pengurangan daya tahan, tampaknya 
menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai menit terakhir. 

Apakah itu karena cairan tubuh dari beberapa makhluk fantasi? Mungkin berkat yang 
beruntung menyamar bahwa kulitnya tidak terluka. Namun, Shin khawatir tentang suara 
yang Rionne angkat. 

"Kyaah?" 

"... Jangan menatapku." 
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"Ahh, maaf ... untuk saat ini, kenakan ini." 

Sosok Rionne, yang mungkin terlihat dan tidak terlihat, sangat menggoda mata. 

Ini memalukan bagi Rionne juga, karena dia memerah dan meringkuk. Karena mau tak 
mau, Shin membiarkan Rionne mengenakan jaket yang dipakainya. 

"Untuk saat ini, mari masuk ke rumah di sana. Sangat buruk untuk tetap diam di sini. " 

" Oke. " 

Sementara Rionne, yang rusak dan tiba-tiba menjadi lemah lembut, Shin menunjuk ke 
sebuah rumah kosong yang relatif baik di dekatnya. 

Meskipun tidak ada monster di sekitarnya, itu lebih baik daripada berada di luar. Meskipun 
berada di tengah perlombaan menyerang waktu, mereka bisa memasuki rumah terisolasi. 

Untuk jaga-jaga, Shin mengaktifkan 【Barrier】 tanpa Rionne perhatikan. Kemudian, 

sebuah kartu item dikeluarkan dari saku dadanya. Tentu saja, itu sebenarnya dari Kotak 
Barang. 

"Pertama-tama, ubahlah ini. Seharusnya lebih baik dari apa yang kamu miliki saat ini. " 

Kartu item terwujud, dan disajikan kepada Rionne. 

Itu adalah item peralatan yang telah disimpan dalam Kotak Barang. Karena dia tidak bisa 
menyerahkan hal-hal yang kuat, peringkat peralatan itu rendah, tetapi karena diperkuat 
oleh Shin, itu beberapa kali lebih kuat daripada yang dijual di pasar, tanpa kecuali. 

Apa yang dia serahkan adalah kemeja yang terbuat dari benang cacing, jaket yang 
menggunakan kulit kerbau hitam, dan sepasang celana yang terbuat dari benang laba-laba 
tenun bola. Sedangkan untuk penampilan, itu adalah kemeja putih polos sederhana, jaket 
coklat muda, dan celana hitam. 

"Terima kasih, apakah kamu selalu membawa ini, Shin?" 

"Cukup banyak. Ada pepatah, simpan untuk hari hujan, simpan untuk saat dibutuhkan, di 
tempat saya berasal. " 

Kata Shin. Untuk berjaga-jaga seandainya Rionne tidak mengerti perkataan itu, dia 
memastikan untuk mengatakan kota asalnya. 

"Itu ekspresi yang bagus. Tetap saja, untuk memiliki begitu banyak kartu item ... " 

" Kenalan ... Tunggu, maaf, tapi aku tidak bermaksud memberitahumu informasi tentang 
ini. Itu semacam kesepakatan. " 
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Alih-alih mengambil semua tanggung jawab, Shin mengisyaratkan seolah-olah dia 
mendapatkannya dari koneksi pribadi. 

"Saya mendapatkannya. Tidak semua Yang Terpilih adalah pembawa Item Box. Saya tidak 
berpikir untuk mencoba mengorek Anda tanpa berpikir. Itu hanya iri, saya pikir. " 

Setiap skill item tidak cocok dibandingkan dengan kegunaan dari Item Box. 

Daya dukungnya sangat berguna di banyak bidang seperti urusan bisnis dan militer. 
Rionne berada di arah yang lebih disukai, karena dia tidak gigih. 

"Ngomong-ngomong, Shin, meskipun agak kasar untuk bertanya, aku bertanya-tanya 
apakah ada pakaian yang sedikit lebih nyaman yang bisa aku pinjam?" 

"Oh, apa itu sobek di mana saja?" 

"Yah, tidak? Agak ketat. " 

" Ketat? ...Ah." 

Ketika Shin merenungkan kata-kata Rionne, dia memperhatikan makna di balik kata-kata 
itu. 

Ukuran peralatan yang diserahkan Shin kepada Rionne disesuaikan dengan fisik Shin. 
Karena fungsi penyesuaian ukuran tidak termasuk dalam peralatan tingkat rendah, ia 
sengaja menonaktifkan fungsi itu sehingga ia tidak dicurigai. 

Namun, muncul masalah sebagai hasilnya. Terutama pada pengukuran dada. 

"........." 

"Hei, apa yang kamu lihat?" 

"Oh, tidak ada apa-apa." 

Shin telah melirik dada Rionne, yang sepertinya bisa meledak keluar dari bajunya kapan 
saja karena dia mengancingkan paksa. 

Selanjutnya, bagian bawah dadanya didorong ke atas. Setengah bagian atas dibiarkan 
terbuka, jadi sekarang ada belahan yang dalam untuk melihat ke bawah. Dalam hal 
produksi massal pakaian secara umum, ukurannya mungkin sampai di sana. Namun, kali 
ini, yang dikenakan Rionne adalah peralatan yang cocok dengan fisik Shin. 

Fungsi penyesuaian ukuran disesuaikan di sepanjang garis tubuh, jadi Shin, yang 
digolongkan sebagai pria kurus, sama sekali tidak membutuhkan ruang di bagian dada. 
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Kemeja itu mungkin tidak masalah jika itu adalah kemeja berukuran rata-rata, tetapi ketika 
sepasang bukit yang lebih besar dari rata-rata seperti milik Rionne, tidak ada cukup untuk 
menahannya dengan berbagai cara. Selain itu, panjang lengan baju itu terlalu panjang; 
bahkan sendi jari-jarinya tertutup. Penampilannya sensasional, dalam arti yang berbeda 
dari beberapa waktu yang lalu. Alih-alih menjadi peralatan yang lusuh, itu menjadi keren 
untuk dilihat, tetapi hanya jari-jari yang berada di luar lengan panjang. 

"Maaf, ukuran pakaiannya tidak berdaya." 

"Muu! Tidak ada pilihan, ya? " 

Shin tidak punya niat untuk mengatakan yang sebenarnya saat ini, jadi dia memutuskan 
untuk mengatakan itu tidak berdaya. 

Alasannya sama sekali tidak menyenangkan bagi matanya jika dia tetap seperti itu. 

"Mengesampingkan bahwa, apa itu waktu yang lalu?" 

"Itu?" 

"Ketika Anda tiba-tiba'KyaAH !?'sebelumnya." 

"Wha !? Penampilan tak tahu malu seperti itu telah terlihat! Saya kira tidak mungkin untuk 
tetap bermartabat. 

Rionne memprotes, tetapi tidak ada perasaan mengintimidasi saat wajahnya diwarnai 
merah. 

"Apakah menjadi pemalu adalah hal yang umum?" 

"... Itu cara berbicara ketika aku terlibat dalam sesuatu." 

Rionne, yang mendengar ucapan Shin, merengut padanya dengan ringan. 

"Yah, karena ada gambar yang membantu pelayan wanita untuk mengganti pakaian 
keluarga kerajaan dan bangsawan, aku pikir kamu baik-baik saja bahkan jika kamu 
terlihat." 

Karena ada adegan seperti itu dalam manga dan novel yang dia baca sebelumnya, Shin 
berpikir bahwa Rionne juga akan begitu. 

"Memiliki pelayan wanita untuk membantu mengganti pakaianku dan telah dilihat oleh 
seorang pria dalam penampilan yang tidak patut-- tidak mungkin sama saja!" 

"Kau berkata begitu tetapi tidakkah kau biasanya memperhatikan ketika pakaianmu 
compang-camping? ? Aku pikir itu memang benar, karena kau begitu bermartabat sampai 
sejauh itu. " 
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" Aku fokus pada pertarungan! " 

Dari kekuatan lendir hingga kekuatan kartu Shin 【Flare Burst】, dia seharusnya cukup 

terkejut pada ; bahkan jika pakaiannya lepas sepenuhnya, itu tidak bisa membantu. 

"Juga, aku seorang wanita. Saya juga bisa menjerit. " 

"Aku tidak bermaksud seperti itu, yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu tidak 
feminin. Sampai sekarang, Anda memiliki gambar yang berbeda. Dengar, kamu tidak 
merasa takut ketika bertarung melawan Ghillie Wize, kan? Karena itu kamu tidak benar-
benar mirip dengan 

kesanku terhadapmu. " Shin tidak terlalu mengenal Rionne. Namun, dari sikapnya sampai 
sekarang, kesan dia bermartabat kuat. 

"... Aku tidak perlu menjaga penampilan. Nada ini adalah kepribadian saya. Saya menyadari 
bahwa sulit untuk mengatakan itu menarik sebagai seorang wanita. Saya seorang wanita 
yang tugasnya untuk bertarung. " 

" Jangan menunggu! Mengapa Anda begitu sedih? Jika kamu bilang kamu tidak menarik, 
kamu akan menjadikan semua wanita di dunia musuhmu! " 

Karena cerita menyimpang ke arah yang aneh, untuk mengubah mood, Shin mengucapkan 
kalimat yang dia dengar di suatu tempat. 

Tentu saja, itu kenyataan. 

Meskipun Shin telah melihat banyak gadis cantik, rasanya tidak alami untuk menempatkan 
Rionne bersama dengan wanita cantik seperti Schnee dan Tiera. 

Rionne lebih dari cukup cantik, meskipun sepertinya dia tidak menyadarinya. Dari sudut 
pandang Shin, dia tidak bisa mengerti mengapa dia menjadi begitu lemah. 

"Kemampuan sebagai prajurit dan keturunan bangsawan. Tidak banyak yang bisa saya 
banggakan. Bukan saja aku tidak berguna dalam perkawinan politik, aku juga tidak berdaya 
melawan monster musuh. " 

" Kau tahu, kau sudah terlihat sangat sedih untuk sementara waktu sekarang. Ada apa? " 

Setelah mereka memasuki rumah untuk beristirahat, pikirannya terlalu negatif. 

Shin mengerti bahwa itu bukan tipe atmosfer untuk ditertawakan atau diolok-olok, saat dia 
memperketat ekspresinya sendiri. 

"Ini pertarungan barusan. Saya bahkan tidak bisa menggaruknya. " 
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Meskipun dapat dikatakan bahwa dialah yang memberikan pukulan terakhir, sepertinya itu 
disebabkan oleh kenyataan bahwa ia hampir tidak dapat melakukan apa pun pada Gilslay. 

"Saya akan mengatakan beberapa waktu yang lalu adalah masalah kompatibilitas. Jika 
Anda tahu serangan fisik tidak berhasil, itu akan menjadi pertempuran yang berbeda. " 

" Tentu saja begitu. Namun, jika lawan yang sama muncul, tidak ada yang bisa saya lakukan. 
Jika hanya aku sendiri, kali ini adalah ... " 

Shin khawatir tentang bagaimana berbicara dengan Rionne, yang sekarang berkecil hati. 

Masalah yang menghasilkan memiliki kekuatan dari Chosen One kelas atas adalah 
kemungkinan bahwa dia tidak pernah bertarung melawan lawan yang begitu sulit. Namun, 
karena mereka harus bertindak bersama mulai sekarang, dia tidak bisa meninggalkannya 
apa adanya. 

"... Hei Rionne, tidak bisakah kamu menggunakan keterampilan sihir? Jika Anda bisa 
menggunakannya, Anda bisa bertarung tanpa ditolak. " 

" Itu benar. Aku tidak setingkat kakak perempuanku, tapi aku bisa menggunakan beberapa 
keterampilan sihir tingkat dasar. Namun, bisakah itu memengaruhi musuh dengan cara 
tertentu? " 

" Hanya level dasar yang bisa digunakan, ya? Kalau begitu ... " 

Itu tidak berarti tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Jika serangan fisik tidak 
berhasil, seseorang harus pergi dengan atribut yang diberikan alih-alih atribut fisik sebagai 
senjata. 

Sihir dan seni bela diri. Jika Rionne bisa menggunakan kedua skill itu, skill kombinasi 
mungkin bisa digunakan, dan bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, ada jalan celah 
kecil juga. 

Masalahnya adalah apakah dia harus memberitahunya atau tidak. 

Sementara Shin telah menemukan beberapa hal di dunia ini, orang-orang yang dapat 
menggunakan keterampilan kombinasi terbatas. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana 
keterampilan kombinasi diperlakukan di dunia ini. 

Bahkan keterampilan belaka pun sangat berharga. Skill kombinasi dilepaskan 
menggunakan dua atau lebih skill, dan itu tampaknya tidak umum. 

Pada kesempatan ini, dia memutuskan untuk menanyakannya dari Schnee. 

"(Schnee, apakah tidak apa-apa untuk berbicara sekarang?)" 

"(Tidak masalah. Apakah ada yang Anda butuhkan?)" 
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"(Saya ingin mengkonfirmasi sesuatu; saat ini, bagaimana keterampilan kombinasi 
diperlakukan?)" 

"(Keterampilan kombinasi, huh? Aku akan mengatakan itu berharga, tapi itu tidak aneh 
bagi Chosen One untuk dapat menggunakannya. Namun, jumlah orang yang dapat 
menggunakannya sangat terbatas.)" 

Shin berbicara singkat tentang arus situasi, karena dia tidak punya banyak waktu. 

Schnee, yang menebak situasinya, berbagi pengetahuannya tentang keterampilan. Hidup 
lebih dari 500 tahun di dunia ini, ia meliput semua informasi hingga tingkat ini. 

"(Jika aku yang Terpilih, apa tidak apa-apa untuk mengajarkannya?)" 

"(Aku pikir tidak apa-apa. Jika kamu kelas atas Terpilih, tidak aneh memiliki beberapa 
keterampilan kombinasi.)" 

"( Saya diselamatkan) " 

Tampaknya, tidak ada masalah. 

Dia tidak ragu apakah itu informasi dari Schnee, dan memutuskan untuk memberikan 
nasihat kepada Rionne tentang keterampilannya. 

Rionne sendiri bukan orang jahat, dan dia tidak bisa melindungi negara jika dia dibiarkan 
sendirian dalam kondisi ini. 

"Hei Rionne, boleh aku bertanya keterampilan sihir apa yang bisa kamu gunakan?" 

"Keterampilan sihir? Saya tidak keberatan. " 

Sebagai orang yang sepertinya sudah tahu, mereka baru saja mulai berkenalan. 

Jadi untuk menambahkan satu hal ke yang lain, Rionne memberikan nama skill. Adapun 
Shin, dia mengeksplorasi kombinasi keterampilan seni bela diri Rionne dan keterampilan 
sihir yang dia katakan kepadanya. 

Namun, seperti yang diharapkan, dia tidak memiliki petunjuk tentang keterampilannya, 【

Full Moon Edge】, yang diklasifikasikan sebagai kombinasi dari keterampilan sihir tingkat 

dasar dan keterampilan seni bela diri peringkat Ouden. 

Tidak hanya keseimbangannya yang buruk, tetapi juga, keterampilan kombinasi yang 
menggunakan sihir tingkat dasar sedikit jumlahnya. 

"Tidak ada yang membantunya. Kurasa kita akan pergi dengan peniruan, ya? " 

" Peniruan? " 
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Shin, yang tenggelam dalam pikiran untuk sementara waktu, memutuskan untuk 
mengajarkan metode memberikan atribut pada serangan fisik, meskipun itu bukan 
keterampilan kombinasi . 

Jika dia menemukan informasi keterampilan seni bela diri lain yang bisa digunakan Rionne, 
mungkin ada beberapa kombinasi yang baik juga. Namun, dia ingin menghentikan tindakan 
mengungkap semua keterampilan pihak lain. 

"Hanya memeriksa, tapi Rionne, kamu tidak bisa menggunakan skill kombinasi ... kan?" 

"Memang, skill sihirku belum mencapai level dimana mereka tidak bisa digunakan sebagai 
skill kombinasi. Aku sudah mencoba banyak cara berbeda. " 

" Kalau begitu, apakah kamu sudah mencoba metode ini? " 

Shin menjelaskan metode untuk melimpahkan atribut yang salah. 

Itu bukan cara yang sah, jadi kekuatannya pasti berkurang dibandingkan dengan yang asli, 
tapi itu masih cukup kuat. 

"Bisakah aku benar-benar bisa melakukannya?" 

"Kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Aku juga hanya tahu tentang ini secara 
kebetulan. " 

" Oke, mari kita coba. " 

Rionne kemudian mengaktifkan dasar keterampilan sihir sistem teknik api 【Api】. 

Setelah itu, di dekat 『Muspelm po yang tenang, nyala api sekitar 30 kuburan muncul. 

Ketika dia mempertahankan keadaan seperti yang dijelaskan oleh Shin, nyala api secara 
bertahap diserap oleh 『Muspelm』, dan bilahnya berubah merah. 

"Lihat!" 

Kaki kursi yang dilontarkan Shin tiba-tiba dipotong oleh 『Muspelm』 tanpa perlawanan; 

rasanya seperti memotong tahu. 

Permukaan yang dipotong hangus; dipahami dengan jelas bahwa panas ditambahkan ke 
blade. Meskipun keterampilan sihir dukungan yang tepat 【Enchant Fire】 agak tidak 

memiliki daya termal bila dibandingkan dengan keterampilan kombinasi dengan teknik 
api, efek dari atribut yang diberikan masih jelas. Setidaknya dengan ini, itu akan jauh lebih 
baik daripada atribut cahaya. 

"Keadaan apa ini?" 
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Bagi Rionne, yang tidak bisa menggunakan keterampilan dukungan dan kombinasi, dia 
sepertinya belum bisa memahami fenomena saat ini. 

Karena itu ditempatkan sebagai trik curang di era game juga, tidak heran dia tidak 
memahaminya. 

"Yah ini, jika harus kukatakan, adalah 【Api tipe imitasi】. Saya juga tidak tahu nama 

resminya. Harap diingat bahwa itu akan menghancurkan senjata kelas rendah ketika 
diterapkan di sana. Setidaknya》 Legenda weapons senjata kelas masih diperlukan, dan 

terlalu sering menggunakan ini sangat dilarang. Bahkan tanpa penerapan keterampilan 
pribadi, ada banyak hal yang dapat dilakukan dengan itu. " 

" ... Aku memahaminya secara samar, tetapi apakah tidak apa-apa untuk mengajari saya? 
Ini adalah teknik yang belum ditemukan, kau tahu? " 

" Di dunia ini, kekuatan monster melebihi manusia. Jika teknik semacam itu menyebar, 
jumlah korban juga akan lebih sedikit. Apakah Anda tidak bahagia atau sesuatu? " 

" Sangat tidak bahagia. Anda hanya memberikannya kepada saya, bukan begitu, Shin? " 

Rionne tidak yakin dengan soteriologi yang belum matang. 

Aplikasi dan keragaman teknik yang diajarkan Shin, dia mungkin telah memahaminya 
secara akurat. 

"Aku mencoba dan memahaminya, Shin. Ini bisa diterapkan pada seni juga. Anda bahkan 
dapat menggunakan senjata dengan daya tahan rendah jika itu adalah seni, ada banyak 
penggunaan selain pertempuran juga. Nilai informasi ini lebih tinggi daripada koin emas 
Geyl, mengerti? " 

" Aku memahaminya bahkan tanpa kau membuat wajah seram itu, Rionne. Tidak apa-apa? 
Anda memperoleh begitu banyak informasi berharga. Bukankah kau seharusnya senang 
sebagai keluarga kerajaan? " 

Sambil menenangkan Rionne yang mendekat dengan serius, Shin mengatakan alasannya. 

"Tapi, itu ..." 

"Itu tidak meyakinkan, ya? Kalau begitu--- " 

Ayo beri dia alasan yang bagus. 

"Melindungi. Saya ingin melindungi semua negara, orang, dan saya sendiri. " 

"Itu harga yang setara," Shin menyelesaikannya sambil menatap Rionne. 

"Shin, kamu ..." 
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Rionne mengira ada rahasia dalam ucapan Shin, tetapi dia kehilangan kata-kata. 

Rionne merasa seolah-olah Shin benar-benar mengarang alasan. 

--Karena itu. 

(Omong kosong! Aku mengatakannya seperti itu untuk menipu dia, tetapi pada 
kenyataannya, itu tidak begitu berguna dan diperlakukan sebagai lelucon. Ketika 
pandangan hormat seperti itu diarahkan padaku, rasa bersalah itu luar biasa!) 

Rionne tidak tidak menyadari hal-hal yang terjadi di pikiran Shin. 

