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Vol. 5 - 1.1 
"Aku melihatnya!" 

Itu adalah hari ketiga sejak Shin dan putri kedua Kerajaan Bayreuth, Rionne, dipindahkan 
ke Tempat Suci Kalkia. Benteng kota benteng, Balmel, terlihat oleh dua orang yang terus 
pergi ke selatan. 

Biasanya tidak mungkin tiba dalam tiga hari, tetapi mereka orang-orang kelas atas yang 
terpilih. Dapat dikatakan bahwa kecepatan mereka melebihi kecepatan naga terbang. 

Demikian pula dari Tempat Suci ke Balmel, ada jarak cukup jauh dari kerumunan besar 
monster. Karena Goblin dan monster lainnya adalah konstituen utama untuk gerakan 
lambat mereka, mereka mungkin masih punya waktu hampir seminggu untuk cadangan. 

"Aku akan pergi menemui tuan feodal. Shin, tolong laporkan ke Adventurer's Guild. " 

" Dimengerti. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? " 

"Ketika datang untuk mencegat invasi monster 'Banjir' dalam skala besar, kerja sama dari 
guild dan tentara sangat penting. Itu berarti bahwa Yang Terpilih akan berkumpul segera. " 

" Begitu. Roger itu. " 

Waktu saat ini baru saja lewat tengah hari. Karena belum pagi atau larut malam, dia tidak 
perlu menunggu di meja resepsionis. 

Rionne menceritakan situasinya kepada penjaga yang ada di ruang jaga gerbang, dan 
dibimbing ke istana tuan feodal. 

Shin juga bertanya kepada penjaga tentang tempat itu dan menuju ke Persekutuan 
Adventurer. 

"Apakah itu di antara Bayreuth dan Falnido?" 

Yang dibicarakan Shin adalah ras orang yang ditemuinya. Ada lebih banyak binatang buas 
di sini daripada di Bayreuth, dan lebih banyak manusia daripada di Falnido. Dia juga 
melihat beberapa elf dan pukat. 

Poin kunci bertahan adalah untuk menjaga monster yang meluap di cek dari Tempat Suci. 
Selain itu, karena kota ini berada di sebelah laut dan banyak gunung, ini mungkin 
menghasilkan berbagai balapan. 

"Ini hidup." 

Shin berjalan cepat untuk beberapa saat, dan segera melihat papan nama yang akrab. 
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Dia membuka pintu, masuk ke dalam, dan berjalan ke konter. 

"Permisi, bisakah kamu menyampaikan sesuatu kepada ketua guild?" 

"Maaf karena sudah bertanya, tapi bisnis seperti apa yang kamu miliki dengan Guild 
Master?" 

Gadis resepsionis peri, yang memberi kesan seorang wanita yang bekerja dengan 
kacamata, bertanya kepadanya dengan tampilan yang meragukan. 

Itu adalah pertama kalinya Shin datang ke Balmel, jadi dia tidak tahu kenalan. Ketika 
seorang petualang tanpa kenalan meminta untuk memanggil ketua guild, Anda mungkin 
akan berpikir itu mencurigakan juga. 

"Ada informasi tentang 'Banjir'. Selain Kartu Guild, saya juga berjanji dengan posisi sosial 
saya. " 

" ... Mohon tunggu sebentar. " 

Resepsionis itu merenung sejenak sebelum dengan ringan membungkuk dan menarik 
kembali ke dalam ruangan. 

Kemungkinan dia tidak bisa mengabaikannya ketika dia mendengar tentang 'Banjir'. 

"Silakan 

lewat sini ." Resepsionis, yang kembali setelah beberapa menit, mendorong Shin ke ruang 
belakang. 

Tampaknya desain interior guild hampir sama di setiap kota. Mereka berjalan agak jauh 
dan sebuah pintu besar bisa terlihat, dan si gadis resepsionis mengetuk pintu itu. 

"Ini Eliza. Aku membawakanmu petualang itu. " 

" Terbuka. Suruh dia masuk. " 

Balasan, yang datang dari sisi lain pintu, adalah suara laki-laki. 