◆◆◆◆ 

"Aku sudah menerima alasanmu , Shin. Aku akan menggunakannya dengan baik tanpa 
gagal! " 

Rionne, yang tidak tahu kebenaran, dengan kuat mengepalkan tinjunya dan menyatakan 
tekadnya. 

Sesuatu seperti mata terbakar bisa dirasakan darinya. 

"Pertama-tama, apakah kamu sudah pulih?" 

"Kamu bisa mengandalkanku. Aku beberapa waktu yang lalu sudah pergi! " 

" Meskipun ini adalah tempat yang buruk untuk menunjukkan motivasi Anda karena kita 
akan menghindari pertempuran, kau tahu? " 

" Aku akan mengingatnya, apa pun kondisinya. Tolong jaga aku. " 

Meskipun Shin khawatir apakah Rionne yang dihidupkan kembali akan ingin mempercepat 
balapan atau tidak, seperti yang diharapkan itu tidak sampai sejauh itu. 

Namun, haruskah seseorang mengatakan 'seperti yang diharapkan?' Semangatnya cukup 
tinggi. 

"Ketika aku bersama dengan Shin, itu membuatku memikirkan berbagai hal. Saya pikir 
pembicaraan tentang pertunangan juga tidak buruk. " 

" Saya tunangan. Beri aku istirahat! " 

Dia punya perasaan bahwa jarak antara satu sama lain secara bertahap berkurang, dan 
Shin tidak bisa tenang dalam situasi yang sulit. 

Meskipun Rionne sedikit terkejut tentang bagaimana dia memiliki tunangan, dia tidak 
memiliki niat untuk berbicara lebih lanjut, dan perjalanan mereka berjalan lancar. 
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Di tengah jalan, ketika mereka mencapai titik terdekat ke jantung kota, Shin melihat 
sesuatu seperti kabut menyebar di pusat Tempat Suci. 

"Apa itu?" 

Shin yang cemas memberi tahu Rionne dalam beberapa kata untuk melihat apakah 
mungkin untuk pindah ke tempat yang lebih baik di jalan dan mengamati bagian tengah 
menggunakan keterampilan. 

Karena bagian tengah kota sedikit lebih tinggi dari sekitarnya, mereka bisa melihatnya 
tanpa bahkan naik atap. 

Meskipun ada reruntuhan di mana-mana di Tempat Suci, hanya bangunan di tengah tetap 
utuh. Shin juga mengingatnya dengan samar karena dia sering datang ke sana ketika 
permainan baru saja dimulai. 

Ketika dia melihat kembali ke kabut lagi, untuk sesaat, sesuatu tampak bergerak di 
dalamnya. 

"Apa? Ada sesuatu di sana? " 

Untuk memastikan identitasnya, Shin menatapnya tanpa bergerak. 

Dalam beberapa detik, saat ketika sesuatu mulai bergerak dalam kabut lagi, dan Shin 
diserang oleh perasaan yang sepertinya menariknya ke dalam kabut. 

"Uwah !?" 

Dia kehilangan keseimbangan dalam situasi tiba-tiba, tetapi pulih dengan cepat. 

"Apa masalahnya? Tiba-tiba kau mengangkat suaramu. " 

" Tidak, aku punya perasaan tersedot, tapi tidak apa-apa sekarang. " 

Pada saat dia kehilangan keseimbangan, ketika dia melihat lagi dalam kabut, dia tidak 
merasakan apa-apa. 

Jika dia mengatakan bahwa itu karena dia terlalu condong ke depan dan hampir jatuh 
karena dia menatap satu titik untuk waktu yang lama, dia akan yakin. 

"Shin, aku tidak merasakan apa-apa?" 

"Apa itu?" 

Akankah hal serupa terjadi? Meskipun Shin memperhatikan kabut untuk sementara waktu, 
perasaan yang dia rasakan pada awalnya tidak kembali pada akhirnya. 
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"Maaf sudah membuatmu menunggu. Sekarang, ayo pergi. " 

" Apakah itu baik-baik saja? Apakah kamu tidak tertarik, Shin? " 

" Aku akan datang lagi bahkan jika aku tidak pergi sekarang. Dalam situasi ini, saya tidak 
punya niat untuk mengatakan sesuatu yang lebih egois. " 

Dengan sang putri, dia tidak bisa menyelidiki Tempat Suci yang berbahaya tanpa berpikir. 

Shin menegaskan kembali prioritasnya, dan keduanya melanjutkan perjalanan mereka. 

Kemudian, di tempat di mana mereka telah berpindah lebih dari tiga kali, Shin dan Rionne 
akhirnya sampai di alun-alun yang ada di dalam gerbang selatan. 

Sementara waspada terhadap lingkungan mereka untuk berjaga-jaga, mereka pindah ke 
jalan setapak untuk meninggalkan gerbang dan tidak ada yang menghentikan mereka 
seperti kegagalan teleportasi dari sebelumnya. 

"Entah bagaimana kita telah mencapai tujuan. Tidak perlu khawatir tentang rute lagi. " 

" Memang, dengan ini kita akhirnya lolos. " 

Jika cerita Rionne benar, gerbang selatan tampaknya menjadi gerbang yang digunakan 
ketika Tempat Suci diselidiki, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke arah itu segera. 

"Itu tempatnya." 

Tak lama, di depan Shin dan Rionne, gerbang selatan Kalkia muncul dengan sendirinya. 

Sebagian darinya disembunyikan oleh bangunan-bangunan dari ruang plaza, tetapi 
penampilannya tidak berubah sejak era game. Itu adalah gerbang yang kokoh yang 
diberikan sihir pertahanan padanya. 

"Tunggu sebentar! ..." 

Namun demikian, apa yang keluar dari mulut Shin adalah suara kekecewaan. 

Karena pintu masuk samping adalah untuk penggunaan penjaga istana, pintu yang hendak 
dilalui Rionne dihancurkan dan dikuburkan. Pintu masuk samping lebih rapuh dari dinding 
utama, jadi tidak aneh kalau pintu itu pecah. Namun, jelas bahwa itu tidak runtuh secara 
alami. 

"Aku ingin tahu apakah ini serangan tak disengaja ke pintu masuk samping oleh 
pertarungan antara monster?" 

"Ada beberapa bekas luka di samping pintu masuk samping, tetapi masih belum diketahui 
hanya dengan ini." 
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Secara visual di permukaan pintu samping, itu dalam keadaan seperti semen yang 
dituangkan dan dikeraskan. 

Bahkan jika Shin mengetuknya dengan lembut, hanya perasaan kekakuan yang 
dikembalikan. Permukaannya mudah meledak, tetapi jika itu diisi dengan kuat di dalam; itu 
akan sama untuk dinding. Orang bisa melihatnya mengeras dengan cara yang sama, seperti 
semen, yang membentengi pintu masuk samping, banyak digunakan di sekitarnya. 

"Sekarang setelah sampai pada ini, kita harus memanjat gerbang; juga ... apa itu? " 

Ketika Shin hanya berpikir tentang memanjat gerbang dengan paksa sebagai pilihan 
terakhir, dia melihat sesuatu yang aneh terlihat dari langit biasa dan menyebar di dinding 
yang tertutup Tempat Suci. 

"Aku juga tidak tahu tentang ini." 

Demikian pula, Rionne mengalihkan perhatiannya ke langit bergumam. 

"Apakah itu penghalang?" 

Ketika Shin melihat sekeliling, bentuk kubah menutupi kota, dan mantel tipis semi 
transparan sedang dikembangkan. 

Karena itu menyerupai keadaan ketika 【Dinding】 dan 【Barrier】 sedang didirikan, Shin 

meramalkan bahwa itu semacam penghalang. 

Di era gim, kecuali selama acara, monster tipe terbang tidak bisa memasuki kota. Jadi di 
dunia ini, bisa dikatakan bahwa ada perlindungan yang dikembangkan di depan mata 
mereka. 

"Haruskah aku mencoba eksperimen kecil?" 

Ketika Shin mengambil sebuah kerikil yang jatuh di kakinya, dia melemparkannya dengan 
sekuat tenaga ke langit. 

Batu, yang ditembak oleh kekuatan fisik dari Chosen One kelas atas, terbang ke atas 
tembok tanpa kehilangan kekuatan dan mengenai mantel tipis itu. Hasilnya sedikit berbeda 
dari ekspektasi Shin ketika listrik mengeluarkan suara yang terdengar seperti hubungan 
arus pendek,  Crackle , dan batu itu hancur dalam sekejap. 

Sementara batu itu jatuh, ia kalah dari hambatan udara dan hancur di udara; menjadi pasir 
dan berhembus angin. 

"Meninggalkan dari atas tembok akan sulit." 

"Kamu benar. Tidak mungkin untuk menyentuh itu dengan sembarangan. " 
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Rionne juga setuju dengan pendapat Shin. 

Meskipun tidak pasti berapa banyak output listrik penghalang yang didirikan, tidak ada 
keraguan itu tidak akan berakhir tanpa seseorang terbakar. 

Jika Shin menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin bisa menembus penghalang, tapi 
dia tidak bisa melakukannya di depan Rionne, jadi dia memutuskan untuk 
mempertahankan itu sebagai upaya terakhir dalam situasi saat ini. 

"Tidak bisakah kita menggunakan gerbang lain?" 

"Hanya tempat ini yang diamankan jika ada invasi. Ada monster berbahaya, jadi saya tidak 
bisa membuka gerbang dengan santai. Memikirkan kejadian yang tidak biasa, ini adalah 
satu-satunya tempat. Selain itu, pintu masuk samping dari gerbang lain mungkin runtuh 
dari awal karena dampak bencana alam. Ini adalah cerita yang berbeda untuk hewan kecil, 
tetapi tidak ada celah bagi seseorang untuk lewat. " 

Temuan Tempat Suci tampaknya dibagikan di antara negara-negara; Rionne tahu secara 
detail. 

"Lalu, apakah aku harus menerobos gerbang situs dengan paksa? Apakah tidak ada pilihan 
lain selain membuka gerbang itu sendiri? " 

Mekanisme pembukaan dan penutupan gerbang terletak di dalam tembok dan pintu 
masuknya melalui pintu samping; dikatakan bahwa metode untuk membuka gerbang 
adalah hal biasa di mana-mana. 

Bahkan jika bagian yang mengarah ke luar telah dihancurkan, ada kemungkinan bahwa 
ruangan dengan mekanisme pembukaan dan penutupan aman. Karena mereka tidak bisa 
bergerak di gerbang selatan karena keadaan saat ini, keduanya memutuskan untuk pergi 
ke gerbang timur. 

◆◆◆◆ 

"... Aneh." 

"Hmm? Apa itu?" 

Rionne bertanya tentang kata-kata yang kebetulan dia dengar selama perjalanan mereka. 

"Sebagian besar kehadiran monster telah menghilang. Aku akan memilih rute dengan 
monster paling sedikit jika memungkinkan, tapi tidak peduli bagaimana aku melihatnya, 
tidak ada kehadiran sama sekali. " 

Ketika Shin merasa tidak nyaman, dia mengalihkan perhatiannya ke peta; sudah ada 
beberapa monster yang tinggal di Tempat Suci. Jumlah itu sangat berkurang dari yang dia 
sadari ketika mereka menuju ke gerbang selatan dan sedang dipindahkan. 
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Meskipun Ghillie Wize dikalahkan oleh Shin dan Rionne, itu seharusnya tidak lebih dari 
level 'menuangkan air ke atas batu panas'. 

"Ini memang aneh, tetapi menjadi lebih mudah untuk melakukan perjalanan dengan cara 
ini, jadi bukankah itu baik-baik saja?" 

"Aku juga berharap begitu, tetapi karena perbedaan informasi dalam berbagai cara, aku 
tidak bisa tidak meramalkan sesuatu yang berbahaya akan terjadi setelah ini." 

Bahkan jika pintu samping gerbang selatan dihancurkan sebagai kecelakaan, bagian atas 
tembok itu memiliki penghalang untuk mencegah siapa pun melarikan diri. 

Kontak itu sepenuhnya terputus dari dunia luar; tampaknya berusaha membatasi mereka 
yang ada di dalam. 

"Lalu, semakin banyak alasan untuk melarikan diri dengan cepat. Cepatlah! " 

" Musuh mungkin muncul tiba-tiba. Jangan lengah, Rionne. " 

Itu hanya firasat yang tidak menyenangkan, tapi tidak ada alasan untuk membuang waktu 
juga; Shin dan Rionne meningkatkan kecepatan lari mereka. 

Sebagai alternatif yang lebih baik daripada jalan pintas untuk pergi ke atap, karena bahaya 
ditemukan oleh monster dan risiko rumah runtuh, mereka maju melalui jalan di sepanjang 
dinding dengan patuh. Dalam prosesnya, Shin memperhatikan hal-hal tertentu. 

"... Bukankah temboknya agak bersinar?" 

"Sepertinya begitu. Saya belum pernah melihat fenomena seperti ini sebelumnya. " 

Awalnya dia pikir itu hanya imajinasinya, tetapi sekarang jelas bersinar; itu dipancarkan 
dari dinding yang berdiri menjulang di sekitar sayap mereka. 

Dua warna, biru es dan hijau zamrud, mengalir ke depan Shin dan Rionne saat mereka 
menyatu. 

"Hei ... kalau terus begini, aku punya firasat buruk tentang jalan lurus." 

"Saya setuju. Namun, tidak ada tempat bagi kita untuk melarikan diri, kan? Jika itu 
masalahnya, lebih baik untuk memeriksa apa yang terjadi, dan kemudian memikirkan cara 
untuk menanggapinya dari sana. 

"Pintu keluar telah diblokir. Bahkan jika kita menghindari bahaya di sini, tidak ada 
gunanya, "kata Rionne. 

"Sepertinya begitu, tapi kupikir kebanyakan manusia ingin menghindari masalah, 
bukankah kamu setuju?" 
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Shin bercanda, ketika dia gagal mengingat informasi tentang fenomena yang terjadi di 
depan mereka. 

Jika ada peristiwa mencolok seperti itu, itu harus ditangkap di suatu tempat dalam 
ingatannya. Jika tidak ada, itu menjadi situasi yang tidak diketahui selama era game. 

"Aku tidak mengerti, tidak. Yah, lihat Shin! " 

Datang ke pandangan Rionne yang tersenyum masam dan Shin yang berbicara bercanda, 
gerbang timur terlihat. 

Rupanya, semburan cahaya tampak mengalir ke gerbang timur dari sisi utara. 

"Apakah itu berkumpul di gerbang? ... Jika sedikit lebih dekat, lebih baik menyembunyikan 
diri dan mengamati. " 

Dia tidak tahu apakah hal yang sama terjadi di semua gerbang dan memutuskan untuk 
tinggal di sini demi keselamatan. 

Di depan gerbang, jalan di mana mereka berlari di sepanjang dinding dan jalan utama 
bergabung dan menjadi plaza kecil. 

Shin dan Rionne memasuki sebuah penginapan yang menghadap ke jalan, dan mengamati 
gerbang dari jendela di lantai paling atas. 

"Ada sesuatu seperti bola besar." Bola 

biru besar muncul di depan gerbang. 

Dengan perkiraan kasar diameter 5 mel, hijau bercahaya kadang-kadang mengalir di 
permukaannya. Mana yang bergerak di sepanjang dinding juga bisa mengkonfirmasi bahwa 
itu mengalir ke bola. 

"Shin, apakah perubahan ini disebabkan oleh itu?" 

"Mungkin. Aku belum pernah melihat yang seperti ini, tapi rasanya seperti saat monster 
dilahirkan, bukankah kamu setuju? " 

Monster mengeluarkan dari mana di dunia ini. Shin berpikir Rionne mungkin telah 
melihatnya, jadi dia bertanya. 

"Tidak, ketika monster lahir dari akumulasi kekuatan mana, adegan dibengkokkan dan 
mengambil bentuk monster itu. Kemudian, muncul dengan memecahkan shell. Adapun bola 
seperti itu, aku belum pernah melihatnya. " 

" Jika demikian, apakah itu berarti itu bukan monster biasa? Atau apakah itu bukan 
monster untuk memulai? " 
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Sambil melihat bola, yang diam, Shin berpikir, 'bola apa itu?' 

Pada peta Shin, bola itu ditampilkan dengan spidol hijau. Ini mewakili netralitas. 

Namun, bahkan jika penanda biasanya berwarna hijau, ada monster yang berubah menjadi 
merah ketika pemain mendekat, yang mewakili musuh, jadi dia tidak bisa melonggarkan 
penjagaannya. 

"Untuk saat ini, aku harus mengganti ke perlengkapan asliku. Rionne, ini. " 

Shin mengganti peralatannya dengan fungsi pintas. Itu adalah seri Raja Gelap yang dia 
kenakan saat duel melawan Girard. 

Mantel dan celana panjang hitam, pelindung lengan merah dan pelindung kaki, dan knalpot 
dengan garis merah seperti petir; Shin memakai begitu banyak alat pelindung sehingga 
tidak ada goresan yang bisa ditangani jika terkena serangan setengah-setengah. 

Terlepas dari itu, Shin mematerialisasikan sepasang sarung tangan dan menyerahkannya 
kepada Rionne. 

"Ini?" 

"Itu disebut 'Sarung Tangan Moribito', itu meningkatkan resistensi terhadap sihir dan 
status kelainan untuk orang yang dilengkapi. Efek terbaiknya adalah ketika orang yang 
dilengkapi akan menerima pukulan fatal, itu akan menjadi pengorbanan, tetapi hanya 
sekali. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, jadi tolong lengkapi untuk 
berjaga-jaga. " 

" Apakah ini baik-baik saja? Sepertinya hal yang sangat berharga bagiku. " 

Rionne, sambil mendengarkan Shin, mengalihkan perhatiannya ke sarung tangan. 

Adapun penampilannya, bahan yang digunakan adalah orichalcum, meskipun sebagian 
besar berwarna perak dan dekat dengan sarung tangan besi. Pola merah pada 
permukaannya digambar dengan cat mithril dan ingot scarletite, yang dilarutkan dengan 
metode khusus. Perbaikan sendiri juga dimungkinkan jika tidak hancur sepenuhnya. 

Meskipun gauntlets adalah kelas 《Legenda》, itu telah diperkuat oleh Shin, jadi 

kekuatannya dekat dengan kelas th Mitologi》. Kekuatan defensif tinggi dikombinasikan 

dengan efek pengorbanan ditunjukkan ketika sarung tangan digunakan sebagai perisai 
pada saat kritis. 

"Tidak apa-apa karena aku punya penjaga lengan ini. Padahal, bahkan pakaian saya jauh 
lebih kuat dari baju besi, saya cenderung menjadi teka-teki banyak saat ini. Saya 
mengatakannya beberapa saat yang lalu, 'simpan untuk hari hujan, hemat untuk saat 
dibutuhkan'. " 
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Shin mengangkat peralatan pelindung lengan merahnya yang merah dengan kedua 
tangannya sendiri, dan berbicara dengan Rionne. 

Penjaga Lengan Raja Kegelapan itu memiliki efek mencegah skill dengan efek seperti 
perangkap dan pencurian. Juga, bahkan ada efek memantulkan kembali sebagian dari 
kerusakan; Sarung tangan kinerja Moribito tidak setara dengan penjaga lengan. 

"... Dimengerti. Saya akan menggunakannya dengan penuh syukur. " 

Ketika Rionne mengenakan sarung tangan, itu bersinar sedikit dan ukurannya berubah 
agar pas dengan tangannya. 

"Saya khawatir tentang ukuran, tapi ini benar-benar keren!" 

"Ini adalah barang berharga saya, jadi kembali nanti." 

"Sudah. Akan tetapi, aku merasa entah bagaimana aku dilindungi 

olehmu , Shin. " " Kau bercanda--- dan ketika kita terus berbicara, ada gerakan di dalam 
bola. " 

"Apakah itu retak?" Di 

desak oleh Shin, Rionne juga mengalihkan pandangannya ke bola. 

Retakan pada permukaan bola menyebar secara bertahap, mengingatkan adegan telur 
menetas. 

"Memang, aku punya firasat kalau sesuatu akan lahir setelah ini, Shin." 

"Sepertinya begitu. Selain itu, dinding yang bersinar sampai beberapa waktu lalu 
dipulihkan sekarang. Mungkin tugasnya sudah selesai. " 

Shin menatap dinding. 

Apakah itu tempat untuk mana untuk dituangkan ke dalam bola? Kemungkinan penyebab 
yang bisa dia pikirkan adalah tembok atau seluruh kota menjadi semacam alat. 

Shin tidak tahu keberadaan apa pun yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika ini ada dalam 
permainan, itu akan menjadi manajemen dan GM, tetapi jika mereka masih ada sekarang, 
"Kembalikan saya ke dunia asli dengan cepat," adalah apa yang mungkin akan dia katakan. 

Apa arti fenomena ini dalam kasus ini? Ketika dia memikirkannya, Shin tiba-tiba 
merasakan perasaan diseret ke pusat Tempat Suci seperti beberapa waktu yang lalu. Shin 
berpikir bahwa ini mungkin berhubungan. 

"――Shin, itu keluar!" 
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"Itu datang, ya? ..." 

Ada gerakan di bola sebelum pikirannya diselesaikan. 

Ketika Shin mengembalikan pandangannya ke arah bola, retakan yang menyebar sedikit 
demi sedikit sudah menutupi seluruh permukaannya. Cahaya mulai memancar dari 
beberapa tempat, dan cahaya yang berkedip-kedip memberi tahu mereka bahwa ada 
semacam keberadaan yang bergerak di dalam. 
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Vol. 4 - 4.1 
Shin dan Rionne mengalihkan pandangan mereka ke arah bola. Sekitar satu menit 
kemudian, dunia akhirnya mencapai batasnya. 

"KyuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

Sebuah tangisan besar dinaikkan bersama-sama dengan suara sesuatu yang mirip dengan 
pecahan kaca, dan sesuatu pecah dari bola. 

"Apa itu?" 

Rionne tampaknya belum pernah melihat monster yang muncul. 

"... Sepertinya Gryphon." 

"Gryphon?" 

"Itu monster yang biasanya menghuni hutan atau dataran tinggi." 

Sementara Shin menjelaskan, dia mengaktifkan 【Analisis】. 

―――― 『Wali dari rbh% t & Lv $% &』 

"Suratnya kacau, ya? ... Wali?" 

Bagian-bagian nama yang mudah dibaca ditampilkan, dan Shin tampak bingung sambil 
memiringkan kepalanya. 

Ada monster dengan awalan 'Wali' yang melekat pada nama mereka. Namun, itu adalah 
golem besar dengan baju besi seluruh tubuh yang akan muncul di kota dan menjadi 
pangkalan para pemain. Selain itu, itu tidak keluar kecuali ada acara khusus. 

Gryphon saat ini di depan mereka memiliki sayap kristal. Karena sayapnya terbuat dari es 
biru transparan dan memiliki bentuk sudut, ia memiliki perasaan yang kuat bahwa 
makhluk hidup tidak memilikinya. 

"Apakah itu es?" 

Shin menilai bahwa sayap-sayap itu terdiri dari kristal-kristal es, ketika dia melihat 
gelombang udara dingin yang dilepaskan oleh sayap Gryphon, yang menghasilkan kabut 
putih di sekitarnya. 

Ketika diamati dengan hati-hati, es juga menutupi cakar hingga bagian depan dan tanduk 
yang tumbuh dari dahinya. Meskipun mereka memiliki warna dasar yang sama dengan 
sayapnya, ada juga hijau yang dicampur ke beberapa tempat. 
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Sebagian tanah di dekat Gryphon sudah beku. Apakah itu karena pengaruh es pada kaki 
depannya? 

"........." 

"Shin, apakah ada yang salah?" 

"... Tidak, itu pasti menyerupai monster yang aku tahu, tapi itu sedikit berbeda." 

Monster itu mirip dengan 'Glass-Blue Gryphon'. Itu adalah monster yang muncul di zona es 
dan salju. 

Namun, Glass-Blue Gryphon memiliki seluruh tubuhnya yang terbuat dari kaca seperti 
kristal, yang berbeda dari Gryphon yang baru saja muncul. Awalnya, Shin tidak tahu jenis 
Gryphon yang melebihi 5 mels tinggi badan. 

"Itu terlihat seperti ini!" 

The Gryphon, yang mengangkat raungan, mengalihkan pandangannya ke arah di mana Shin 
dan Rionne berada. 

Karena mata mereka bertemu dengan sempurna, tidak mungkin untuk mengatakan itu 
hanya imajinasi mereka. 

"Kyuiiiiiiiiiiiiiiii !!" 

"Mu! Apakah ini untuk sesuatu? " 

" Tidak baik untuk tetap di sini, jadi aku akan menghancurkan dinding! " 

Pada saat yang bersamaan dengan teriakan itu, Shin menerobos dinding di ruangan dan 
melompat keluar. 

Rionne mengikuti segera setelah itu, dan napas es yang dikeluarkan Gryphon menghantam 
gedung secara langsung. Bangunan itu membeku dalam sekejap. 

Gryphon tampaknya telah melihat bahwa Shin dan Rionne melarikan diri, ketika ia 
memutar lehernya sambil menghembuskan es untuk menempatkan mereka dalam barisan 
api. 

"Itu berbahaya! Kita akan melompat! " 

" Kyaa, apa !? " 

Shin menggendong Rionne dan menendang udara ke udara yang berhembus oleh es. 
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Dia menghindari napas di udara dengan keterampilan sistem seni bela diri 【Flying 

Shadow】, dan melompat ke bayangan bangunan lain. 

"Ini napas yang 'memotong', ya? Aku yakin tidak ada serangan seperti itu yang digunakan 
oleh gryphons ... " 

" A-Benarkah begitu? Sebaliknya, Shin, aku ingin kamu menurunkanku sekarang. " 

Kata Rionne, sambil tergagap di lengan Shin. 

Pose tubuh Rionne saat ini biasa disebut sebagai 'memegang sang putri dalam keadaan 
tangan'. 

"Ah maaf. Itu darurat, jadi ini atau aku yang menggendongmu di bawah lenganku. " 

Ketika Shin menarik lengan Rionne dan menghindari nafas, dia bisa menggendongnya di 
bawah lengannya, tetapi seperti yang diharapkan mungkin tidak pantas untuk seorang 
putri, jadi dia mengubahnya. 

"Kamu benar-benar ... jadi apa yang akan kamu lakukan? Kita tidak bisa mendekatinya 
karena itu menyerang begitu kita muncul. " 

" Serangan semacam itu adalah mantra pernafasan atau kekuatan sihir; akan ada waktu 
cooldown ketika serangan itu digunakan di suatu tempat, jadi kita tidak punya pilihan 
selain menyerang sekaligus. Aku akan memimpin bagian depan, jadi bidik punggungnya 
sambil bersembunyi di gedung, Rionne. " 

Meskipun itu adalah serangan mendadak, Shin tahu metode penangkapan seorang Gryphon 
sendiri. 

Bahkan jika dia langsung dipukul dengan nafas, dia seharusnya tidak terbunuh di tempat. 

"Apakah kamu akan baik-baik saja?" 

"Serahkan padaku. Aku tidak ingin dipukul, tapi aku punya cara meskipun aku dipukul. " 

Rionne yang khawatir mengangguk, dan Shin berdiri. 

Setelah melihat Rionne pergi, yang sedang menjauh darinya, dia melompat keluar gedung. 

"KyuAAAA !!" 

Gryphon segera menarik napas. 

Seolah tahu Shin ada di sana, tujuannya akurat. 
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Shin membungkuk dan menghindari napas yang datang langsung ke arahnya, lalu mulai 
berlari. 

Meskipun Gryphon membuat gerakan memotong dengan nafas seperti itu alami, serangan 
serupa tidak akan menjadi ancaman bagi Shin. 

Menggunakan kedua keterampilan sistem seni bela diri gerakan terbang 【Shadow 

Terbang】 dan 【Shukuchi】, Shin kadang-kadang melompat dan terjun ke bawah saat dia 

mendekati Gryphon tanpa melambat. 

"Hei, hei aku di sini. Ke mana tujuanmu !? " 

Sambil melatih salah satu keterampilan mengejek, 【Suara Badut】, Shin menggerakkan 

Gryphon dengan keras. 

Apakah Gryphon menentukan bahwa napasnya tidak akan mengenai ketika melihat 
gerakan Shin? Gryphon membidik Shin dengan kaki depannya yang kiri. Shin kemudian 
memotong cakar yang terbuat dari es dengan 『Kakura』. Mengambil keuntungan dari 

kekuatannya, dari posisi yang lebih rendah dia menggedor kaki depan yang lebih rendah 
untuk mencapai kesimpulan. 

"Kyui !!" 

"Whoa !!" 

The Gryphon dan Shin saling bersatu, dan keduanya terkejut melihat beratnya pukulan 
lawan. 

Ketika 『Kakura』 ditekan oleh cakar es, Shin langsung melompat mundur. 

"Ini bukan kekuatan fisik dari Gryphon ..." 

The Gryphon di era game bukanlah monster yang kuat sejauh itu. 

Meskipun itu juga tergantung pada jenisnya, level 600 adalah yang tertinggi; itu adalah 
lawan dengan kekuatan yang tidak memadai untuk dianggap sebagai musuh yang tangguh. 

Namun, lawan saat ini tidak muncul begitu. 

STR Shin lebih dari 500, meskipun itu dikendalikan oleh 【Limit】. Jika dia menambahkan 

kompensasi senjata 『Kakura』, STR-nya akan mendekati 600. 

Dengan itu dengan mudah kewalahan, Shin menyimpulkan bahwa STR Gryphon lebih dari 
700. 
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"Apakah aku meremehkannya? Kekuatannya juga kuat. Aku juga tidak bisa bicara dengan 
Rionne, ya? " 

Shin menurunkan 【Limit】 ke II, saat dia bergumam dan memarahi dirinya sendiri karena 

telah ditipu oleh penampilan Gryphon. (T / N: Semakin rendah Batasnya, semakin kuat 
Shin memperoleh. Saat ini statistiknya dibagi 2 (II) dari statistik aslinya) 

Meskipun itu bukan rilis lengkap, statistiknya masih melebihi 999 pada saat permainan . 
Kecuali kalau itu adalah monster bos yang kuat, tidak ada yang bisa mengatasi serangan 
Shin saat ini. Adapun mengapa dia tidak melepaskan batas sepenuhnya, itu karena dia tidak 
bisa memperkirakan kekuatan saat menyerang. 

Tidak seperti Schnee, tepat setelah Rionne terlibat, baik penghindaran maupun pertahanan 
tidak mungkin dilakukan. Sama halnya dengan pertempuran Lord Skull Face, ini bukan 
situasi di mana dia bisa menyerang tanpa memikirkan kerusakan di sekitarnya. 

"Jika aku tidak bisa mengalahkannya dengan ini, itu bukan lelucon." 

Shin, dengan cara yang sama seperti beberapa waktu lalu, mulai menyerang Gryphon. 

Gryphon, sebagai tanggapan atas hal itu, mengangkat cakar esnya dan hendak menyerang 
Shin. 

" Hyaah! " 

"KyuAA !?" Teriakan 

mereka berbunyi . 

『Kakura』 dan cakar es saling memukul secara langsung ―― kali ini, pemenangnya 

adalah 『Kakura』. 

Itu tidak bisa menahan kekuatan fisik Shin yang luar biasa; es yang menutupi kaki depan 
kiri Gryphon meledak dan berserakan. Namun, apakah es itu menjadi bantal? Kaki Gryphon 
sendiri aman. Namun, Gryphon tidak bisa lepas dari dampaknya, karena kakinya terangkat 
dan terhuyung mundur satu atau dua langkah. 

"Cih!" 

Namun demikian, saat kaki yang tertutup es dihancurkan, Shin terkejut melihat bahwa es 
yang tersebar yang terbang berubah menjadi tombak, dan Shin kehilangan kesempatan 
untuk melanjutkan serangan. 

"Es yang menutupi kakinya bukan es biasa!" 
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Shin, yang menyaksikan kemampuan tak terduga, menghindari tombak es tambahan yang 
terbang ke arahnya. 

Asal usul tombak es saat ini adalah sayap Gryphon. Dari sayap besar, yang terbuka, 
berbagai tombak es kecil dan besar berwarna biru dan hijau berserakan untuk memblokir 
rute pelarian Shin. 

Gerakan Gryphon menjadi lamban, karena tampaknya ada kerusakan sampai batas 
tertentu. 

"KyI!" 

Ketika Gryphon membuat suara tangisan, es menutupi kaki depannya lagi. 

Gerakan kaki kirinya yang canggung dipulihkan kembali. Tampaknya, kekuatan 
bertarungnya sepertinya tidak jatuh di tempat dia menghancurkannya. 

"Selanjutnya adalah rentetan napas, ya?" 

Sambil menghancurkan tombak es dengan 『Kakura』, Shin menarik perhatian Gryphon 

lagi. 

Di ujung pandangannya, dia mengkonfirmasi sosok Rionne yang merayap di belakang 
Gryphon. Ketika Shin mengubah posisi berdiri, dia memeriksa jangkauan serangan 
Gryphon. 

Kisaran gerakan leher Gryphon membatasi arah serangan nafas. Juga, itu hanya bisa 
menembakkan tombak es ke depan, dan ketika Shin berputar ke sisinya, dia tidak diserang. 
Meskipun cakar es dilengkapi pada kedua kaki depan dan belakang, Rionne seharusnya 
melihat situasi di mana Shin menghancurkan cakar. 

Dia seharusnya bisa mengejutkan Gryphon sekarang. 

"Aku seharusnya mendapatkan perhatiannya untuk berjaga-jaga." 

Shin melatih keterampilan mengejek 【Shura Rush】 ketika dia mengkonfirmasi bahwa 

Rionne siap dengan 『Muspelm』 di belakang Gryphon. 

Meskipun tidak ada monster lain di sekitarnya, dia tidak tahu kapan mereka akan muncul. 
Oleh karena itu, menggunakan keterampilan mengejek untuk menarik perhatian musuh 
yang luas akan menimpa 【Clown Noise】, yang mengumpulkan hanya kebencian satu 

lawan; dia memutuskan untuk menggagalkan kemungkinan Rionne menerima serangan 
kejutan secara terbalik. 

"KyuA!" 
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"Itu benar, lihat di sini!" 

Sambil menambahkan serangan sporadis, Shin memperbaiki posisi Gryphon. 

Kemudian, saat Gryphon melebarkan sayapnya untuk melepaskan tombak es, Rionne mulai 
bergerak. 

"――Hyaah!" 

『Muspelm』, yang mengeluarkan efek oranye terang, langsung mengenai sendi sayap 

kanan. 

Namun, sayap itu tampaknya memiliki kekuatan lebih dari yang terlihat, karena bahkan 
dengan satu atau dua katana yang digunakan untuk memotongnya, sayap itu hampir tidak 
rusak. 

"HyaAAAAA !!" Teriakan 

yang berisi semangat juang yang terlihat disertai dengan pukulan yang mencolok, dia entah 
bagaimana berhasil memberikan luka kecil pada sayap Gryphon. 

Namun, itu tidak membatasi pergerakan Gryphon. Rionne melanjutkan seperti itu, 
menyerang bagian belakang Gryphon yang mengamuk. Arcs digambar terus menerus, 
karena efek berwarna oranye menutupi 『Muspelm』. 

Laju ayunan Rionne 『Muspelm』 lebih cepat dari biasanya, dan kekuatannya juga 

meningkat secara proporsional dengan kecepatan. 

Bulunya juga tampaknya memiliki kekuatan pertahanan yang tinggi, karena Gryphon 
hampir tidak menerima kerusakan. Namun, jika punggungnya diserang, yang merupakan 
titik buta yang diambil oleh Rionne, yang merupakan Chosen One tipe huru-hara, bahkan 
Gryphon tidak bisa bergerak dengan benar. Meskipun berusaha melepaskannya, itu tidak 
terlalu berhasil. 

Alasan mengapa Rionne dapat secara sepihak menyerang Gryphon adalah karena, selain itu 
tertangkap basah, ia memanggil sistem teknik seni bela diri keterampilan 【Tyrant Beat】. 

Rionne Against Gryphon 

Meskipun dia tidak bisa menggunakan keterampilan sihir selama doa, dia meningkatkan 
kemampuan ofensif dan kecepatan serangannya hingga 1,4 kali sebagai kompensasi; itu 
adalah skill yang memberikan efek setrum untuk waktu yang sangat singkat kepada lawan 
setiap kali serangan menghantam. 
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Bahkan jika periode efeknya sangat singkat, ketika kondisinya terpenuhi, menghancurkan 
musuh secara sepihak adalah mungkin. Itu sering digunakan di era permainan oleh pemain 
yang pekerjaannya menekankan serangan fisik. 

"Ugh, keahlianku berakhir! Maaf, tapi aku akan menyerahkannya padamu sekarang! " 

" Mengerti! " 

Bagian belakang dan belakang leher Gryphon, yang diretas secara sembarangan, bocor 
kabut biru dalam jumlah sedikit dari luka-lukanya. 

Ketika melihat dari dekat, itu seperti semprotan biru yang keluar dari luka. Tampaknya 
bukan cairan, karena memudar dan menghilang di udara ketika naik 30 kuburan seperti 
uap. 

"Ada sesuatu yang bocor !? Tidak, apakah cairan tubuh menguap? " 

Shin, yang melihat keadaan Gryphon membuat kesimpulan tentang fenomena yang belum 
pernah dilihatnya. 

"GRUUUUU !!" 

Dengan Rionne berpisah, Gryphon mengepakkan sayapnya dengan besar dan berbalik ke 
arah Shin. 

Keempat kakinya dengan kuat menginjak tanah. HP-nya hampir pulih ketika dia melihat 
Gryphon dengan 【Analyze】. 

Karena level yang ditampilkan kacau, sulit untuk menentukan level monster itu, tetapi dia 
memperkirakan level 800 atau lebih dari jumlah damage yang diterima. Meskipun monster 
tipe hewan biasanya tidak memiliki kekuatan pertahanan tinggi, sepertinya ini tidak 
berlaku untuk Gryphon di depannya. 

"Orang ini merepotkan." 

Sambil memprovokasi agar Rionne tidak menjadi sasaran, Shin melanjutkan serangannya 
pada Gryphon. 

Dia membidik bagian yang tidak tertutup es. Ketika Shin melewati tombak es yang 
dilepaskan dari Gryphon, dia mengayunkan 『Kakura』 dengan penuh semangat ke 

tubuhnya. Yang dikembalikan adalah perasaan yang berat seperti memukul-mukul karet 
dalam jumlah besar. 

"KyII !!?" 

Tubuh Gryphon tersentak ke samping, dan tempat 『Kakura』 dibelai sangat cekung. 
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Sementara Gryphon dihantam oleh 『Kakura』, yang melepaskan kekuatan serangan 

tebasnya seolah-olah untuk memotong musuh, itu bukan akhir untuk Gryphon. 

"GRUUU ..." 

Bahkan jika makhluk hidup normal yang menerima serangan itu akan menghancurkan 
organ dalam mereka, Gryphon hanya mengangkat geraman yang mengancam. 

Alih-alih suara itu berasal dari menerima kerusakan, itu adalah tangisan yang orang bisa 
merasakan gangguan menjengkelkan dari. 

"Shin! Apa kamu baik-baik saja ?! " 

Rionne berteriak dari belakang Gryphon. 

"Tidak masalah di sini! Jangan datang ke depan karena rentetan berat! " 

Shin balas berteriak. 

Kekuatan tombak es yang dilepaskan oleh sayapnya lebih tinggi dari apa yang bisa 
dihasilkan oleh senjata setengah matang. Meskipun intensitas menurun dari waktu ke 
waktu, tombak es masih menembus jalan aspal orichalcum seperti tentakel Gilslay. Dalam 
beberapa kasus, ada juga kemungkinan bahwa mereka tidak dapat dipertahankan melawan 
dengan 『Muspelm』. 

"Jika tubuh utama terbuat dari es, lalu bagaimana dengan ini?" 

Shin, yang menghindari serangan Gryphon, mengeluarkan kartu dan melemparkannya ke 
langit sambil berteriak, 

"Lepaskan 【Flare Burst】!" 

Kartu itu robek dan bola putih kebiruan dipanggil untuk menanggapi teriakan Shin. 

Apa yang dia lemparkan ke langit adalah tembakan dari depan, karena kemungkinannya 
untuk mengelak tinggi. 

"Kyuaa !?" 

Apakah itu merasakan kekuatan sihir di bola? Gryphon mengangkat suara hati-hati. 
Tombak-tombak es yang terbang ke arah bola itu ditangkis, dan tanda napas terbentuk bisa 
terlihat di mulutnya. 

Dalam waktu singkat setelah diluncurkan, sinar panas ditembakkan dari bola. Meskipun 
Shin juga bisa menyerang Gryphon sendiri pada saat yang sama saat dia melemparkan 
bola, efek sihirnya mungkin melemah ketika Shin mendekat. 
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Karenanya, Shin mematerialisasikan 4 pisau satu tangan yang terbuat dari orichalcum, 
menggenggamnya di antara jari-jarinya dan melemparkannya. 