Juga, gadis penerima ini sepertinya dipanggil Eliza. 

Shin melewati pintu yang telah dibuka oleh Eliza, dan memasuki ruangan. 

"Selamat datang di Persekutuan Adventurer. Aku adalah guild master, Baren Lakt. Saya 
diberitahu bahwa Anda membawa informasi tentang 'Banjir'; bisakah kamu ceritakan lebih 
banyak tentang hal itu? " 

Ketika dia diundang untuk duduk di sofa, Shin merasa bahwa dia sedang diamati. 
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Penampilan Baren adalah penampilan seorang pria yang baru saja melewati usia 60-an. 
Sebagian besar rambutnya putih; keriput juga menonjol di wajahnya. 

Namun, bahkan jika dia terlihat lembut, kilatan di matanya memiliki ketajaman yang tidak 
kalah dengan milik Barlux. 

"Aku Shin. 'Banjir' terjadi di sekitar Tempat Suci Kalkia. Ini terutama terdiri dari Goblin, 
Orc dan monster humanoid lainnya. Menilai dari kecepatan perkembangan mereka, saya 
pikir itu akan memakan waktu sekitar satu minggu sampai mereka tiba di sini. " 

" ... Ekspresi Anda sepertinya Anda telah melihat itu terjadi; bolehkah saya meminta 
sumber informasi Anda? " 

" Seperti yang Anda katakan, saya melihatnya. Aku tidak bisa mengatakan secara detail, 
tapi aku bisa memastikan bahwa sekelompok monster sedang menuju Balmel ketika aku 
pergi ke sekitar Tempat Suci. Rekan saya sudah pergi untuk menghubungi tuan feodal di 
sini. " 

"Untuk tuan feodal? Apakah orang yang menemani Anda memiliki peringkat sosial yang 
tinggi? " 

Baren bertanya, dan sedikit menyipitkan matanya. 

Jika seseorang dapat memiliki audiensi dengan tuan feodal segera, itu haruslah seseorang 
dengan posisi tinggi sampai tingkat tertentu. Seperti yang diharapkan dari ketua guild kota 
dekat Tempat Suci, dia cepat menangkapnya. 

"Anda akan tahu tentang status teman saya. Informasi harus segera disampaikan kepada 
Anda. Mengesampingkan hal itu, apakah Anda percaya pada informasi saya? " 

" Hrm, saya tidak bisa diam ketika mendengar 'Banjir'. Tetapi di bawah situasi saat ini, 
tidak ada bukti untuk mendukung apa yang Anda katakan- " 

Baren berkata, sambil meletakkan tangannya di dagunya. 

Namun, sepertinya dia sudah mengirim utusan untuk mengkonfirmasi informasi yang 
bertentangan dengan kata-katanya. 

Ada orang yang meninggalkan guild dengan tergesa-gesa; Shin bisa merasakannya. 

"Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah petualang peringkat A, ceritanya akan 
berbeda." 

Untuk Baren, dia harus bisa beraksi dengan cepat. Namun, karena dia adalah kepala 
organisasi, dia tidak bisa menerima informasi Shin dengan mudah. 

"Lalu, bagaimana dengan ini?" 
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Menerima tatapan menyelidik, Shin mengeluarkan surat pengantar dari Tsuki no Hokora 
dari Item Box-nya. 

"Itu ..." 

Eliza mengungkapkan kata-kata ketika dia melihat surat pengantar. 

"Aku sudah memiliki jaminan resmi bahwa itu asli oleh Ketua Master Bayreuth." 

"... Begitu, aku tidak punya pilihan selain mempercayaimu sejak ini ditampilkan." 

Tatapan yang mengandung keraguan dari Baren terhapus. 

"Tidakkah kamu harus memverifikasinya?" 