Jika itu adalah serangan yang disinkronkan dari atas dan depan, menurunkan kemungkinan 
untuk menghindari. 

"Shin?" 

Rionne memperhatikan gerakan Shin, tetapi menyatakan keraguannya. 

Itu sebagian besar karena pisau yang dilontarkan Shin sangat melenceng. 

"KyUIII !!" 

Gryphon mungkin juga berpikir dia melewatkan sasaran. Itu mengusir hanya dua dari 
mereka yang terbang dengan sayapnya, dan sebuah nafas ditembakkan ke arah sinar panas 
yang mendekat dari langit. 

Napas seputih salju bertabrakan dengan sinar panas putih kebiruan, saling mengimbangi. 
Kekuatan serangan hampir sama, tak satu pun dari mereka mengalahkan yang lain secara 
sepihak. 

Namun, keadaan itu hanya sesaat. Pisau yang dilemparkan ke arah yang salah mengubah 
lintasan dan menusuk perut dan sayap Gryphon. 

"Gyua!" 

Kekuatan napasnya berkurang seiring dengan jeritan. 

Kemudian, sinar panas mengatasi nafas dan mengenai Gryphon secara langsung. 

"GIIIIIIIIIIII !?" Squeal 

Gryphon bergema di langit Kalkia. 

Sayap kirinya yang segera digunakan sebagai perisai hampir menguap, dan sisi kiri wajah 
Gryphon juga terbakar mengerikan. 

Dari sayap, yang sebagian besar hilang, dan dari kulit yang terbakar, semburan uap biru 
keluar. 

"Apa--- 

apaan itu tadi ..." Rionne, yang melihat pisau yang lintasannya berubah di sudut yang tepat 
untuk menembus Gryphon, bergumam dalam keadaan tercengang. 
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Apa yang telah dilakukan Shin disebut teknik melempar dan keterampilan kombinasi angin 
【Trick Throw】; itu adalah keterampilan yang membuat lintasan senjata yang 

dilemparkan menuju sasaran. 

Di dunia ini di mana keterampilan sangat langka, itu mungkin tidak biasa baginya. 

"Dalam waktu itu, tidak mungkin aku bisa ketinggalan!" 

Dalam kesempatan tunggal itu, Shin menyerang Gryphon yang menerima kerusakan dan 
kehilangan keseimbangannya. 

Karena nafas tidak dapat digunakan karena setengah dari wajahnya terbakar, rentetan 
tombak es datang dari sayapnya yang tunggal; itu adalah situasi yang ideal untuk 
mendekati. 

"Kali ini itu tidak akan berjalan seperti yang lalu!" 

Shin memasang 『Kakura』 melawan pukulan di kaki kanan Gryphon. 

Cakar es Gryphon meledak bersamaan dengan suara menderu. Tombak es terbang yang 
berubah menjadi puing-puing es mudah ditangani jika ada yang tahu cara menanganinya. 

Ketika serangan kaki depan disentakkan, jika dia berbalik ke sisi kanan wajah Gryphon 
yang runtuh, tombak es tidak menunjukkan efek apa pun. 

Di sana, Shin mengacungkan 『Kakura』. 

"【Enchant Fire】" 

Bersamaan dengan gumaman Shin, 『Kakura』 diselimuti api. 

Meninggalkan jejak merah di udara, 『Kakura』 menghantam tubuh Gryphon secara 

langsung. 

Dengan suara gemuruh yang menyerupai ledakan, Gryphon meluncur ke samping sekitar 5 
mels. Cakar Gryphon mengikis trotoar orichalcum, dan bekas cakar diukir di tanah. 
Meskipun cakar tampaknya mudah pecah karena serangan Shin, kekuatan cakar es lebih 
tinggi dari lapisan orichalcum yang tipis. 

Di tubuh tempat Shin menabrak, semacam bekas terbakar tetap ada. Uap biru juga dengan 
megahnya bocor dari sana, karena lukanya belum terbakar sepenuhnya. 

"Kondisi HP-nya menurun dengan baik. Uap itu, apakah berbeda dengan pendarahan dan 
kebocoran sihir? " 

Shin berpikir sambil melihat HP gauge of the Gryphon. 
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Dalam hal kondisi perdarahan, itu harus sama dengan racun; HP harus berkurang 
sebentar-sebentar. Namun, Gryphon belum menerima kerusakan lebih dari apa yang 
ditangani Shin. 

"Bukankah itu keadaan abnormal?" 

Beberapa monster di kelas bos sering memiliki metode serangan khusus. 

Dalam kasus kelompok golem itu melempar tangan, dalam kelompok spector itu 
memanggil pengikut, kemampuan yang mencerminkan masing-masing karakteristik 
mereka adalah khas. Tentu saja, ada pengecualian di antara mereka juga. 

Apa yang bisa dia bayangkan dari uap yang keluar dari luka adalah kemampuan tipe yang 
membutuhkan waktu, dan mengubah lingkungan menjadi tempat di mana bos bisa 
bertarung lebih mudah. Ini seperti Black Spirit *; banyak monster yang sebagian besar 
terdiri dari serangan sihir memilikinya. (T  N1: Hitam Roh adalah kedengarannya seperti, 
sebuah rakasa RPG yang adalah Roh) (T  N2: Ketika kata 'itu', berbicara tentang 
kemampuan untuk mengubah lingkungan) 

"* Shoom *!" 

The keadaan Shin dan Gryphon yang saling melotot mungkin untuk menentukan peluang 
yang bagus. 

Dari titik buta Gryphon, Rionne kembali bersiap dengan 『Muspelm』 dan melompat 

keluar. 

"KyUI?" 

Perhatian Gryphon tampaknya sepenuhnya menunjuk ke arah Shin, itu tidak mampu 
mengatasi serangan mendadak. 

Rionne melompat ke belakang Gryphon lagi, dan menggunakan 【Tyrant Beat】. 

Meninggalkan jejak warna oranye, 『Muspelm』 terbanting terhadap Gryphon. 

"GyII!" 

Gryphon yang tidak tahan, berteriak pada Rionne yang menyerang terutama pada bagian 
kiri tubuhnya yang terbakar parah. 

Shin menarik perhatian Gryphon dari depan tanpa mengganggu Rionne. 

"Rionne! Saya tidak tahu apakah ada efek dari uap yang keluar dari luka! Jangan biarkan itu 
menyentuhmu! " 

" 
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Paham ! " Rionne menggunakan panjang pedang『 Muspelm 』, memegang pedang dengan 

terampil agar tidak menyentuh uap. 

Namun, seiring waktu berlalu, gerakan Rionne menjadi terlalu membosankan untuk 
mengimbangi. Jika seseorang melihat dari dekat, uap biru menempel di tubuh Rionne 
sebelum dia menyadarinya. 

Ada indikasi penurunan kecepatan ketika dia memeriksa status Rionne. 

"Itu sistem debuff, ya?" 

Shin, yang memiliki firasat buruk, segera merilis pembatalan sihir yang melemah. 

"【Cure All】!" 

Meskipun 【Cure】 sudah cukup jika itu adalah satu kondisi abnormal, Shin memilih skill 

paling efektif yang dia miliki untuk berjaga-jaga. 

Kemampuan musuh yang efeknya tidak bisa dia identifikasi, dia tahu dari pengalaman 
bahwa itu baik untuk ekstra waspada. Saat ketika Rionne mengembalikan gerakannya, dia 
melompat dari belakang Gryphon. Kemudian Gryphon melambaikan sayapnya ke arah 
Rionne yang berada di udara. 

Rionne mencegah serangan langsung dengan menggunakan 『Muspelm』 sebagai perisai. 

Namun, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya memblokir kekuatan di udara, dan dia 
dikirim terbang. 

Rionne dengan paksa memperbaiki postur tubuhnya saat berada di udara dan ketika dia 
mendarat, tanah diratakan. Bunga api tersebar di jalan beraspal dan di 『Muspelm』. 

"Kekuatan seperti itu hanya ditabrak oleh sayap, ya? ..." 

Suara teredam keluar dari mulut Rionne. 

Meskipun 『Muspelm』 menjadi tameng, dia dikirim terbang sekitar 10 mel oleh Gryphon. 

Bahkan jika hampir tidak ada kerusakan, beban di tubuhnya tak terukur. 

"Aku akan mendapatkan perhatiannya! Pergilah ke gedung sebentar! " 

Shin berteriak dan memanggil keterampilan sulap sistem api 【Bom Asap】. 

Sebuah bola dunia hitam muncul di udara dan bergegas menuju Gryphon. 

"KyUA!" 
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Meskipun Gryphon hanya memiliki satu sayap, itu masih memotong bola dunia hitam 
dengan baik. 

Ketika tombak es yang tersebar luas menyentuh dunia, asap hitam tersebar dengan megah 
dengan suara "Puff". 

"GRURURU ..." 

Apakah dia berhati-hati terhadap asap hitam yang menutupi sekelilingnya? Gryphon 
mengangkat suaranya dan menggeram. Tanpa istirahat sedikit, angin kencang menyapu 
bersama dengan suara angin. 

Dari sudut pandang Shin, tampaknya Gryphon telah melebarkan sayapnya dan 
menyebabkan angin. Namun, asap hitam yang dihasilkan oleh bom asap tidak terpengaruh 
oleh angin. Jadi tidak peduli seberapa besar Gryphon mengepakkan sayapnya, asap hitam 
itu tidak cerah. 

"KyUIII!" 

Gryphon menangis karena merasa kesal. 

Asap hitam 【Bom Asap】 bisa menghalangi indera penciuman dan penglihatan. Jadi 

sepertinya keduanya efektif. Jelas kehilangan Shin dan Rionne ketika tombak es ditembak 
ke arah yang salah. 

Shin menangkis tombak es terbang sesekali, dan bergabung dengan Rionne di bawah 
naungan bangunan. Setelah memastikan dinding tidak akan mudah rusak berkat 
ketebalannya, dia memeriksa kondisi Rionne. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Ya, tanganku agak mati rasa, tapi aku baik-baik saja. Tapi aku minta maaf, seranganku 
sepertinya 

tidak menghasilkan kerusakan yang efektif pada orang itu. " Selama yang pertama maupun 
kedua kalinya, serangan Rionne tidak dapat memberikan kerusakan yang tepat pada 
Gryphon. 

Kekuatan dicapai dengan skill, jadi Gryphon mungkin memiliki kekuatan pertahanan yang 
lebih besar daripada kombinasi Rionne's STR dan kekuatan serangan 『Muspelm』. 

"Sejak aku datang ke sini, aku belum menjadi beban." 

Rionne menaruh kekuatan di tangannya mencengkeram gagang 『Muspelm』, yang 

menyentuh tanah dan mengeluarkan suara derap. 
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Shin kemudian mengungkapkan salah satu kartunya kepada Rionne yang wajahnya 
terdistorsi frustrasi. 

"Dimungkinkan juga untuk meningkatkan kemampuan fisik dengan 【Enchant】, tapi apa 

yang akan kamu lakukan?" 

"... Tolong lakukan. Ketika aku dibidik oleh lelaki itu, aku ingin memastikan itu tidak akan 
mengganggumu, Shin. " 

Rionne sedikit ragu, tapi santai bahunya dan menundukkan kepalanya. 

"Aku akan meningkatkan kekuatan dan ketahanan fisikmu. Harap berhati-hati karena 
sensasi yang berkaitan dengan kekuatan otot dapat berubah secara signifikan. Ini dia, 【

Enchant • Double Strike】! " 

Setelah menambahkan catatan peringatan tentang peningkatan kemampuan, Shin 
mengaktifkan 【Enchant】. 

Sebuah cahaya perak bersinar di atas kepala Rionne, dan menghilang setelah menutupi 
tubuhnya sejenak. Ini adalah efek ketika suatu kemampuan lebih dari dua kali lipat. 

"... Aku merasa ringan" 

Dalam keadaan yang dihasilkan dari 【Enchant】, Rionne mengangkat 『Muspelm』 dan 

berkata begitu. 

Logam besar 『Muspelm』 terasa seperti ranting. 

"Aku pikir kamu seharusnya menyadarinya, tetapi kamu tidak bisa memperlakukan senjata 
dengan cara yang biasa ketika dalam keadaan diperkuat. Kecepatan ayunan terlalu cepat 
dan menyebabkan kesenjangan dalam citra diri dan indera. Karena itu, ketika mencoba 
untuk menjatuhkan serangan jarak jauh dari musuh, berayun ke langit cukup sering terjadi. 
" 

【Enchant】 sangat bagus dalam pertempuran. Namun, itu adalah jenis keterampilan yang 

hanya berlaku untuk pemain, dan bukan senjata, sehingga ada efek buruk. 

Di era game, ada dua hal yang menyebabkan banyak kecelakaan. 

Pertama adalah seperti kata Shin; karena pergeseran waktu, baik serangan maupun 
pertahanan tidak dapat dilakukan dengan memuaskan. Kedua, orang tidak bisa berhenti di 
tempat yang mereka pikir ketika AGI mereka bangkit, dan merusak diri sendiri dengan 
menabrak monster. 

Juga di era gim, jika 【Enchant】 diterapkan dalam kondisi yang tidak dikenal, dikatakan 

bahwa lebih baik untuk tidak menerapkan apa pun ketika datang ke kekuatan bertarung. 
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Alasan mengapa Shin tidak menyarankan ini ketika mereka datang ke Kalkia, adalah karena 
risiko seperti itu diperhitungkan. 

Meskipun tingkat peningkatan statistik tergantung pada nilai INT conjurer's, Shin yang 
menerapkan 【Enchant】 ke Rionne. Efeknya tidak biasa. 

Namun demikian, Shin belum mendapatkan kemampuan yang membuatnya menyesuaikan 
tingkat kenaikan 【Enchant】, Tentu saja dia tidak punya waktu untuk melatih dan 

menguasainya di Kalkia. 

"Sekarang kamu bisa menghindari tombak es sebanyak mungkin, mungkin menggunakan
『 Muspelm 』sebagai perisai. Jangan mencoba menjatuhkannya dengan tidak terampil. " 

Shin tidak lupa mengingatkannya beberapa kali lagi, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu 
yang tidak kompeten. 

Jika dia hanya fokus pada pertahanan, akan ada lebih sedikit kesalahan aneh juga. 

"Memang ini luar biasa. Ini seperti memegang 『Muspelm』 seperti pedang kayu. Saya 

mungkin mabuk dengan perasaan kemahakuasaan ini. " 

Sambil mengayunkan『 Muspelm 』ke atas dan ke bawah, Rionne berkata dengan ekspresi 

bersemangat. 

Bahkan Shin mengerti bahwa dia akan bertanggung jawab dengan gegabah jika dia tidak 
memberinya peringatan. 
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Vol. 4 - 4.2 
"KyUAAAAAA!" 

Pada saat yang sama ketika Rionne bergumam, tangisan Gryphon bergema. 

Shin sedang 'menunggu dan mengawasi' dalam bayangan sebuah bangunan ketika Gryphon 
melepaskan napas ke segala arah, mencoba menutupi sekelilingnya dengan es. 

"Oi oi, sudah mulai pulih." 

Selain bangunan-bangunan yang tertutup es, Shin juga melihat bagian kiri tubuh Gryphon. 

Setengah bagian kiri tubuhnya, yang sebelumnya dibakar oleh 【Flare Burst】 yang 

dilemparkan Shin, sudah sangat pulih. Meskipun belum sepenuhnya pulih, sayapnya 
hampir pulih ke sekitar 70% dari bentuk sebelumnya. 

HP yang sangat berkurang Shin sebagian besar dipulihkan juga. HP Gryphon saat ini adalah 
sekitar 90% dari pemulihan total. 

"Ini terlalu cepat, bahkan untuk pemulihan diri!" 

Mendengar kata-kata Rionne, Shin memandang dekat ke sayap. 

"Itu regenerasi daripada pemulihan. Sayap yang meleleh itu mengisap uap biru dan 
memulihkan ke keadaan semula! " 

Uap itu, tanpa bocor keluar dari luka Gryphon, telah berkumpul di ujung sayap yang belum 
selesai regenerasi. 

Apakah itu beregenerasi dengan mengumpulkan uap? Meskipun itu tidak meyakinkan 
apakah itu mempercepat kecepatan regenerasi, sudah pasti bahwa Gryphon akan pulih 
sepenuhnya dari waktu ke waktu. 

"Sepertinya uapnya akan segera hilang. Daripada memberikan sejumlah besar kerusakan 
sekaligus, tampaknya lebih baik untuk menguranginya sedikit demi sedikit. " 

Shin tidak memiliki bukti konklusif, tetapi sejauh yang dia tahu, uap yang tidak hilang 
digunakan untuk regenerasi sayapnya dan menyembur dalam jumlah besar dari luka 
menganga. 

Karena luka di kaki depan dan tubuh sudah pulih, tidak ada cara untuk mengetahui 
bagaimana tempat-tempat itu telah beregenerasi. 
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"Aku akan pergi ke depan. Rionne, Anda mengamati keadaan Gryphon; jika ada perubahan, 
katakan padaku. Karena ada kemungkinan masih menyembunyikan sesuatu, jangan lengah. 
Berhati-hatilah. " 

" Ya, mungkin masih ada sesuatu seperti kondisi abnormal beberapa waktu yang lalu. Tapi, 
Shin, apakah kamu akan baik-baik saja sendirian? " 

" Kamu bisa mengandalkanku. Ini bukan pertama kalinya aku bertarung seperti ini. " 

Mereka mengkonfirmasi tindakan mereka dan Shin melompat keluar dari gedung terlebih 
dahulu. 

Efek asap hitam masih tetap ada, karena Gryphon tidak berbalik ke arah Shin. 

"Mendekat itu sepertinya buruk. Aku akan melakukannya dari jarak jauh. " 

Shin berputar untuk menghadapi sisi kanannya di mana kerusakan masih dipulihkan, dan 
menembakkan keterampilan sihir sistem angin 【Pemotong Udara】. 

Bilah angin terbang dan memotong asap hitam, dan memotong tubuh Gryphon. Itu bukan 
luka yang dalam. Dia sengaja menjatuhkan kekuatan, dan berniat membuat banyak luka di 
permukaan tubuhnya. 

Sedangkan untuk panjang luka, itu sekitar 20 makam. Uap yang menyembur keluar lenyap 
saat naik sekitar 30 kuburan. Keadaan ini tidak benar-benar berbeda dari yang dia lihat di 
tahap awal pertempuran. 

"Kerusakan yang ditangani kecil. Meskipun luka itu sendiri tampaknya mengeluarkan uap, 
kondisinya tampaknya tidak memiliki penurunan tambahan pada HP-nya. Saya perlu 
memperhatikan perubahan dalam gerakan tubuhnya dan serangannya, ya? " 

Shin memikirkan tindakan balasan sambil mengamati keadaan Gryphon. 

Demi hati-hati, dia tidak lupa menyiapkan obatnya, sehingga bisa digunakan kapan saja. 

"Selanjutnya, aku akan pergi." 

Gryphon membentangkan sayapnya dan melepaskan tombak es. 

Meskipun sayap belum sepenuhnya pulih, itu tidak kalah bahkan jika dibandingkan dengan 
waktu itu dalam keadaan sempurna. Di antara tombak-tombak es yang tersebar luas, Shin 
secara akurat menyerang hanya pada mereka yang lintasannya menunjuk ke arah dirinya 
sendiri sementara maju. 

"KyUAAAAAA!" 

Lalu, sebuah napas es mendekat. 
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Namun, karena napas es memiliki jangkauan kecil dan kecepatan lebih lambat daripada 
tombak es, itu tidak bisa mengejar kecepatan Shin. Tombak es yang ditembak agar tidak 
mengganggu nafas es, tidak lagi berfungsi sebagai rentetan artileri utama, dan bagi Shin, 
tidak sulit untuk menembus rentetan es yang telah menjadi lemah. 

"Yo, bagaimana kondisi tubuhmu?" 

Gryphon, yang menyimpulkan bahwa tidak ada efek dari nafas, menjawab ucapan Shin 
dengan pukulan cakar es. 

Jika seseorang melihat dari dekat, cakar es yang memanjang dari kaki depan Gryphon 
menjadi satu ukuran lebih besar dari sebelumnya. 

"Itu diperkuat setiap kali regenerasi, ya?" 

Cakar es yang menabrak 『Kakura』, hancur seperti terakhir kali. 

Namun Shin merasa bahkan ukuran es yang hancur itu tampaknya telah meningkat. 
Kemungkinan kekuatannya juga meningkat. Meskipun itu alami, tombak es yang berubah 
dari potongan-potongan yang hancur sama besarnya dengan potongan-potongan besar. 

Dengan berkeliling ke belakang, Shin menjadikan sosok besar Gryphon sebagai tameng, 
menyebabkan tombak es terbang di atasnya. 

"Kyiiiiiiiiii !!" 

Namun, Gryphon juga menendang tanah dengan kaki belakangnya dan mencoba 
mempertahankan garis api dengan melayang dengan sayapnya. 

"Itu langkah yang buruk." 

Meskipun Gryphon menunjukkan gesit yang tidak cocok dengan sosok raksasa, itu berada 
di garis api tombak esnya sendiri. Dijamin akan mengenai Gryphon, ia menerima kerusakan 
besar. 

Selain itu, ketika mempertimbangkan perbedaan fisik mereka, itu seperti menunjukkan 
perutnya kepada Shin ketika Gryphon terbang dan melayang di udara. Ini bisa dikatakan 
sebagai kesempatan yang dikirim dari surga untuk dikendarai dalam satu pukulan, 
meskipun tidak ada jaminan bahwa perutnya lembut seperti makhluk biasa. 

"Hoo――" 

Tanpa mengabaikan celah kecil itu, Shin, yang memegang 『Kakura』, melompat ke dada 

tanpa menahan diri. 

Dari 『Kakura』 yang memotong udara, api ungu meledak. 
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"――RaAAA !!!" 

Bulu-bulu Gryphon terpesona dan tersebar di sisi sayap yang diayunkan ke bawah 『

Kakura』, dan tenggelam ke dalam kulit dan di dalam daging. 

Persis seperti itu, perut Gryphon runtuh dan membanting ke tanah dengan seluruh 
tubuhnya. 

"GIE !!?" 

Dengan tubuh raksasa lebih dari 5 mels jatuh ke tanah, gempa bumi melewati tanah. 

Suara bangunan, yang akan runtuh, runtuh, dan tiba di telinga Shin bersama dengan 
erangan Gryphon. 

"Apakah itu sekitar 10% barusan?" 

Shin mengkonfirmasi sisa HP Gryphon saat mendarat. 

Meskipun statistiknya tertahan dan meskipun senjatanya bukan 《Kuno》 tingkat, satu 

pukulan langsung dari Shin hanya memberikan kerusakan sama dengan sekitar 10% dari 
total kesehatannya. Itu adalah kekuatan pertahanan yang luar biasa untuk monster yang 
dia temui di dunia ini. 

Gryphon tidak terus mengekspos celah sambil berbaring di tanah. Tatapan kehati-hatian 
diarahkan pada Shin karena segera menendang tanah dan berdiri. 

"G-GIIII ..." 

Namun, tidak ada kekuatan dalam tatapan itu. Itu karena api ungu masih menyebar di 
bagian di mana Shin memukul satu pukulan. 

Pada saat ini, ukuran HP Gryphon berkurang sedikit demi sedikit. Apa yang Shin gunakan 
adalah teknik palu dan keterampilan kombinasi teknik api 【Jatuh Api Jahat】; itu 

menghasilkan api yang memberikan kerusakan tambahan untuk periode waktu tertentu 
ketika serangan menghantam. 

Apakah itu karena Gryphon terbungkus es sehingga lemah terhadap api? Gryphon 
mengerang seperti suara. Itu akan membiarkan api menyebabkan luka membeku, tetapi 
kekuatan api itu kuat dan terus membakar tubuhnya. 

"Satu pukulan itu efektif, ya?" 

Sepertinya itu tidak dapat memulihkan kerusakan internal, karena tidak ada uap yang 
keluar sehingga bisa menghisap perutnya. Itu tidak memulihkan HP yang terus berkurang. 
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Adapun Shin, yang menilai bahwa memberikan damage dengan pukulan lebih menarik, dia 
sekali lagi mendorong dari depan. 

Meskipun Gryphon datang untuk mencegatnya segera, keakuratan serangannya telah 
menurun, mungkin karena api membakar perutnya. 

Shin menyelinap melalui rentetan yang bertujuan lemah, menghindari cakar, dan memalu 
『Kakura』 di tempat-tempat di mana itu tidak tertutup es, seperti tubuh Gryphon atau 

lehernya, dll. Seiring dengan penurunan HP, gerakan dari Gryphon menjadi kusam. 

Kemudian, momen itu muncul. Kerusakan yang terakumulasi telah mencapai kakinya. 
Gryphon telah mengangkat cakar esnya ke arah Shin, tetapi kaki belakangnya yang ada di 
tanah tiba-tiba kehilangan kekuatan. 

Gryphon yang mengayunkan kaki depannya, tidak bisa pulih dari postur yang runtuh. Shin 
tidak melewatkan celah fatal itu. 

"Maaf tapi aku tidak bisa ketinggalan di sini." 

Orang yang diserang adalah Gryphon. Orang yang mencoba berburu sedang diburu, itu 
adalah cara dunia. 

Shin menendang tanah dan melompat, bola putih kebiruan muncul di telapak tangan 
kanannya. Ini adalah keterampilan sihir sistem teknik api yang telah membakar setengah 
dari tubuh Gryphon; 【bola Flare Burst】, sebelum sinar panas dilepaskan. 

Shin lalu mendorong bola itu ke kepala Gryphon yang jatuh. 

"Bisakah kamu menahan ini pada jarak nol?" 

Begitu Shin selesai berbicara, sinar panas dikeluarkan dari bola. 

Terhadap jumlah panas yang dipancarkan dari titik kosong, Gryphon tidak memiliki cara 
untuk bertahan. Sinar panas yang menerjang lurus, melelehkan kepala Gryphon saat 
menembus tubuh dalam barisan api, dan melelehkan tanah. 

Tubuh Gryphon, yang kepalanya lenyap, jatuh ke tanah karena kehilangan kekuatan. HP 
yang ditampilkan adalah 0 tanpa keraguan. 

Dari tubuhnya di mana sinar panas menembus kepalanya, dan luka-luka lain juga, 
campuran cairan biru dan hijau mengalir keluar. 

"Sudah berakhir?" 

Saat Shin mendarat di tanah, dia waspada terhadap lingkungan di dekat mayat Gryphon. 

Dia hanya merasakan kehadiran Rionne. 
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"Shin! Kamu berhasil! " 

Rionne, yang telah bersembunyi, berlari berlari. Dia memanggil Shin, setelah memastikan 
Gryphon sudah berhenti bernapas. 

"Mungkin untuk keluar sekarang dengan ini, ya?" 

"Kasus terburuk, bahkan jika kita tidak bisa keluar dari pintu samping, kita dapat 
menggunakan sarana untuk membuka gerbang." 

"Apakah itu akan baik-baik saja? Mungkin saja monster luar masuk. " 

" Pintu masuk samping di sini entah bagaimana terhubung ke ruangan dengan gerbang 
yang membuka dan mematikan perangkat. Selain itu, ia memiliki lebar sejauh kereta dapat 
melewati ketika gerbang terbuka, dan juga menutup setelah beberapa menit. Bahkan jika 
ada monster di luar, jika itu kamu dan aku, adalah mungkin untuk melarikan diri begitu 
kita mengalahkan mereka. " 

Setelah memverifikasi operasi terperinci dan waktu yang diperlukan, dll, ketika tampaknya 
tidak ada masalah, Shin juga setuju dengan pendapat Rionne. 

Namun, pada saat itu ketika kedua orang mulai berjalan, perubahan terjadi. 

◆◆◆◆ 

"Apa?" 

Adalah Shin yang memperhatikannya terlebih dahulu. Ketika dia berbalik, di pinggiran 
tubuh, cairan mengalir keluar dari Gryphon, uap biru dihasilkan. 

"Cairan tubuh monster itu?" 

"Aku pikir itu adalah uap yang keluar dari luka secara bersamaan dengan cairan tubuh ... 
meskipun aku punya firasat buruk." 

Hampir pada saat yang sama ketika Shin mengatakan itu, uapnya berkumpul di udara dan 
siluet yang akrab terbentuk. 

Hanya dalam beberapa detik, ada sosok Gryphon yang persis sama dengan beberapa menit 
sebelumnya di depan Shin dan Rionne. 

"KyuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

Raungan bersama-sama disertai dengan tombak es menyerang dua orang. 

Shin dan Rionne menentangnya, dan melarikan diri untuk berlindung sejenak. 
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"... Nah, apa yang akan kamu lakukan? Itu telah bangkit! " 

" Ya. Apa yang aku pikirkan adalah, ia memiliki tubuh utama yang terpisah, dan sisanya 
diciptakan oleh sihir. " 

" Hmm, apa maksudmu? " 

"Ada tubuh utama lain, itu berarti bahwa Gryphon adalah boneka atau sesuatu, dan 
monster atau tukang sulap lain memanipulasi itu. Karena monster itu diciptakan oleh sihir, 
itu adalah teknik untuk mengukir sesuatu, tetapi rasanya seperti kebangkitan dan 
rekonstruksi monster itu dilakukan secara otomatis. Ada baiknya jika tubuh utama 
dikalahkan. Juga, kalau-kalau itu diukir dengan sihir, itu diselesaikan ketika pembentukan 
sihir atau katalis dihancurkan. Mengingat keadaan yang muncul, kupikir itu yang terakhir, 
tapi ... " 

Sejauh yang Shin ketahui, ada beberapa skill untuk memanggil monster. 

Namun, dalam kasus ini, itu berbeda dari monster monster penjinak dan monster 
pemanggil dari summoner. Itu juga bukan panggilan boneka sihir pengusir setan dan 
dalang. 

Monster itu diciptakan oleh sihir -- tampaknya itu adalah metode terdekat yang bisa dia 
pikirkan. Biasanya itu sering digunakan sebagai perangkap di ruang bawah tanah. 

"Lalu, ada metode yang menjadi kunci di suatu tempat di Tempat Suci ini?" 

"Mungkin. Karena biasanya dekat dengan monster yang muncul, menemukan itu 
seharusnya tidak terlalu sulit. Ini mencurigakan ... itu ada di sana seperti yang aku pikirkan. 
" 

Sementara Shin sedikit mengintip dari balik, dia menunjuk ke dinding. 

"Pintu masuk samping? Di dekat tempat di mana perangkat pembuka dan penutup untuk 
gerbang itu, mungkinkah ada sesuatu yang akan membuat monster seperti itu muncul, 
Shin? " 

"Gryphon itu, kupikir itu mencegah kita untuk pergi keluar dari Tempat Suci. Karena 
memegang posisi di depan gerbang, kita tidak bisa mendekati pintu masuk samping. Tapi 
itu tidak berarti tidak ada pilihan lain, itu yang paling mencurigakan saat ini. " 

Mengingat bahwa Gryphon telah menyerang terlepas dari tempat itu, seharusnya tidak ada 
hal seperti itu di sebuah bangunan di mana ia akan secara keliru membombardir 
sekitarnya daerah. 
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"Aku akan menjadi umpan lagi. Rionne, kamu memasuki pintu samping dan menggunakan 
item ini untuk memeriksa beberapa hal. Bereaksi ketika ada formasi sihir di dekatnya. Ini, 
ini untuk penggunaan defensif saat kamu dalam keadaan darurat. " 

Kata Shin sambil mematerialisasikan 2 item di sakunya, dan menyerahkannya kepada 
Rionne. 

Kedua item adalah item berbentuk kalung, sehingga tidak akan pernah menghalangi 
jalannya tindakan. 

"Aku merasa ini adalah barang yang luar biasa lagi ... Aku tidak akan menanyakannya 
sekarang. Aku tidak khawatir karena kamu, Shin. Hanya saja jangan bertindak terlalu 
sembrono. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Rionne, dan melompat ke depan ke garis pandang 
Gryphon. 

"Aku di sini!" 

Dia mengangkat suaranya dengan sengaja untuk memberi tahu kehadirannya. 

Tombak es datang dengan cepat, tetapi mereka dihancurkan oleh 『Kakura』 ketika dia 

mendekati Gryphon. 

Setelah mengkonfirmasi bahwa perhatian Gryphon diarahkan pada Shin, Rionne juga mulai 
berlari. 

"Itu bisa menjadi pukulan Batas II. Kecuali saya melangkah lebih jauh, tidak mungkin bagi 
saya untuk mengalahkannya. " 

Setelah melihat bahwa Rionne masuk ke pintu samping, Shin melepaskan batasnya. 

Dia tidak bisa memprediksi dampak pada lingkungan karena memiliki kekuatan ofensif 
terbesar. Namun, di depan Gryphon, dia tidak bisa melakukan pembunuhan instan, 
setidaknya tidak dengan statistik sebelumnya. 

Kemudian pada kesempatan ini, ia memutuskan untuk menggunakannya sebagai subjek 
percobaan. 

 Swish!  

Shin melompat dari tanah dan memperpendek jarak ke Gryphon. 

Bagi Shin, yang datang dengan kecepatan yang tidak bisa dibandingkan sampai sekarang, 
Gryphon tidak dapat bereaksi. 
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Karena dia lebih cepat dari tombak es yang ditembak, 『Kakura』 yang dipegang oleh Shin 

mencapai leher Gryphon. Sebelumnya, serangan itu terhalang oleh bulu dan kulit Gryphon, 
dan bahkan jika 『Kakura』 hanya menangani kerusakan akibat pukulan, itu berbeda kali 

ini. 

Bagian pisau 『Kakura』 menerobos kekuatan pertahanan Gryphon dan mencungkil 

dagingnya sementara bilahnya berderit di bawah kekuatan yang diberikan. 

Tepat setelah Shin lewat di sebelah Gryphon, leher Gryphon berguling ke tanah setelah jeda 
beberapa detik. 

Itu sangat cepat sehingga kurang dari sedetik berlalu sejak dia menutup jarak sambil 
memegang 『Kakura』 sampai leher Gryphon diiris. Jika ada ekspresi pada Gryphon, itu 

akan mengatakan "Saya tidak mengerti apa yang terjadi". 

Namun, tubuh yang jatuh dan leher yang terguling ke tanah berubah menjadi uap biru dan 
hijau tak lama kemudian, dihidupkan kembali dalam keadaan sempurna dalam beberapa 
detik. 

"Sampai Rionne menemukan sesuatu, haruskah kita menguji siapa yang bisa bertahan 
paling lama?" 

Jarak antara Shin dan Gryphon hampir 0. 

Dia tahu itu telah pulih. Tidak mungkin dia tidak mengantisipasi pertanda seperti itu. 

Shin tanpa ampun mengalahkan Gryphon yang telah bangkit dengan 『Kakura』. Sekali 

lagi, lehernya jatuh, tubuhnya terpotong dua, dan dibakar dengan sihir. 

Gryphon hanyalah target bagi Shin saat ini. Seperti ikan mas di atas talenan, itu hanyalah 
persiapan makanan biasa. 

"GhuI !!" 

"Sayang sekali" 

Perjuangan Gryphon sia-sia, karena tombak esnya dihindarkan, dihancurkan, dan 『Kakura

』 diayunkan sebagai gantinya. Hitungan membunuh melebihi 10, 20, dan menumpuk 

hingga 30, tetapi Gryphon tidak melemah. 

"Ada apa dengan itu?" 

Hasilnya adalah sihir atau fisik yang sama. 

Shin tidak bisa memikirkan apa pun selain membatasi setelahnya. 
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"KYUAAAAAAAAAAAAAAAA !!" 

Gryphon menangis, itu sangat mencolok. 

Segera setelah itu, perasaan terseret yang Shin rasakan di bagian tengah Tempat Suci 
menyelimuti seluruh tubuhnya. 

"Apa lagi !?" 

Kalau dipikir-pikir, kemungkinan Gryphon ini terhubung dengan kabut di bagian tengah. 
Sepertinya itu bukan imajinasinya. 

Shin mengeluarkan keterampilan sihir saat melawan kekuatan menggambar, tetapi terlalu 
cepat, ia tertarik oleh bola putih yang muncul di bagian bersama leher Gryphon. Meskipun 
mungkin untuk menghancurkannya dengan 『Kakura』, kekuatannya menjadi sangat 

menarik ketika didekati dan menghilang dengan cara yang sama saat mendekati sihir. (T / 
N: Dia pada dasarnya tidak bisa menghancurkan bola, karena itu tidak akan 
membiarkannya. Itu menghilang ketika seseorang mendekat dan ada kekuatan tarik-
menarik ke arah itu.) 

Kekuatan hisap secara bertahap menjadi lebih kuat, dan sepatu Shin mulai mengikis tanah. 

Shin memutuskan untuk menyerang bola, apakah dia punya pilihan atau tidak. Baik atau 
buruk, itu terjadi. 

"Apa-apaan ini ..." 

Sebuah kilau keemasan mulai keluar dari tubuh Shin. 

Cahaya itu mengingatkannya pada bos terakhir dalam game kematian, 【Golden Wave】 

Origin. 

"KYUUUII !!" 

Menanggapi penampilan lampu emas, Gryphon mengerang. Seolah-olah itu waspada 
terhadap cahaya. 

"Perasaan yang ditarik menghilang, ya?" 

Sebelum dia menyadarinya, perasaan yang menariknya ke tengah hilang. 

Sementara Shin dengan hati-hati mengamati Gryphon, dia juga mencurahkan sebagian 
perhatiannya pada cahaya yang bocor dari tubuhnya sendiri. Ketika dia mencoba untuk 
memindahkannya dengan cara yang sama dia menangani kekuatan sihir, cahaya itu secara 
mengejutkan mematuhi niat Shin tanpa hambatan. 

Cahaya keemasan berkumpul di 『Kakura』, dan itu berubah menjadi pisau emas. 
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"... Haruskah aku mencobanya?" 

Shin bergumam sambil berlari. 

Dia berada pada jarak titik-kosong untuk memulai, jadi jarak dengan Gryphon ditutup 
dalam sekejap, dan ayunan 』Kakura』 meninggalkan jejak emas. 

"KyuA !?" 

Gryphon juga berusaha menghindar dengan upaya terbaiknya, tetapi kaki depan kirinya 
terbang tanpa bisa menghindar. 

"KYIIIIIII !!?" 

"Ini, ini berjalan dengan baik, ya?" 

Dari sendi kaki yang diterbangkan Shin, uap biru tidak keluar. 

Adapun kaki depan kiri yang tertiup angin, itu telah menghilang saat larut di udara. 

Gryphon menembakkan tombak es yang mengarah ke Shin, dan berusaha menjaga jarak. 
Itu tidak mungkin untuk membaca ekspresi wajahnya, tapi itu memang ekspresi bingung 
dari Gryphon. 

Jika keuntungan dari kemampuan regeneratif yang luar biasa hilang, itu adalah reaksi alami 
untuk memilikinya, karena perbedaan antara kekuatan tempur mereka jelas. 

"Aku tidak mengerti dengan baik, tapi aku bersyukur!" 

Shin memperbaiki posturnya dengan 『Kakura』, dan membidik Gryphon. 

"KYUU ... KYUA!" 

Dalam sekejap ketika Gryphon menyadari Shin yang memiliki 『Kakura sh yang bersinar, 

ia mengenakan pelindung es di seluruh tubuhnya. 

Adapun kaki depan kiri yang hilang, itu dikompensasi dengan anggota badan buatan yang 
terbuat dari es. Cakarnya diperbesar lebih jauh, masing-masing tampak seperti pedang 
yang tajam. Tubuhnya juga menjadi satu ukuran lebih besar dengan es yang menyelimuti 
seluruh tubuhnya, dan perasaan paksaan juga meningkat. Aura biru tipis yang dipancarkan 
dari pelindung es. 

"KYUAAAAAAAAAAAAAAAAA !!" 

"Apakah itu kekuatan penuhmu? Bawa itu !! " 

Shin juga berteriak kembali ke auman yang dipenuhi dahaga akan darah. 
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Gryphon-lah yang mengambil langkah pertama. Kecepatan terbangnya, kecepatan 
formasinya, dan tombak es yang ditembakkan oleh sayapnya menjadi sangat cepat. 

Dalam rentetan es yang mencoba mengubur sekitarnya, Shin menjawab dengan 
melambaikan 『Kakura』. 

Dengan visi dinamis yang ditingkatkan, Shin dengan tegas merasakan tombak es yang 
datang ke arahnya. Lengannya yang memegang 『Kakura』, menanggapi kesadaran Shin 

tanpa penundaan. 

Kabur emas menghadang rentetan biru dan hijau. Lebih dari 10 tombak es hancur oleh satu 
ayunan 『Kakura』. 

Badai tombak dan hujan es hujan es tidak diizinkan untuk maju sebelum pertahanan yang 
tak tertembus yang dibentuk oleh kekaburan emas. 

"KyUA!" 