"Sayangnya, aku tidak punya surat pengantar. Tetapi seperti yang Anda katakan, saya dapat 
menghubungi Barlux-dono. Bahkan jika kamu berbohong, aku akan segera mengetahuinya. 
" 

" Terima kasih--- " 

" Uh huh, mulai sekarang aku secara resmi mengumumkan deklarasi keadaan darurat. Jika 
rekan yang Anda katakan telah membawa cerita itu ke tuan feodal, tentara akan segera 
pindah. Segera setelah laporan datang, kami akan memulai persiapan untuk evakuasi 
warga. Eliza, silakan hubungi perwakilan dari masing-masing guild. " 

" Dipahami. " 

Eliza yang menerima pesanan meninggalkan ruangan sesudahnya. 

Organisasi tentara dan unit, pengadaan pasokan, dan evakuasi penduduk; ada banyak hal 
yang perlu dilakukan mulai sekarang. 

"Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya kira Anda adalah Chosen One kelas atas, 
bukan? Tolong bekerja sama karena saya ingin bertanya terlepas, tapi ... " 

" Anda tidak perlu bertanya. Sebagai Chosen One kelas atas seperti yang Anda katakan, 
Anda dapat mengharapkan saya membantu sampai batas tertentu. " 

" Itu meyakinkan. Maka, alangkah baiknya jika Anda mengadakan pertemuan bersama 
dengan Yang Terpilih lainnya di kota ini. " 

Dalam pembicaraan Baren, Yang Terpilih yang menjadi kekuatan utama, karena Yang 
Terpilih kelas atas tidak sama dengan petualang atau ksatria biasa, Dikatakan bahwa 
mereka akan bersatu dalam sebuah pesta antara sesama Yang Terpilih dan bertarung. 
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Karena mereka sendiri sering memiliki senjata untuk penggunaan eksklusif mereka, 
mereka tidak mengambil banyak waktu dengan persiapan dibandingkan dengan petualang 
biasa. 

"Sekarang Yang Terpilih melindungi Balmel, tapi aku pernah mendengar ada satu 
kekurangan ..." 

"Kamu sudah tahu? Saya juga khawatir tentang hal ini, tetapi kekuatannya meningkat 
begitu Anda bergabung. Itu menjadi sedikit lebih baik, adalah apa yang ingin saya pikirkan. 
" 

" Teman saya adalah yang Terpilih juga, sehingga Anda dapat mengandalkan kami. " 

" Ini adalah berkat. " 

Setelah menanyakan tentang lokasi toko yang dipilih oleh Yang Terpilih berlari, Shin 
meninggalkan serikat petualang. Bahkan jika semua dari mereka adalah Yang Terpilih, itu 
tidak berarti mereka akan menjadi petualang atau ksatria. 

◆◆◆◆ 

"Itu tempatnya, ya? Saya pernah melihat papan nama itu di suatu tempat sebelumnya. " 

Dia berkata ketika dia berjalan di sepanjang jalan, dan menemukan papan nama tengara 
itu. 

Di telapak kaki dan ikan kecil yang ditarik di papan nama, Shin memiringkan kepalanya. 

"Paw, ikan kecil ... Tunggu, itu, ikan sarden kering?" 

Cakar dan ikan sarden kering. Untuk kombinasi itu, sesuatu muncul di benak Shin. 

"Nama toko itu adalah 'Nyan Da Land' ... katamu? J-Jangan beri tahu aku.... " 

Sambil mengingat orang yang seharusnya tidak berada di sini, Shin membuka pintu toko. 

Sebuah bel berbunyi dan dia memasuki toko, di sana, itu adalah bar dengan suasana yang 
tenang. Shin familier, tidak, dia bingung bagaimana seharusnya dia bergerak di interior 
yang begitu akrab dengannya. 

"Hm? Pelanggan-san, saya minta maaf, tapi kami belum membuka. Kamu bisa mendapatkan 
sake yang enak setelah matahari terbenam sedikit lagi, oke? " 

Shin menegang saat itu, suara lelaki yang dalam dari bagian dalam toko terdengar. 

Shin juga akrab dengan suara ini, dan dia berbalik ke arah suara itu. 
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"......... Hibineko-san?" 

"Tentu saja, aku dipanggil itu oleh seorang teman dekat, tapi ... Nyaa Nyaa Nyaa !?" 