Namun, tombak es hanya untuk mengulur waktu. Favorit musuh adalah nafas yang datang 
kemudian. 

Napas yang keluar dari mulut Gryphon langsung menuju ke Shin. Ketebalannya dua kali 
lipat sebelumnya; tebalnya sekitar 80 kuburan. Napas melaju cepat di udara seperti laser 
biru, dan Shin menangkapnya langsung. 

『Kakura』 yang terayun ke bawah lurus dari posisi atas, didorong ke tengah nafas. Nafas 

kemudian dibagi menjadi 2 arah dengan bagian kontak 『Kakura』 sebagai titik dasar. Dan 

kemudian nafas mengalir di sepanjang kiri dan kanan Shin, dan tombak es di dekatnya 
yang membeku membeku. Dalam sekejap mata, apa pun yang tidak ada di belakang Shin 
tertutup es. 

"Aku disibukkan oleh front bahwa aku menjadi lalai dalam hal-hal lain." 

"GHUA !?" 

Gryphon itu berteriak hampir bersamaan dengan ucapan Shin. 

Beberapa ledakan terdengar; kekuatan nafas melemah, dan jumlah tombak es juga 
berkurang. Muncul dari pembukaan 『Kakura』 dibuat dengan menghamburkan nafas, 

sosok Gryphon dengan bagian belakang baju zirah esnya terbelah. 

Shin, yang telah mengaktifkan keterampilan terbang sihir sambil menghadap nafas, telah 
menyerang dari atas kepala Gryphon. Suara ledakan adalah hasil dari menggunakan 
keterampilan sistem teknik nyala. Tampaknya kerusakan tidak hanya mencapai baju zirah 
tetapi juga bagian dalam, saat nafas berhenti setelah beberapa detik juga. 
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Dengan tombak es yang lebih sedikit, tidak akan ada lagi penghalang bagi Shin. Terhadap 
Shin yang menutup jarak secara instan, Gryphon menjawab dengan cakar di kaki depannya. 

Fakta bahwa itu bahkan tidak bisa bereaksi beberapa waktu yang lalu sulit dipercaya, 
karena matanya berhasil melacak gerakan Shin. Sebelumnya di awal, cakar kirinya 
diayunkan terlambat. 

Cakar bersinar yang berjemur di bawah matahari, tampaknya memamerkan ketajaman 
mereka. 

 Swish!  

Untuk mencocokkan cakar yang tepat, Shin mengangkat 『Kakura』. 

Saat mereka saling memukul, kaki depan kanan Gryphon yang ditolak mundur terbang ke 
udara. Dengan momentum 『Kakura raised yang baru saja dinaikkan, Shin berputar ke 

samping di tempat. 『Kakura raised yang terangkat menghantam kaki depan es kiri yang 

mendekat terlambat. 

Di depan Gryphon, 『Kakura』 menggambar busur emas. Kaki es kirinya, yang tidak bisa 

menahan kekuatan 『Kakura』, terbang ke udara seperti kaki depan kanannya. 

"Aku mengerti, huh !?" 

Tepat ketika Shin pergi langsung untuk mengambil lehernya, sebuah serangan masuk dari 
langit kiri atas. 

Dia segera menolaknya dengan 『Kakura』, dan melirik hal-hal yang menyerangnya. 

"Itu ekor Gryphon ya? Tapi saya kira itu harus lebih tenang ... " 

Apa yang bergoyang dari sisi ke sisi di udara adalah ekor Gryphon yang tidak memiliki 
kehadiran sampai sekarang. 

Itu tertutup es dan memanjang, menjadi seperti cambuk. 

Dengan baju besi yang dikenakan di seluruh tubuhnya, jumlah senjata tampaknya juga 
meningkat. 

"Tapi itu sia-sia!" 

Jika rahasianya rusak, koping mungkin terjadi. 

Dikatakan bahwa ujung cambuk biasa dapat melampaui kecepatan suara, tetapi ekor 
Gryphon bahkan lebih cepat. Namun, itu bukan kecepatan yang Shin tidak bisa bereaksi. 
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Dia hanya terkejut melihat serangan dari arah yang tidak terduga setelah menerimanya. 
Lintasan ekor yang terbang di dinding, bersama dengan sosok besar Gryphon, telah 
dilengkapi dengan 【Mind's Eyes】 miliknya. 

Shin mencocokkan waktunya, dan melemparkan 『Kakura』 ke ekor es yang terbang. 

Karena kekuatan ekornya rendah, ia mudah dipotong. 

"... Ini memiliki pemulihan yang cepat, ya?" 

Shin mengutarakan keluhannya. 

Karena di depan Shin, ekor dipulihkan dalam beberapa saat. Itu mungkin karena bagian 
yang dia potong bukanlah tubuh yang hidup. 

Dan kemudian kedua kaki depannya dibangun kembali dengan es juga. 

"Seperti yang diharapkan, aku tidak punya pilihan selain untuk mengiris lehernya." 

Begitu Shin mengatakannya, dia menggunakan keterampilan sihir. 

Cahaya keemasan yang menutupi 『Kakura』, menyatu dengan lampu merah merah. Pada 

saat yang sama, di atas langit, keterampilan sihir sistem teknik api 【Tomahawk Merah】 

ditembakkan ke bagian belakang Gryphon. Sebuah lengkungan ditarik di langit, ketika Shin 
mulai mengarahkan peluru api ke Gryphon. 

Sambil menyerang Shin dengan ekornya, Gryphon kembali melangkah dengan gesit yang 
mendustakan sosok raksasa itu. Ia membentangkan sayapnya dan menembakkan tombak 
es ke langit, sembari mengirimkan napas. 

"Apa pria yang pintar!" 

Gryphon yang berurusan dengan serangan simultan dari langit dan tanah, dipuji oleh Shin. 
Itu hanya karena itu adalah ketenangan yang kuat. 

Pada kenyataannya, Gryphon tidak dapat sepenuhnya mencegah serangannya. Peluru api 
menerobos sambil menghapus badai tombak es. Meskipun beberapa meledak di jalan, 
sisanya dihujani Gryphon. 

"GHUII !?" 

Jeritan bocor dari mulut Gryphon. Serangan ekor dan nafasnya terganggu. 

"Kali ini aku tidak akan ketinggalan !!" 

Tanah itu hancur ketika Shin menginjaknya. 

『Kakura』 yang mulai bergerak, memberikan lebih banyak cahaya. 
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Teknik kombinasi palu dan teknik kombinasi teknik api 【Flame Net Charge】. 

『Kakura』 dipukul di pangkal leher Gryphon. 

Armor es menguap setelah menyentuh 『Kakura』, dan tubuh Gryphon di sepanjang 

lintasannya terbakar. 

Di sepanjang tanda pemotongan, garis merah diukir pada tubuh Gryphon. 

"Sampai jumpa" 

Setelah meninggalkan kata perpisahan, Shin segera menjauhkan diri. 

Pada saat berikutnya, cahaya yang kuat terpancar dari garis merah yang diukir pada 
Gryphon, dan meledak. 

【Flame Net Charge】 pada awalnya digunakan untuk senjata tumpul seperti palu dan 

sebagainya untuk menghancurkan lawan, itu adalah keterampilan untuk meledakkan 
lawan serta tanah. 

Karena 『Kakura』 tipis kali ini, itu mengakibatkan ledakan di sepanjang garis. 

"Apakah itu dilakukan?" 

Shin mengkonfirmasi bahwa cahaya keemasan juga tercampur dalam ledakan. 

Ketika itu dipertimbangkan, efek dari cahaya emas seharusnya dilakukan dengan efek skill. 
Ketika nyala api meledak, sosok Gryphon tidak terlihat. 

Sisa-sisa Gryphon yang menjadi potongan-potongan, tersebar di mana-mana. 

Ketika dia melihat keadaan untuk sementara waktu, jasadnya runtuh dan lenyap seperti 
pasir. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan cahaya yang dipancarkan dari tubuh Shin 
menghilang setelah Gryphon meledak. 
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Vol. 4 - 4.2 
"Apa-apaan itu? ..." 

Ketika Shin menghela nafas kelelahan, dia mendengar suara  Ga-thunk  dari gerbang. 

Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah suara, sebuah gerbang berat perlahan-lahan 
terbuka. 

"Shin! Apa kamu baik-baik saja !? " 

Dari arah suara, Rionne berlari dari pintu samping. 

Sepertinya dia berhasil membuka gerbang dengan aman. 

"Aku baik-baik saja, Rionne. Saya mengalahkan Gryphon entah bagaimana. Apa itu? " 

" Ah, aku mendengar suara ledakan, jadi kupikir kau menggunakan kartu as. Aku berpikir 
untuk mencoba melarikan diri segera setelah Gryphon untuk sementara tidak mampu. " 

Monster-monster di Sacred Place tidak pergi keluar. Dia sepertinya bermaksud 
memanfaatkan aturan itu. 

Karena Gryphon adalah monster yang tidak dikenal, itu mungkin mengejar mereka nanti, 
tetapi dia menilai bahwa itu mungkin untuk mendorongnya kembali dengan 2 orang. Ada 
juga kemungkinan bahwa Gryphon tidak bisa melewati gerbang yang sedikit terbuka 
dengan tubuh raksasa. 

"Karena itu kamu, Shin, walaupun aku juga merasa bahwa kamu bisa mengalahkannya... 
Sepertinya aku benar." 

"Lebih dari segalanya, aku sepertinya bisa memenuhi harapan. Sekarang, ayo cepat 
sebelum gerbang ditutup. " 

Shin mendesak Rionne dan pindah ke luar gerbang. 

Setelah itu, Shin dan Rionne pergi keluar dan berjalan di jalan sedikit, dan tepat seperti 
yang dikatakan Rionne, pintu gerbang ditutup secara otomatis. Ketika Shin mengalihkan 
pandangannya ke langit, penghalang sihir yang menyelimuti Tempat Suci juga 
dinonaktifkan. 

Apa yang sudah terjadi? Shin tidak memahaminya. 

Namun, dia memutuskan untuk mengingat acara ini dengan baik, dan kembali menatap 
Rionne. Dia tersenyum dengan ekspresi selembut mungkin. Karena dia mungkin khawatir 
jika dia masih memiliki wajah serius. 
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"Itu adalah pelarian yang sukses." 

"Ya, untuk saat ini, daripada berada di dalam, itu harus jauh lebih aman." 

◆◆◆◆ 

Sementara berhati-hati dengan lingkungan sekitar, kedua orang itu masih tidak tegang 
karena mereka di dalam Kalkia. 

"Ayo kita lari dari sini. Kami berdua adalah Yang Terpilih kelas atas. Daripada mencari desa 
untuk mendapatkan kuda, berlari sendiri lebih baik dan kita bisa tiba lebih cepat. " 

"Ya, aku tidak keberatan. Balmel berada di sisi timur Pegunungan Melt, jadi jika kita berlari 
sambil membuat gunung menjadi landmark, kita harus baik-baik saja. " 

Balmel adalah kota benteng yang dibangun untuk merespons ketika monster meluap dari 
Kalkia. Itu menghadapi laut dan gunung, dan tampaknya menjadi tempat yang nyaman 
untuk hidup jika saja tidak ada wabah rakasa massal. 

Karena ada juga janji dengan Schnee, dia memutuskan untuk pergi ke Balmel seperti yang 
dikatakan Rionne. Mereka berlari dengan kecepatan yang akan meninggalkan kuda. 

Setelah 15 menit berlari sambil mengabaikan monster yang terlihat sesekali, Shin 
merasakan kehadiran monster yang abnormal dalam jangkauan indra. 

"... Hei Rionne, apakah Balmel lebih jauh ke depan?" 

"Ya, apakah ada yang salah?" 

"Ada sejumlah besar monster di depan, apakah itu tidak apa-apa?" 

Rionne, yang mendengar informasi yang dirasakan Shin, tiba-tiba membuat ekspresi 
menegang. 

"Jangan bilang, 'Banjir' sedang terjadi !?" 

"'Banjir'?" 

"Di sekitar Tempat Suci, esensi iblis terakumulasi, yang meluap dari Tempat Suci. Meskipun 
itu tidak memiliki pengaruh pada tubuh manusia, ketika esensi iblis berkumpul dalam 
jumlah tertentu, semua itu bermanifestasi menjadi monster dan dilepaskan ke lingkungan. 
Kami menyebutnya 'Banjir'. " 

Shin, kebetulan, sebelumnya telah membaca tentang deskripsi fenomena di perpustakaan 
Bayreuth. 
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Dalam konten yang ditulis dalam buku, itu adalah kisah munculnya monster tingkat 
rendah. Namun tidak peduli seberapa banyak dia terlihat, jumlah monster akan 
menyebabkan banyak sumber daya dihancurkan. 

"Jika ujung garis monster masih di sini, bagian depan mungkin tidak tiba di Balmel segera. 
Saya akan menyusul dan mendukung Balmel. " 

" Roger. Seperti yang diharapkan, dalam situasi ini, kamu tidak akan meninggalkan mereka 
sendirian, Shin. " 

Orang biasa akan melarikan diri, tapi sayangnya, kedua orang ini jauh dari orang biasa. 

Balmel tidak akan jatuh dengan mudah; akan ada cukup penanggulangan karena itu adalah 
satu-satunya tujuan kota. Namun skala 'Banjir' tidak tetap, 'tidak ada yang tahu apa yang 
mungkin terjadi', juga ditulis. 

Itu bukan hal yang bisa dia abaikan ketika dia mendengarnya; itulah karakter pria bernama 
Shin. 

"Sepertinya pulang akan memakan waktu lebih lama." 

Rionne yang berlari, yang mengambil jalan memutar untuk mengejar sekelompok monster, 
Shin juga meningkatkan langkahnya untuk berlari. 

Setelah beberapa saat, sekelompok besar monster dikonfirmasi oleh penglihatan. 

Di setiap 'Flood', sepertinya ada tren di monster yang muncul. Kali ini monster humanoid, 
seperti goblin dan orc yang menjadi mayoritas. 

Apakah itu berkat Tuhan? Dibandingkan dengan tipe binatang kemampuan fisik tinggi dan 
tipe golem tanpa lelah, langkah mereka sangat lambat. Namun, kerumunan besar monster 
itu pasti menuju ke Balmel. 

"Hmm? Hei Rionne, ada asap mengepul di sana, apa kau tahu apa itu? " 

Di depan kanan Shin yang sedang berlari, awan besar asap yang muncul tiba-tiba terlihat. 

Ketika dia mendengarkan dengan seksama, suara ledakan juga terdengar. Rupanya, ada 
sesuatu yang terjadi di sekitar batas antara hutan di dataran dan Pegunungan Melt. 

"Mungkin, Kabut Garuda telah turun gunung. Pegunungan Melt berada di wilayah Mist 
Garuda. Ketika monster yang lahir, dalam 'Air Bah', akan memasuki gunung, aku 
mendengar mereka menjadi abu. Karena itulah monster tidak punya pilihan selain maju ke 
Balmel. " 

Kabut Garuda mungkin tidak memiliki niat, tetapi mereka tampaknya telah menjadi sosok 
yang menuntun monster menuju Balmel dengan cara yang baik. 
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Selain itu, karena membunuh monster yang masuk tanpa izin di gunung, itu telah 
mengurangi jumlah yang mencapai Balmel. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tindakan 
mencoba memburu Kabut Garuda di Pegunungan Melt dilarang dalam perjanjian. Karena 
itu mengurangi kerusakan 'Banjir', itu keterlaluan untuk bertarung satu sama lain. 

"Itu Mist Garuda, ya?" 

Bayangan besar yang terbang di langit tercermin di mata Shin ketika dia berlari sambil 
menonton gunung. 

The Mist Garuda terbang santai sambil meninggalkan busur seperti jejak uap. Kabut itu 
berbentuk seperti burung, seperti yang ditunjukkan namanya, dan levelnya tinggi, berkisar 
antara 700 -- 800. Itu memiliki banyak serangan khusus, dan merupakan monster yang 
sangat kuat. 

"Oh, itu ..." 

Dari Kabut Garuda yang menari di langit, kabut merah disemprotkan. 

Para goblin dan para raksasa mulai berguling dengan seluruh tubuh mereka yang terbakar 
saat kabut menyentuh mereka. 

Itu adalah salah satu serangan khusus Mist Garuda, 'Fog of Flare'. 

Jika Anda tidak memiliki ketahanan terhadap tingkat atribut api tertentu, Anda dapat 
menerima status abnormal di mana HP Anda berkurang 10% per detik dan mati dalam 10 
detik. Bahkan dikatakan bahwa pengaturan dalam permainan mungkin salah, karena kabut 
maut yang membakar banyak pemain hingga mati, meskipun itu adalah monster yang 
dipanggang kali ini. 

"Ngomong-ngomong, mengapa monster itu tetap masuk meskipun mereka tahu akan 
dibakar?" 

Shin memikirkan hal-hal seperti itu, melihat monster yang terus menyelam ke dalam 
kematian mereka sendiri. 

"Monster yang muncul dari 'Flood' cenderung memiliki kecerdasan yang jauh lebih rendah. 
Itu sebabnya mereka mengenakan biaya sampai yang terakhir berdiri. " 

Memang. Monster yang lahir dari 'Flood', tampaknya berbeda dari monster biasa. 

Sambil berharap Mist Garuda membakar monster sebanyak mungkin, Shin dan Rionne 
memutuskan untuk pergi dari tempat itu. 

◆◆◆◆ 
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Shin dan Rionne berlari di dataran saat mereka menyusul sekelompok monster yang 
sebelumnya di depan mereka dan menjadi gelombang hitam. 

Peta yang diproyeksikan ke pandangan Shin ketika dia melewati sekelompok monster, 
hanya menampilkan penanda merah terang tanpa celah di mana monster itu berada. Itu 
terlalu ramai, dan perbedaan individu juga sulit. 

"Apakah selalu seperti banyak orang?" 

"Mungkin. Saya pikir ada berbagai macam skala dalam 'Air Bah', tetapi saya tidak 
mengingatnya. Jumlah monster sedikit lebih banyak daripada saat aku berpartisipasi dalam 
pertarungan sekali. Akan lebih baik jika ada lebih sedikit untuk dipertimbangkan ... " 

Rionne menyelidiki ingatannya sambil mengingat adegan dari waktu itu. 

Apa yang dibicarakan Rionne untuk sementara waktu adalah kisah di mana dia hanya 
menggerakkan pedang ke monster yang muncul, dan berulang kali membunuh mereka. 
'Banjir' ini terasa lebih besar skalanya dari pada saat itu, tambah Rionne di akhir. 

Bahkan jika Rionne tahu ada tentara yang kuat di sana untuk melindungi Balmel, kakinya 
secara alami meningkatkan kecepatan. 

"Aku mengerti perasaanmu, tetapi kamu terlalu banyak mendorong, Rionne." 

Melihat Rionne yang memiliki nafas pendek, Shin meminta istirahat. 

Tidak peduli berapa banyak kelas atas Chosen One Rionne, staminanya tidak terbatas. 
Sebelum tiba di Balmel, tidak ada artinya jika dia benar-benar kelelahan dan tidak bisa 
bergerak. 

"Mari kita istirahat sejenak di atas bukit itu. Kami sudah melewati kelompok pemimpin 
monster juga. Beristirahat sebentar. " 

"Tapi! ... Yah, maaf, kau benar, Shin. " 

Rionne mungkin mencoba mengatakan bahwa dia masih bisa melanjutkan, tetapi dia 
memperhatikan kondisinya sendiri juga. 

Jika ini terus berlanjut, dia akan kehabisan energi di tengah jalan. Karena mereka terus 
berlari dengan kecepatan tinggi, kelompok monster sudah cukup jauh di belakang. Bahkan 
jika Shin dan Rionne tiba di Balmel, beberapa hari dapat diperkirakan akan berlalu 
sebelum monster mencapai mereka. 

Mempertimbangkan kecepatan mereka, masuk akal untuk beristirahat di sini, karena 
masih ada jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke Balmel. 
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"Ini disebut kota benteng jadi bukankah mereka sudah memukul mundur musuh berkali-
kali?" 

Ketika mereka sedang istirahat, Shin bertanya tentang Balmel. 

Jika itu adalah kota yang dibangun untuk pengendalian 'Banjir', sebuah unit militer dengan 
peralatan yang masuk akal harus ada. 

"Memang, tapi itu tidak akan selesai tanpa sedikit pengorbanan. Apalagi sekarang, di antara 
3 Orang Terpilih kelas atas yang harus melindungi Balmel, satu tidak ada. " 

" Apakah boleh untuk absen sebagai bagian utama dari pertahanan? " 

" Sepertinya ada sesuatu di gereja, bahwa ia harus menjaga sebuah orang tertentu. Ya 
ampun, apa yang dipikirkan gereja? " 

Rionne mengerutkan kening karena dia tidak bisa memahaminya. 

Kota benteng menurut Rionne, selain sebagai pemecah gelombang 'Banjir', telah menerima 
kelas terpilih yang dikirim dari gereja dan negara-negara tetangga. Karena kota benteng 
lebih rendah dalam hal jumlah, itu adalah strategi untuk mengimbangi kualitas. 

Namun kali ini, karena gereja telah merangsang pembicaraan tentang menarik keluar 
Seorang Terpilih atas kebijakan mereka sendiri, keberatan membanjir dari berbagai 
negara. 

(Gereja, ya? ... Apakah mungkin, orang itu?) 

Mendengar "Gereja" dan "Orang tertentu", sesosok ksatria yang merusak kereta selama 
perjalanan ke Falnido datang ke pikiran Shin. 

Di dunia ini, sangat umum bahwa status aktual berbeda dari ketinggian level. Namun, orang 
berlevel tinggi masih terbatas. Ksatria pada waktu itu, terutama orang yang 
menghancurkan roda gerobak adalah level 239. Itu lebih tinggi daripada Rionne saat ini. 

Itu tidak lebih dari sebuah kisah yang mungkin, tetapi jika itu adalah kebenaran, akan perlu 
untuk menambahkan pengekangan pada pendeta yang mengancam para ksatria. 

"Bagaimana dengan dua lainnya? Apakah mereka bisa melakukan sesuatu? " 

" Kombinasi itu tidak buruk. Dua lainnya adalah pendekar pedang ajaib seperti aku dan 
seorang penyihir. Jika mereka bekerja sama dengan petualang tingkat tinggi yang ada di 
Balmel, mereka tidak akan pernah kehilangan selama tidak ada kecelakaan. Masalahnya 
adalah jumlah korban. " 

" Seberapa jauh musuh dapat dikurangi dengan keterampilan sihir penyihir, adalah 
kuncinya ", Rionne bergumam, dan minum air. 
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Meskipun seberapa banyak penyihir itu disebut Sang Terpilih, skill tidak bisa dilepaskan 
selamanya. 

Meskipun itu tergantung pada kemampuan dan keterampilan, ada juga batasan dalam 
jangkauan seseorang. 

"Bagaimana kekuatan tempur Balmel? Ada Yang Terpilih dari guild petualang, kan? " 

"Memang terlepas dari orang-orang yang dikirim, ada orang-orang kuat yang dekat dengan 
Yang Terpilih kelas atas. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah tipe jarak dekat. Hanya 
beberapa orang yang bisa menyerang area yang luas. " 

Tidak apa-apa jika monster itu dalam jumlah kecil, tetapi ketika sampai beberapa ratus 
ribu, kekalahan akan terjadi dalam jangka panjang. Karena monster yang muncul di 'Flood' 
adalah level rendah, bahkan seorang prajurit umum dapat membantu membuat mereka 
sibuk. 

Meskipun jalur untuk pergi ke sana berubah, Shin memutuskan untuk menghubungi 
Schnee untuk berjaga-jaga. 

("Ini Shin, apakah boleh bicara sekarang?") 

("Ya, apakah sesuatu terjadi?") 

Setelah memastikan tidak ada masalah untuk berkomunikasi, Shin mengatakan tentang 
hal-hal 'Banjir' kepada Schnee. 

("Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang skala kecuali aku melihatnya sendiri. Ini 
skala normal, kita tidak perlu khawatir tentang Balmel setidaknya.") 

Schnee menilai dengan tenang setelah dia mendengarkan cerita Shin. 

Namun, ada yang tidak teratur saat ini. 

("Sudahkah kamu memperhitungkan ketidakhadiran Orang Terpilih itu?") 

("Jika Orang Terpilih yang tidak ada tidak ada penyihir, itu akan baik-baik saja. Karena 
monster itu sendiri dapat ditangani hanya dengan pasukan Balmel.") 

"Meskipun saya belum mempertimbangkan korban," lanjut Schnee. 

("Aku mengerti. Aku akan bergegas ke Balmel dari sini, kamu harus bergegas sebanyak 
mungkin di sana juga.") 

("Dipahami.") 
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Dengan Schnee di sana, seharusnya tidak menjadi masalah tanpa Terpilih Satu dan 
sebagainya. 

Meskipun Tiera tidak bisa bergerak begitu cepat, dia tidak akan terlambat jika Kagerou 
bersamanya. 

"... Nah, kita sudah cukup istirahat. Ayo bergerak cepat, Shin. " 

Berkat sudah beristirahat sebentar, Rionne sepertinya sudah pulih, saat dia berdiri dengan 
cepat. 

Pembicaraan dengan Schnee baru saja berakhir juga, jadi Shin juga berdiri pada saat yang 
sama. 

"Oke, tapi aku akan membawanya." 

Mengatakan begitu, Shin membawa 『Muspelm』 yang diletakkan di tanah ke 

punggungnya. 

Itu bukan beban bagi Shin karena tingginya kekuatan fisiknya, dia memutuskan bahwa 
akan sulit bagi Rionne untuk membawanya dan berlari untuk waktu yang lama. 

"Mu! Aku bisa membawa senjataku sendiri--- " 

" Daripada meributkan itu sekarang, lebih penting untuk bergerak cepat. Kamu lelah 
setengah jalan, tahu? " 

"Ugh, ketika itu dikatakan, aku tidak bisa berbicara kembali ..." 

Karena itulah alasan mereka istirahat, Rionne tidak bisa berdebat. 

Prioritas utama di sini adalah untuk melanjutkan, dan 『Muspelm』 dipercayakan kepada 

Shin. 

"Mumumu!" 

"Kenapa kamu mengerang?" 

"Kita harus cepat, harus tetapi... sial, aku malu lelah dalam jumlah ini." 

"Kamu tiba-tiba benci kalah, ya" 

Meskipun mereka berbicara , kecepatan lari mereka belum turun. 

Beban Rionne pada 『Muspelm』 telah berkurang banyak, ia mampu berbicara sebagai 

hasilnya. 
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◆◆◆◆ 

Mereka terus berlari hampir sepanjang hari, dan menyelesaikan persiapan untuk 
berkemah sebelum matahari terbenam. 

Seperti yang orang duga, tetap berlari berhari-hari tanpa tidur itu sulit, tidak peduli 
seberapa besar staminanya, jadi mereka memutuskan untuk tidur cukup di tenda 
sederhana yang mereka pasang bersama dan berdiri berjaga-jaga. 

Setelah selesai makan cepat, dan Shin membersihkan, Rionne mulai berbicara. Dia dengan 
santai mendekati Shin dan mengirim pandangan genit. 

"Kamu benar-benar memiliki banyak hal yang muncul. Bahkan jika saya siap, bukankah ini 
benar-benar dipersiapkan? " 

" Saya siap untuk memulai perjalanan. Karena saya dipanggil di sana, inilah satu-satunya 
hal yang saya miliki. Setelah Anda mengonversinya menjadi kartu, itu tidak terlalu besar. " 

" Itu karena Anda dapat menggunakan kartu item, ya? Saya berharap negara saya memiliki 
seseorang dengan kemampuan itu. " 

Dalam cerita itu, Shin bertanya pada Wilhelm, harusnya ada kemungkinan Rionne dan 
Negara Terpilih negara lain memiliki Item Box jika mereka memiliki item. 

"Aku tidak akan berbicara tentang kerja sama." 

Shin tidak tahu informasi terperinci, dan bagaimanapun dia tidak akan melakukannya. 

"Tidak baik?" 

"Tidak baik." 

"Tidak peduli apa?" 

"Tidak pernah. Hei! jangan mendekat! " 

Dia menjauhkan diri dari Rionne yang condong ke depan yang mendekatinya. 

Di sekitar area yang menekankan dadanya, 'Dia sebenarnya sadar akan pesonanya sendiri, 
bukan?', Pikir Shin. Bagaimana sikap sang putri dan sebagainya jatuh? Dia ingin bertanya. 

Dalam kegelapan malam, Rionne yang diterangi oleh api unggun, keadaan semarak yang 
dia alami di siang hari menjadi tenang, dan memakai suasana yang agak aneh. 

"Agar kamu agak bingung, apakah tubuh ini bahkan menarik?" 
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"Bukannya aku mengerti apa yang telah kamu lakukan. Maksud saya, saya harus 
mengatakan, apakah ini hal yang harus Anda lakukan dalam situasi ini? " 

" Saya pikir Anda akan mengatakan 'Tidak ada gunanya bahkan bingung', Shin! Jika itu 
masalahnya, saya akan memanfaatkan waktu ketika saya tidak memiliki sesuatu untuk 
dilakukan. " 

" Di mana penggunaan waktu yang efektif? Di mana? " 

" Setidaknya ini waktu yang efektif untukku. Dengan cara ini, aku bisa berbicara denganmu 
tanpa 

ragu . " Sambil tersenyum agak kesepian, Rionne memperbaiki postur duduknya. 

"Tanpa cadangan, ya? Rionne, well, akan ada mitra seperti itu, seperti ketika kamu 
berbicara dengan Gadras, aku pikir itu cukup jujur. " 

" Gadras adalah mentor pedangku. Saya lebih nyaman dengannya daripada orang lain. 
Meskipun, masih ada sesuatu seperti tembok untuk keluarga kerajaan. Dalam hal itu, kamu 
benar-benar tidak memiliki kendala, Shin. " 

" Itu, dengan kata lain, apakah aku hanya bersikap kasar? " 

" Kadang-kadang aku juga ingin berbicara dengan pasangan seperti itu, yang merendahkan 
dirinya sendiri sepanjang waktu, tetapi itu tidak t cocok untuk saya pribadi; walaupun aku 
terbiasa dengan hal-hal seperti itu. " 

Rionne sering pergi ke kota, tetapi karena publisitas yang buruk, bahkan para petualang 
yang tidak terlalu peduli tentang status sosial tampaknya merendahkan diri. 

"Bagaimana dengan keluargamu? Ah, kamu tidak harus mengatakannya jika kamu tidak 
mau. Tampaknya ada banyak perselisihan di beberapa tempat. " 

" Bukan hal-hal yang saya sembunyikan secara khusus. Anda benar, koneksi interpersonal 
keluarga kami ... sudah lama hilang. Meskipun kami tidak dalam hubungan yang buruk, 
saya tidak tahu apakah saya ingin keluarga pengganti. " 

" Itu keluarga kerajaan semacam itu, ya? Nah, jika Anda membutuhkan seseorang untuk 
diajak bicara, saya akan menjadi teman Anda. --Hei! Kenapa kau jadi lengket! " 

" Kadang-kadang bahkan seorang putri ingin bergantung pada seseorang. Anda mungkin 
mendengar keegoisan saya sedikit saat mendengar cerita saya. " 

'Apakah dia menggodaku?', Pikir Shin, tetapi Rionne tidak pernah melakukan apa pun 
selain berpegangan pada lengan Shin. 

"Aku tidak bisa menunjukkan ini kepada orang-orang di kastil." 
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"Tidak ada orang di sekitar. Sudah lama tidak dipantau di mana-mana selain di medan 
perang. " 

" Astaga, putri ini ... hanya kali ini. " 

Setelah menghela nafas, Shin melemparkan cabang ke api unggun dengan lengan bebasnya. 

Mudah untuk menarik diri jika dia bermaksud. Namun, pidato yang tidak menyenangkan 
yang dia dengarkan membuat niatnya memudar. 

Keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi Shin. Meskipun sebelum pertandingan 
kematian, orang tuanya dalam keadaan sehat, dan hubungannya dengan kakak laki-lakinya 
dan adik perempuannya juga baik. Itu berisik menyenangkan, dan tempat di mana dia 
seharusnya kembali. Ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan 
untuk merasakan sesuatu dalam keadaan Rionne. 

Ekspresi tenang Rionne yang menghilangkan bebannya, Shin ingin melihatnya sedikit lebih 
lama. Berbicara lebih jauh, tidak ada pengawasan yang dibicarakan oleh Rionne. Itu berarti 
Rionne terus dipantau. 

'Kamu mungkin punya waktu untuk bersantai sekarang', pikir Shin. 

"Shin, kamu hangat." 

"Apakah dingin?" 

"Aku tidak bermaksud seperti itu." 

'Aku tahu,' dia bergumam dalam benaknya, dan melemparkan cabang lain ke api. 

 Suara Pop  dan suara cabang terbelah terdengar. Shin tidak terlalu berpikiran keliru 
tentang arti dari situasi ini. 

Apakah ini Rionne asli? Shin tidak bisa sampai pada kesimpulan. Di mana suasana hatinya 
yang biasa? 

"Tidur sebentar lagi, kita akan tetap berlari besok. Jangan menyimpan kelelahan. " 

"Muu, mau bagaimana lagi. Atau aku harus menunggu kesempatan selanjutnya? " 

" Mengosongkan pemikiran seperti itu sampai kita benar-benar menembus 'Banjir'. " 

Shin, yang mengambil mantel, membungkus Rionne, dan memperingatkannya demi 
formalitas. 

Rionne mungkin akan mengerti itu. Entah bagaimana, dia beristirahat dengan baik. 
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Transisi ke Tempat Suci, kekalahan melawan monster, dan ketidaksabaran karena 'Banjir'. 
Ketika berbagai faktor tersebut disatukan, cara sampai sekarang diungkapkan, pikir Shin. 

Kegelapan yang mendalam dari malam tanpa bulan. 

Kelompok monster dari belakang. 

Apa yang bisa diandalkan oleh sesama pelancong, hanyalah api unggun kecil. 

Terlepas dari kekuatan kemampuan, tidak mengherankan bahwa perasaan untuk mencari 
seseorang yang dapat diandalkan telah dicari, pikir Shin. 

Ngomong-ngomong kenapa dia memahaminya, itu karena Shin pernah mengalami hal 
serupa. 

Shin dan Rionne, Schnee dan Tiera, Yuzuha dan Kagerou sedang menuju Balmel. 

Pasukan monster besar melebihi 1000, mendekati momen demi momen. 

Untuk melawan ancaman yang menjulang, semua orang akan bertemu di Balmel. 
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Vol. 4 - 4.3 
"Apa-apaan itu? ..." 

Ketika Shin menghela nafas kelelahan, dia mendengar suara  Ga-thunk  dari gerbang. 

Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah suara, sebuah gerbang berat perlahan-lahan 
terbuka. 

"Shin! Apa kamu baik-baik saja !? " 

Dari arah suara, Rionne berlari dari pintu samping. 

Sepertinya dia berhasil membuka gerbang dengan aman. 

"Aku baik-baik saja, Rionne. Saya mengalahkan Gryphon entah bagaimana. Apa itu? " 

" Ah, aku mendengar suara ledakan, jadi kupikir kau menggunakan kartu as. Aku berpikir 
untuk mencoba melarikan diri segera setelah Gryphon untuk sementara tidak mampu. " 

Monster-monster di Sacred Place tidak pergi keluar. Dia sepertinya bermaksud 
memanfaatkan aturan itu. 

Karena Gryphon adalah monster yang tidak dikenal, itu mungkin mengejar mereka nanti, 
tetapi dia menilai bahwa itu mungkin untuk mendorongnya kembali dengan 2 orang. Ada 
juga kemungkinan bahwa Gryphon tidak bisa melewati gerbang yang sedikit terbuka 
dengan tubuh raksasa. 

"Karena itu kamu, Shin, walaupun aku juga merasa bahwa kamu bisa mengalahkannya... 
Sepertinya aku benar." 

"Lebih dari segalanya, aku sepertinya bisa memenuhi harapan. Sekarang, ayo cepat 
sebelum gerbang ditutup. " 

Shin mendesak Rionne dan pindah ke luar gerbang. 

Setelah itu, Shin dan Rionne pergi keluar dan berjalan di jalan sedikit, dan tepat seperti 
yang dikatakan Rionne, pintu gerbang ditutup secara otomatis. Ketika Shin mengalihkan 
pandangannya ke langit, penghalang sihir yang menyelimuti Tempat Suci juga 
dinonaktifkan. 

Apa yang sudah terjadi? Shin tidak memahaminya. 

Namun, dia memutuskan untuk mengingat acara ini dengan baik, dan kembali menatap 
Rionne. Dia tersenyum dengan ekspresi selembut mungkin. Karena dia mungkin khawatir 
jika dia masih memiliki wajah serius. 
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"Itu adalah pelarian yang sukses." 

"Ya, untuk saat ini, daripada berada di dalam, itu harus jauh lebih aman." 

◆◆◆◆ 

Sementara berhati-hati dengan lingkungan sekitar, kedua orang itu masih tidak tegang 
karena mereka di dalam Kalkia. 

"Ayo kita lari dari sini. Kami berdua adalah Yang Terpilih kelas atas. Daripada mencari desa 
untuk mendapatkan kuda, berlari sendiri lebih baik dan kita bisa tiba lebih cepat. " 

"Ya, aku tidak keberatan. Balmel berada di sisi timur Pegunungan Melt, jadi jika kita berlari 
sambil membuat gunung menjadi landmark, kita harus baik-baik saja. " 

Balmel adalah kota benteng yang dibangun untuk merespons ketika monster meluap dari 
Kalkia. Itu menghadapi laut dan gunung, dan tampaknya menjadi tempat yang nyaman 
untuk hidup jika saja tidak ada wabah rakasa massal. 

Karena ada juga janji dengan Schnee, dia memutuskan untuk pergi ke Balmel seperti yang 
dikatakan Rionne. Mereka berlari dengan kecepatan yang akan meninggalkan kuda. 

Setelah 15 menit berlari sambil mengabaikan monster yang terlihat sesekali, Shin 
merasakan kehadiran monster yang abnormal dalam jangkauan indra. 

"... Hei Rionne, apakah Balmel lebih jauh ke depan?" 

"Ya, apakah ada yang salah?" 

"Ada sejumlah besar monster di depan, apakah itu tidak apa-apa?" 

Rionne, yang mendengar informasi yang dirasakan Shin, tiba-tiba membuat ekspresi 
menegang. 

"Jangan bilang, 'Banjir' sedang terjadi !?" 

"'Banjir'?" 

"Di sekitar Tempat Suci, esensi iblis terakumulasi, yang meluap dari Tempat Suci. Meskipun 
itu tidak memiliki pengaruh pada tubuh manusia, ketika esensi iblis berkumpul dalam 
jumlah tertentu, semua itu bermanifestasi menjadi monster dan dilepaskan ke lingkungan. 
Kami menyebutnya 'Banjir'. " 

Shin, kebetulan, sebelumnya telah membaca tentang deskripsi fenomena di perpustakaan 
Bayreuth. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dalam konten yang ditulis dalam buku, itu adalah kisah munculnya monster tingkat 
rendah. Namun tidak peduli seberapa banyak dia terlihat, jumlah monster akan 
menyebabkan banyak sumber daya dihancurkan. 

"Jika ujung garis monster masih di sini, bagian depan mungkin tidak tiba di Balmel segera. 
Saya akan menyusul dan mendukung Balmel. " 

" Roger. Seperti yang diharapkan, dalam situasi ini, kamu tidak akan meninggalkan mereka 
sendirian, Shin. " 

Orang biasa akan melarikan diri, tapi sayangnya, kedua orang ini jauh dari orang biasa. 

Balmel tidak akan jatuh dengan mudah; akan ada cukup penanggulangan karena itu adalah 
satu-satunya tujuan kota. Namun skala 'Banjir' tidak tetap, 'tidak ada yang tahu apa yang 
mungkin terjadi', juga ditulis. 

Itu bukan hal yang bisa dia abaikan ketika dia mendengarnya; itulah karakter pria bernama 
Shin. 

"Sepertinya pulang akan memakan waktu lebih lama." 

Rionne yang berlari, yang mengambil jalan memutar untuk mengejar sekelompok monster, 
Shin juga meningkatkan langkahnya untuk berlari. 

Setelah beberapa saat, sekelompok besar monster dikonfirmasi oleh penglihatan. 

Di setiap 'Flood', sepertinya ada tren di monster yang muncul. Kali ini monster humanoid, 
seperti goblin dan orc yang menjadi mayoritas. 

Apakah itu berkat Tuhan? Dibandingkan dengan tipe binatang kemampuan fisik tinggi dan 
tipe golem tanpa lelah, langkah mereka sangat lambat. Namun, kerumunan besar monster 
itu pasti menuju ke Balmel. 

"Hmm? Hei Rionne, ada asap mengepul di sana, apa kau tahu apa itu? " 

Di depan kanan Shin yang sedang berlari, awan besar asap yang muncul tiba-tiba terlihat. 