Orang itu, menyatakan keterkejutannya dengan seluruh tubuhnya ketika dia 
mengkonfirmasi wajah Shin. 

Rasnya adalah High Beast of cat. Sedangkan untuk penampilan, tidak ada cara untuk 
mengekspresikannya selain kucing berjalan dengan dua kaki dan mengenakan pakaian. 

Wajahnya sebagian besar putih tetapi hanya telinganya yang hitam. Sebagian bulu di 
wajahnya menjadi kelabu karena alasan tertentu; itu tampak seperti retakan pada ubin 
split. 

Alasan mengapa Shin memanggilnya "Hibineko" adalah karena patch abu-abu. Nama 
avatar-nya dalam game adalah 'Nekomata @ Rising'. (T / N: Hibineko secara harfiah berarti 
kucing retak) Jika saja suaranya didengar, seseorang akan membayangkan seorang pria 
paruh baya yang halus, tetapi karena perawakannya yang pendek dan kostum kartunnya, 
dia tampak seperti karakter maskot dari hewan cacat di taman hiburan. 

Tambahkan tanda seru melayang di atas kepala, dan ia akan menjadi karakter lelucon dari 
manga. 

"Apakah Anda seorang d-ganda?" 

"Siapa! Ah, tidak, tapi mengapa? Hibineko-san, kamu ada dalam game kematian ... " 

Kamu seharusnya mati. 

Meskipun Shin tidak menyuarakannya, dia tahu dia tidak salah. Namun, 【Analyze】 

pastinya menampilkan 'Nekomata @ Rising'. 

"Sungguh, kau Shin-nyaa ....?" 

"Ah ... kau memang Hibineko-san ... pertama-tama haruskah aku berhenti memanggilmu 
nama itu?" 

Shin merasakan ketegangan itu mereda, ketika "-nyaa" melekat di ujung nama yang 
merupakan cara panggilan aneh dari Hibineko. Bahkan jika dia berpikir kembali ketika itu 
adalah pertandingan biasa, dia adalah pemain yang bisa mengubah suasana daerah secara 
tidak sengaja. 

" Huh , meskipun aku tidak mengerti dengan baik, sudah lama, Hibineko-san. Tidak, apakah 
lebih baik memanggilmu Nekomata @ Rising-san? " 

" Mugu! Untuk mengetahui namaku yang tersegel, kau benar-benar Shin-nyaa! " 
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" Aku hanya melihatnya dari 【Analisis】. Atau mungkin saya harus mengatakan, tolong 

berhenti memanggil saya sebagai Shin-nyaa, serius. " 

Sambil berkomunikasi seperti yang mereka lakukan di masa lalu, Shin menghela nafas. 

"Fumu, ini benar-benar kamu, Shin ... Hei, Shin. Saya hanya ingin mengkonfirmasi ini, 
apakah Anda sudah mati? " 

" Tidak, seharusnya saya tidak melakukannya. " 

Shin berbicara singkat tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri setelah dia 
mengalahkan 'Asal'. Setidaknya dia tidak bisa mati. 

"Tidak, tidak, hal-hal seperti itu ..." 

"Bagiku, aku khawatir mengapa Hibineko-san ada di sini." 

"Aku juga tidak memahaminya. Setelah kehilangan hidup dalam permainan maut, ketika 
saya sadar, saya tertidur di dataran berumput. Level, statistik, dan item. Tidak ada yang 
berubah dari sebelum meninggal, jadi saya tidak mengalami kesulitan saat hidup. " 

Balmel tampaknya adalah tempat pertama ia tiba, dikatakan bahwa ia aktif sebagai seorang 
petualang yang berbasis di sini. 

"Lalu, apa toko ini?" 

"Selain aktif sebagai petualang, ini cocok dengan karakterku." Bar 

'Nyan Da Land' adalah nama toko yang dibuka oleh Hibineko selama era game. 

Setengah dari menu makanan kucing juga tidak berubah. 

"Dan, aku menjadi tanda ketika pemain lain juga datang." 

"Selain kamu, ada yang lain ?!" 

Rupanya, situasinya dalam skala yang lebih besar daripada yang dipikirkan Shin. 

Para pemain yang seharusnya mati dalam game kematian atau sesuatu; itu jauh lebih dari 
yang diharapkan. 

"Sejauh yang aku tahu, Shadow-nyaa, Ho-nyaa, Masa-nyaa, Hira-nyaa sudah pasti datang ke 
dunia ini. Tapi ... " 

" Tapi? " 

" Ada PK di antara orang-orang yang datang juga. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" PK ?! " 

Para pemain telah datang. Mendengar itu, Shin berpikir bahkan jika mereka mati di dunia 
asli, mereka setidaknya bisa hidup di dunia ini, tetapi ekspresinya berubah ketika dia 
mendengar kata-kata berikut oleh Hibineko. 

PK atau disingkat Player Killer; itu merujuk pada tindakan di mana pemain membunuh 
pemain lain, atau pemain yang melakukan tindakan seperti itu. Kali ini, itulah makna yang 
terakhir. 

Juga, berbicara tentang PK di era permainan kematian, mayoritas memilih untuk 
membunuh orang-orang jahat. 

"Apakah kamu tahu siapa yang datang?" 

"Aku masih belum bisa memahami semuanya. Tetapi tidak diragukan lagi bahwa Hameln 
telah datang. " 

" Orang itu telah datang? Ini akan menyusahkan ... " 

Hameln, Shin yang mendengar nama itu menampakkan ekspresi menegang. 

Pemain yang dikenal sebagai pelaku kebiasaan PK-MPK (Monster Player Kill) di era game 
kematian, itulah Hameln. 

Sebagai High Pixie, ia memiliki kekuatan tempur yang lebih besar daripada Chosen One 
kelas atas mana pun di dunia ini, meskipun tidak sebanyak Schnee. 

"Bahkan di dunia ini, dia sudah ditempatkan di daftar orang yang dicari di banyak negara." 

"Apa yang dia lakukan?" 

Meskipun dia dapat mengharapkannya tanpa mendengar, Shin masih bertanya. 

"Dia membawa sejumlah besar monster, dan menyerang sebuah kota. Tampaknya bukan 
kota besar, tetapi dikatakan bahwa itu adalah kehancuran total. " 

" Bajingan itu. Bahkan di sini, dia melakukan hal yang sama, ya? " 

Saat Shin, yang memiliki koneksi saat dia mengakhiri Hameln selama pertandingan 
kematian, dia bertanya-tanya mengapa ada pemain seperti itu di dunia ini. 

"Yah, tidak ada gunanya bahkan jika kita berpikir sekarang. Ngomong-ngomong, kenapa 
kamu datang ke toko ini, Shin? " 
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"Ah, meski aku pikir kamu akan segera dihubungi, 'Banjir' terjadi. Jadi, alangkah baiknya 
jika Anda bertemu bersama dengan Yang Terpilih lainnya, adalah apa yang dikatakan ketua 
guild. " 

" Jadi itu masalahnya, ya? Lalu, aku akan memanggil Shadow-nyaa dan yang lainnya juga. " 

Hibineko berhenti sebentar, dan terdiam. 

Sebagian karena dia juga seorang pemain, Shin mengerti bahwa Hibineko menggunakan 
Mind Chat. 

"Ketika aku berbicara tentangmu, Shin, dia berkata dia akan segera datang." 

"Apakah mereka ada di dekat sini?" 

"Mereka tetangga sebelah. Apakah kamu tidak melihat papan nama? " 

" Yaitu, aku lebih memperhatikan papan tanda kaki ... " 

" Untuk merindukan kafe 'B&W', kamu masih memiliki jalan panjang, Shin. " 

" 'B&W' ? Itu toko Shadow-san dan Holly-san? " 

"Tepat sekali. Ngomong-ngomong, mereka punya anak perempuan juga. " 

" Serius ?! " 

" Mereka punya anak perempuan ", Shin terkejut dengan klausa itu. 

Bahkan mantan pemainnya sepertinya mampu membuat anak di dunia ini. Tepat ketika dia 
mencoba untuk meminta cerita rinci, pintu toko dibuka dengan paksa. 