Ketika dia mendengarkan dengan seksama, suara ledakan juga terdengar. Rupanya, ada 
sesuatu yang terjadi di sekitar batas antara hutan di dataran dan Pegunungan Melt. 

"Mungkin, Kabut Garuda telah turun gunung. Pegunungan Melt berada di wilayah Mist 
Garuda. Ketika monster yang lahir, dalam 'Air Bah', akan memasuki gunung, aku 
mendengar mereka menjadi abu. Karena itulah monster tidak punya pilihan selain maju ke 
Balmel. " 

Kabut Garuda mungkin tidak memiliki niat, tetapi mereka tampaknya telah menjadi sosok 
yang menuntun monster menuju Balmel dengan cara yang baik. 
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Selain itu, karena membunuh monster yang masuk tanpa izin di gunung, itu telah 
mengurangi jumlah yang mencapai Balmel. Oleh karena itu, dikatakan bahwa tindakan 
mencoba memburu Kabut Garuda di Pegunungan Melt dilarang dalam perjanjian. Karena 
itu mengurangi kerusakan 'Banjir', itu keterlaluan untuk bertarung satu sama lain. 

"Itu Mist Garuda, ya?" 

Bayangan besar yang terbang di langit tercermin di mata Shin ketika dia berlari sambil 
menonton gunung. 

The Mist Garuda terbang santai sambil meninggalkan busur seperti jejak uap. Kabut itu 
berbentuk seperti burung, seperti yang ditunjukkan namanya, dan levelnya tinggi, berkisar 
antara 700 -- 800. Itu memiliki banyak serangan khusus, dan merupakan monster yang 
sangat kuat. 

"Oh, itu ..." 

Dari Kabut Garuda yang menari di langit, kabut merah disemprotkan. 

Para goblin dan para raksasa mulai berguling dengan seluruh tubuh mereka yang terbakar 
saat kabut menyentuh mereka. 

Itu adalah salah satu serangan khusus Mist Garuda, 'Fog of Flare'. 

Jika Anda tidak memiliki ketahanan terhadap tingkat atribut api tertentu, Anda dapat 
menerima status abnormal di mana HP Anda berkurang 10% per detik dan mati dalam 10 
detik. Bahkan dikatakan bahwa pengaturan dalam permainan mungkin salah, karena kabut 
maut yang membakar banyak pemain hingga mati, meskipun itu adalah monster yang 
dipanggang kali ini. 

"Ngomong-ngomong, mengapa monster itu tetap masuk meskipun mereka tahu akan 
dibakar?" 

Shin memikirkan hal-hal seperti itu, melihat monster yang terus menyelam ke dalam 
kematian mereka sendiri. 

"Monster yang muncul dari 'Flood' cenderung memiliki kecerdasan yang jauh lebih rendah. 
Itu sebabnya mereka mengenakan biaya sampai yang terakhir berdiri. " 

Memang. Monster yang lahir dari 'Flood', tampaknya berbeda dari monster biasa. 

Sambil berharap Mist Garuda membakar monster sebanyak mungkin, Shin dan Rionne 
memutuskan untuk pergi dari tempat itu. 

◆◆◆◆ 
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Shin dan Rionne berlari di dataran saat mereka menyusul sekelompok monster yang 
sebelumnya di depan mereka dan menjadi gelombang hitam. 

Peta yang diproyeksikan ke pandangan Shin ketika dia melewati sekelompok monster, 
hanya menampilkan penanda merah terang tanpa celah di mana monster itu berada. Itu 
terlalu ramai, dan perbedaan individu juga sulit. 

"Apakah selalu seperti banyak orang?" 

"Mungkin. Saya pikir ada berbagai macam skala dalam 'Air Bah', tetapi saya tidak 
mengingatnya. Jumlah monster sedikit lebih banyak daripada saat aku berpartisipasi dalam 
pertarungan sekali. Akan lebih baik jika ada lebih sedikit untuk dipertimbangkan ... " 

Rionne menyelidiki ingatannya sambil mengingat adegan dari waktu itu. 

Apa yang dibicarakan Rionne untuk sementara waktu adalah kisah di mana dia hanya 
menggerakkan pedang ke monster yang muncul, dan berulang kali membunuh mereka. 
'Banjir' ini terasa lebih besar skalanya dari pada saat itu, tambah Rionne di akhir. 

Bahkan jika Rionne tahu ada tentara yang kuat di sana untuk melindungi Balmel, kakinya 
secara alami meningkatkan kecepatan. 

"Aku mengerti perasaanmu, tetapi kamu terlalu banyak mendorong, Rionne." 

Melihat Rionne yang memiliki nafas pendek, Shin meminta istirahat. 

Tidak peduli berapa banyak kelas atas Chosen One Rionne, staminanya tidak terbatas. 
Sebelum tiba di Balmel, tidak ada artinya jika dia benar-benar kelelahan dan tidak bisa 
bergerak. 

"Mari kita istirahat sejenak di atas bukit itu. Kami sudah melewati kelompok pemimpin 
monster juga. Beristirahat sebentar. " 

"Tapi! ... Yah, maaf, kau benar, Shin. " 

Rionne mungkin mencoba mengatakan bahwa dia masih bisa melanjutkan, tetapi dia 
memperhatikan kondisinya sendiri juga. 

Jika ini terus berlanjut, dia akan kehabisan energi di tengah jalan. Karena mereka terus 
berlari dengan kecepatan tinggi, kelompok monster sudah cukup jauh di belakang. Bahkan 
jika Shin dan Rionne tiba di Balmel, beberapa hari dapat diperkirakan akan berlalu 
sebelum monster mencapai mereka. 

Mempertimbangkan kecepatan mereka, masuk akal untuk beristirahat di sini, karena 
masih ada jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke Balmel. 
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"Ini disebut kota benteng jadi bukankah mereka sudah memukul mundur musuh berkali-
kali?" 

Ketika mereka sedang istirahat, Shin bertanya tentang Balmel. 

Jika itu adalah kota yang dibangun untuk pengendalian 'Banjir', sebuah unit militer dengan 
peralatan yang masuk akal harus ada. 

"Memang, tapi itu tidak akan selesai tanpa sedikit pengorbanan. Apalagi sekarang, di antara 
3 Orang Terpilih kelas atas yang harus melindungi Balmel, satu tidak ada. " 

" Apakah boleh untuk absen sebagai bagian utama dari pertahanan? " 

" Sepertinya ada sesuatu di gereja, bahwa ia harus menjaga sebuah orang tertentu. Ya 
ampun, apa yang dipikirkan gereja? " 

Rionne mengerutkan kening karena dia tidak bisa memahaminya. 

Kota benteng menurut Rionne, selain sebagai pemecah gelombang 'Banjir', telah menerima 
kelas terpilih yang dikirim dari gereja dan negara-negara tetangga. Karena kota benteng 
lebih rendah dalam hal jumlah, itu adalah strategi untuk mengimbangi kualitas. 

Namun kali ini, karena gereja telah merangsang pembicaraan tentang menarik keluar 
Seorang Terpilih atas kebijakan mereka sendiri, keberatan membanjir dari berbagai 
negara. 

(Gereja, ya? ... Apakah mungkin, orang itu?) 

Mendengar "Gereja" dan "Orang tertentu", sesosok ksatria yang merusak kereta selama 
perjalanan ke Falnido datang ke pikiran Shin. 

Di dunia ini, sangat umum bahwa status aktual berbeda dari ketinggian level. Namun, orang 
berlevel tinggi masih terbatas. Ksatria pada waktu itu, terutama orang yang 
menghancurkan roda gerobak adalah level 239. Itu lebih tinggi daripada Rionne saat ini. 

Itu tidak lebih dari sebuah kisah yang mungkin, tetapi jika itu adalah kebenaran, akan perlu 
untuk menambahkan pengekangan pada pendeta yang mengancam para ksatria. 

"Bagaimana dengan dua lainnya? Apakah mereka bisa melakukan sesuatu? " 

" Kombinasi itu tidak buruk. Dua lainnya adalah pendekar pedang ajaib seperti aku dan 
seorang penyihir. Jika mereka bekerja sama dengan petualang tingkat tinggi yang ada di 
Balmel, mereka tidak akan pernah kehilangan selama tidak ada kecelakaan. Masalahnya 
adalah jumlah korban. " 

" Seberapa jauh musuh dapat dikurangi dengan keterampilan sihir penyihir, adalah 
kuncinya ", Rionne bergumam, dan minum air. 
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Meskipun seberapa banyak penyihir itu disebut Sang Terpilih, skill tidak bisa dilepaskan 
selamanya. 

Meskipun itu tergantung pada kemampuan dan keterampilan, ada juga batasan dalam 
jangkauan seseorang. 

"Bagaimana kekuatan tempur Balmel? Ada Yang Terpilih dari guild petualang, kan? " 

"Memang terlepas dari orang-orang yang dikirim, ada orang-orang kuat yang dekat dengan 
Yang Terpilih kelas atas. Tetapi kebanyakan dari mereka adalah tipe jarak dekat. Hanya 
beberapa orang yang bisa menyerang area yang luas. " 

Tidak apa-apa jika monster itu dalam jumlah kecil, tetapi ketika sampai beberapa ratus 
ribu, kekalahan akan terjadi dalam jangka panjang. Karena monster yang muncul di 'Flood' 
adalah level rendah, bahkan seorang prajurit umum dapat membantu membuat mereka 
sibuk. 

Meskipun jalur untuk pergi ke sana berubah, Shin memutuskan untuk menghubungi 
Schnee untuk berjaga-jaga. 

("Ini Shin, apakah boleh bicara sekarang?") 

("Ya, apakah sesuatu terjadi?") 

Setelah memastikan tidak ada masalah untuk berkomunikasi, Shin mengatakan tentang 
hal-hal 'Banjir' kepada Schnee. 

("Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang skala kecuali aku melihatnya sendiri. Ini 
skala normal, kita tidak perlu khawatir tentang Balmel setidaknya.") 

Schnee menilai dengan tenang setelah dia mendengarkan cerita Shin. 

Namun, ada yang tidak teratur saat ini. 

("Sudahkah kamu memperhitungkan ketidakhadiran Orang Terpilih itu?") 

("Jika Orang Terpilih yang tidak ada tidak ada penyihir, itu akan baik-baik saja. Karena 
monster itu sendiri dapat ditangani hanya dengan pasukan Balmel.") 

"Meskipun saya belum mempertimbangkan korban," lanjut Schnee. 

("Aku mengerti. Aku akan bergegas ke Balmel dari sini, kamu harus bergegas sebanyak 
mungkin di sana juga.") 

("Dipahami.") 
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Dengan Schnee di sana, seharusnya tidak menjadi masalah tanpa Terpilih Satu dan 
sebagainya. 

Meskipun Tiera tidak bisa bergerak begitu cepat, dia tidak akan terlambat jika Kagerou 
bersamanya. 

"... Nah, kita sudah cukup istirahat. Ayo bergerak cepat, Shin. " 

Berkat sudah beristirahat sebentar, Rionne sepertinya sudah pulih, saat dia berdiri dengan 
cepat. 

Pembicaraan dengan Schnee baru saja berakhir juga, jadi Shin juga berdiri pada saat yang 
sama. 

"Oke, tapi aku akan membawanya." 

Mengatakan begitu, Shin membawa 『Muspelm』 yang diletakkan di tanah ke 

punggungnya. 

Itu bukan beban bagi Shin karena tingginya kekuatan fisiknya, dia memutuskan bahwa 
akan sulit bagi Rionne untuk membawanya dan berlari untuk waktu yang lama. 

"Mu! Aku bisa membawa senjataku sendiri--- " 

" Daripada meributkan itu sekarang, lebih penting untuk bergerak cepat. Kamu lelah 
setengah jalan, tahu? " 

"Ugh, ketika itu dikatakan, aku tidak bisa berbicara kembali ..." 

Karena itulah alasan mereka istirahat, Rionne tidak bisa berdebat. 

Prioritas utama di sini adalah untuk melanjutkan, dan 『Muspelm』 dipercayakan kepada 

Shin. 

"Mumumu!" 

"Kenapa kamu mengerang?" 

"Kita harus cepat, harus tetapi... sial, aku malu lelah dalam jumlah ini." 

"Kamu tiba-tiba benci kalah, ya" 

Meskipun mereka berbicara , kecepatan lari mereka belum turun. 

Beban Rionne pada 『Muspelm』 telah berkurang banyak, ia mampu berbicara sebagai 

hasilnya. 
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◆◆◆◆ 

Mereka terus berlari hampir sepanjang hari, dan menyelesaikan persiapan untuk 
berkemah sebelum matahari terbenam. 

Seperti yang orang duga, tetap berlari berhari-hari tanpa tidur itu sulit, tidak peduli 
seberapa besar staminanya, jadi mereka memutuskan untuk tidur cukup di tenda 
sederhana yang mereka pasang bersama dan berdiri berjaga-jaga. 

Setelah selesai makan cepat, dan Shin membersihkan, Rionne mulai berbicara. Dia dengan 
santai mendekati Shin dan mengirim pandangan genit. 

"Kamu benar-benar memiliki banyak hal yang muncul. Bahkan jika saya siap, bukankah ini 
benar-benar dipersiapkan? " 

" Saya siap untuk memulai perjalanan. Karena saya dipanggil di sana, inilah satu-satunya 
hal yang saya miliki. Setelah Anda mengonversinya menjadi kartu, itu tidak terlalu besar. " 

" Itu karena Anda dapat menggunakan kartu item, ya? Saya berharap negara saya memiliki 
seseorang dengan kemampuan itu. " 

Dalam cerita itu, Shin bertanya pada Wilhelm, harusnya ada kemungkinan Rionne dan 
Negara Terpilih negara lain memiliki Item Box jika mereka memiliki item. 

"Aku tidak akan berbicara tentang kerja sama." 

Shin tidak tahu informasi terperinci, dan bagaimanapun dia tidak akan melakukannya. 

"Tidak baik?" 

"Tidak baik." 

"Tidak peduli apa?" 

"Tidak pernah. Hei! jangan mendekat! " 

Dia menjauhkan diri dari Rionne yang condong ke depan yang mendekatinya. 

Di sekitar area yang menekankan dadanya, 'Dia sebenarnya sadar akan pesonanya sendiri, 
bukan?', Pikir Shin. Bagaimana sikap sang putri dan sebagainya jatuh? Dia ingin bertanya. 

Dalam kegelapan malam, Rionne yang diterangi oleh api unggun, keadaan semarak yang 
dia alami di siang hari menjadi tenang, dan memakai suasana yang agak aneh. 

"Agar kamu agak bingung, apakah tubuh ini bahkan menarik?" 
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"Bukannya aku mengerti apa yang telah kamu lakukan. Maksud saya, saya harus 
mengatakan, apakah ini hal yang harus Anda lakukan dalam situasi ini? " 

" Saya pikir Anda akan mengatakan 'Tidak ada gunanya bahkan bingung', Shin! Jika itu 
masalahnya, saya akan memanfaatkan waktu ketika saya tidak memiliki sesuatu untuk 
dilakukan. " 

" Di mana penggunaan waktu yang efektif? Di mana? " 

" Setidaknya ini waktu yang efektif untukku. Dengan cara ini, aku bisa berbicara denganmu 
tanpa 

ragu . " Sambil tersenyum agak kesepian, Rionne memperbaiki postur duduknya. 

"Tanpa cadangan, ya? Rionne, well, akan ada mitra seperti itu, seperti ketika kamu 
berbicara dengan Gadras, aku pikir itu cukup jujur. " 

" Gadras adalah mentor pedangku. Saya lebih nyaman dengannya daripada orang lain. 
Meskipun, masih ada sesuatu seperti tembok untuk keluarga kerajaan. Dalam hal itu, kamu 
benar-benar tidak memiliki kendala, Shin. " 

" Itu, dengan kata lain, apakah aku hanya bersikap kasar? " 

" Kadang-kadang aku juga ingin berbicara dengan pasangan seperti itu, yang merendahkan 
dirinya sendiri sepanjang waktu, tetapi itu tidak t cocok untuk saya pribadi; walaupun aku 
terbiasa dengan hal-hal seperti itu. " 

Rionne sering pergi ke kota, tetapi karena publisitas yang buruk, bahkan para petualang 
yang tidak terlalu peduli tentang status sosial tampaknya merendahkan diri. 

"Bagaimana dengan keluargamu? Ah, kamu tidak harus mengatakannya jika kamu tidak 
mau. Tampaknya ada banyak perselisihan di beberapa tempat. " 

" Bukan hal-hal yang saya sembunyikan secara khusus. Anda benar, koneksi interpersonal 
keluarga kami ... sudah lama hilang. Meskipun kami tidak dalam hubungan yang buruk, 
saya tidak tahu apakah saya ingin keluarga pengganti. " 

" Itu keluarga kerajaan semacam itu, ya? Nah, jika Anda membutuhkan seseorang untuk 
diajak bicara, saya akan menjadi teman Anda. --Hei! Kenapa kau jadi lengket! " 

" Kadang-kadang bahkan seorang putri ingin bergantung pada seseorang. Anda mungkin 
mendengar keegoisan saya sedikit saat mendengar cerita saya. " 

'Apakah dia menggodaku?', Pikir Shin, tetapi Rionne tidak pernah melakukan apa pun 
selain berpegangan pada lengan Shin. 

"Aku tidak bisa menunjukkan ini kepada orang-orang di kastil." 
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"Tidak ada orang di sekitar. Sudah lama tidak dipantau di mana-mana selain di medan 
perang. " 

" Astaga, putri ini ... hanya kali ini. " 

Setelah menghela nafas, Shin melemparkan cabang ke api unggun dengan lengan bebasnya. 

Mudah untuk menarik diri jika dia bermaksud. Namun, pidato yang tidak menyenangkan 
yang dia dengarkan membuat niatnya memudar. 

Keluarga adalah sesuatu yang sangat penting bagi Shin. Meskipun sebelum pertandingan 
kematian, orang tuanya dalam keadaan sehat, dan hubungannya dengan kakak laki-lakinya 
dan adik perempuannya juga baik. Itu berisik menyenangkan, dan tempat di mana dia 
seharusnya kembali. Ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan 
untuk merasakan sesuatu dalam keadaan Rionne. 

Ekspresi tenang Rionne yang menghilangkan bebannya, Shin ingin melihatnya sedikit lebih 
lama. Berbicara lebih jauh, tidak ada pengawasan yang dibicarakan oleh Rionne. Itu berarti 
Rionne terus dipantau. 

'Kamu mungkin punya waktu untuk bersantai sekarang', pikir Shin. 

"Shin, kamu hangat." 

"Apakah dingin?" 

"Aku tidak bermaksud seperti itu." 

'Aku tahu,' dia bergumam dalam benaknya, dan melemparkan cabang lain ke api. 

 Suara Pop  dan suara cabang terbelah terdengar. Shin tidak terlalu berpikiran keliru 
tentang arti dari situasi ini. 

Apakah ini Rionne asli? Shin tidak bisa sampai pada kesimpulan. Di mana suasana hatinya 
yang biasa? 

"Tidur sebentar lagi, kita akan tetap berlari besok. Jangan menyimpan kelelahan. " 

"Muu, mau bagaimana lagi. Atau aku harus menunggu kesempatan selanjutnya? " 

" Mengosongkan pemikiran seperti itu sampai kita benar-benar menembus 'Banjir'. " 

Shin, yang mengambil mantel, membungkus Rionne, dan memperingatkannya demi 
formalitas. 

Rionne mungkin akan mengerti itu. Entah bagaimana, dia beristirahat dengan baik. 
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Transisi ke Tempat Suci, kekalahan melawan monster, dan ketidaksabaran karena 'Banjir'. 
Ketika berbagai faktor tersebut disatukan, cara sampai sekarang diungkapkan, pikir Shin. 

Kegelapan yang mendalam dari malam tanpa bulan. 

Kelompok monster dari belakang. 

Apa yang bisa diandalkan oleh sesama pelancong, hanyalah api unggun kecil. 

Terlepas dari kekuatan kemampuan, tidak mengherankan bahwa perasaan untuk mencari 
seseorang yang dapat diandalkan telah dicari, pikir Shin. 

Ngomong-ngomong kenapa dia memahaminya, itu karena Shin pernah mengalami hal 
serupa. 

Shin dan Rionne, Schnee dan Tiera, Yuzuha dan Kagerou sedang menuju Balmel. 

Pasukan monster besar melebihi 1000, mendekati momen demi momen. 

Untuk melawan ancaman yang menjulang, semua orang akan bertemu di Balmel. 
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