ShadowHollyAndHibineko 

"Benarkah Shin-chan ada di sini?" 

"Hei Holly, tenanglah sedikit." 

Memasuki dengan menendang pintu terbuka ada dua orang, Peri Tinggi dan Tuan Tinggi. 

Meneriakkan teriakan keras adalah wanita High Elf, rambut putihnya melambai longgar 
dan mata transparan birunya mengesankan. 

Yang menegurnya adalah seorang lelaki Ketua Tertinggi, memiliki rambut hitam dan iris 
yang sama dengan Shin. 

Kata-kata pria tampan dan wanita cantik, sangat cocok dengan kedua orang itu. 
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"Um ... Holly-san ... jika mungkin, tolong berhenti menempel-chan pada namaku." 

Itu adalah kebiasaan Holly untuk memasang "-chan" kepada seseorang, karena Shin 
memiliki nama panggilan yang sama dengan seorang TK, dia memintanya untuk 
mengoreksi setiap kali dipanggil. 

Meskipun dia menempelkan "-un" pada namanya selama pertemuan terakhir mereka, dia 
sepertinya benar-benar melupakannya, mungkin karena dia terkejut. 

"... Hibineko-san. Mereka kelihatannya agak salah paham .. " 

" U-Umu, mereka seharusnya mendengar cerita tentangmu secara umum, Shin. " 

Mereka sepertinya berpikir bahwa Shin mungkin mati dan telah datang ke dunia ini. Dari 
air mata yang menumpuk di mata mereka, tidak ada kesalahan tentang itu. 

"Hei Holly, Shin belum mati. Anda pernah mendengar obrolan Hibineko. " 

" Eh? Begitukah? " 

Awalnya, dia memiliki karakter yang dengan cepat melompat ke kesimpulan yang salah, 
dan itu tampaknya tidak berubah bahkan setelah dia datang ke sini. 

Itu juga hal yang biasa bagi Shadow untuk menegurnya. 

"Itu benar. Setidaknya, saya yakin HP saya tidak menjadi 0 ketika saya datang ke sini. " 

" Saya senang. Saya tentu berpikir ... tapi, lalu mengapa Anda di sini? " 

" Dia mengatakan dia tidak tahu. Bagaimanapun, sudah lama, Shin. Aku senang melihatmu 
lagi, tapi aku tidak tahu apakah itu baik untuk dikatakan .. " 

Sambil menjawab pertanyaan Holly, Shadow memanggil Shin. 

"Tidak, aku senang bertemu denganmu juga ... Bertemu lagi, itu mungkin, bukan?" 

"Aku tidak mengharapkannya setelah aku mati .." 

Shin dan Shadow, mereka sudah saling kenal paling lama di dalam kelompok itu. Pada 
suatu waktu, mereka membuat pesta bersama. 

Shin senang melihat Shadow dan Holly bersama, dan menjadi cemburu pada saat yang 
sama. 

Bahkan di dunia nyata, Shadow dan Holly adalah pasangan yang sudah menikah, hubungan 
baik mereka terkenal di antara teman-teman. Meskipun sekarat dan berakhir di dunia lain, 
mereka masih bisa bersama di sini, Shin sedikit cemburu. 
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(Yah, situasinya sedikit berbeda dari milikku.) 

Shin hampir berharap untuk reuni seperti mereka berdua, dan mengangkat bahu sedikit 
untuk menahan diri. 

"Pertama-tama, aku senang dengan reuni kita di sini, tetapi situasinya saat ini sedikit .." 

"Tepat sekali. Ketika saya mendengar 'Flood' terjadi, saya juga tidak bisa tenang. " 

Shadow juga mengubah ekspresinya. 

"Apakah guild petualang membuat langkah mereka?" 

"Ya, temanku juga telah memberi tahu tuan feodal. Setiap guild harus segera dihubungi. " 

" Seperti yang diharapkan, kamu cepat merespon. Tapi Shin-kun, apakah Guild Master 
percaya pada ceritamu? " 

" Untuk itu, aku menunjukkan ini padanya. " 

Shin mengeluarkan surat pengantar Tsuki no Hokora di depan Holly. 

Ketika itu terlihat, semua orang mengangguk setuju. 

"Saya melihat. Anda sudah pergi ke 'rumah' Anda. " 

" Itu di dekat tempat saya bangun, jadi saya pergi ke sana dulu. Saya juga sudah bertemu 
Schnee. " 

Mereka bertiga tampaknya mengetahui situasi Tsuki no Hokora; Holly dan yang lainnya 
ingin mendengar cerita terperinci dari Shin. 

Namun, karena itu bukan waktu untuk riang, Shin mengabaikan pandangan Holly dan 
kembali ke percakapan. 

"Aku sudah mengatakan ini pada guild master, tapi mayoritas monsternya adalah 
humanoids seperti Goblin dan Ogres. Bagaimanapun, Anda harus berhati-hati dengan 
jumlah mereka. Itu adalah angka yang bahkan tidak terlihat dalam acara pertandingan. " 

" Itu adalah fitur 'Flood' yang menghasilkan banyak monster level rendah. Meskipun kita, 
tipe jarak dekat, akan memiliki waktu yang sulit terkait dengan serangan itu, tampaknya 
kita tidak perlu khawatir dengan Shin di sini. " 

" Bukankah kamu harus menghancurkan mereka ketika kamu menemukan mereka? " 

Shadow berkata dengan nada bercanda atau nada serius. 
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"Tidak, sebenarnya, temanku yang dipertanyakan adalah putri kedua Kerajaan Bayreuth. 
Masih menggunakan kekuatanku di depan orang seperti itu ... " 

" Apakah dia akan takut atau memujinya? Bagaimanapun, itu akan menjadi kekacauan. 
Manusia Tinggi di sini tampaknya diperlakukan seperti setengah Dewa. Karakter 
pendukung Shin-kun, Schnee-chan, sangat terkenal, tahu? " 

" Ya, selain itu, bahkan sekarang dia masih menaruh minat penuh kepada saya. Seperti yang 
dikatakan Shadow-san, aku bermaksud untuk mencegah pengorbanan perang juga, tapi 
aku tidak ingin ditemukan. " 

Dikatakan, tidak peduli berapa jumlahnya, sebagian besar dari mereka adalah goreng kecil 
yang tidak mencapai level 100 Dia bisa membakar mereka menggunakan berbagai 
keterampilan sihir. 

Seperti mengapa itu tidak dilakukan sebelumnya, itu karena Rionne ada di dekatnya. 

"Seorang pria dengan kekuatan, sulit di setiap zaman. Untuk masalah putri kedua, aku 
dengar dia tidak begitu rusak sejauh itu .. " 

Mengikuti Shadow, Hibineko mulai berbicara. 

"Yah, penempatannya mungkin akan berbeda dari kita ketika menyangkut keluarga 
kerajaan. Saya berani mengatakan, kita harus bersama sebagai kelompok pengiriman. " 

Kelompok pengiriman adalah Orang-Orang Terpilih yang ditugaskan ke berbagai tempat 
secara bergantian. Penyihir dan ahli pedang sihir yang disebutkan Rionne sebelumnya 
jatuh di bawah itu. 

"Itu bagus kalau begitu." 

"Jika aku mengatakan bahwa kita adalah kenalan, itu hampir diselesaikan dengan sang 
putri menjadi terpisah. Pesta yang dibuat dengan tergesa-gesa dan pesta dengan kerja 
sama, hasil pertempuran sangat berbeda. Ketua guild juga memahami situasi itu. " 

"Aku bertanya-tanya apakah kita akan menjadi penghalang sebagai gantinya ... Bukankah 
Schnee-chan datang?" 

"Dia ada di Bayreuth sekarang. Karena itu aku juga ada di sini, sepertinya iblis ada di istana 
kerajaan. " 

" Setan? " 

Shadow bereaksi terhadap ucapan Shin. 

Baik Hibineko maupun Holly tidak berbicara, tetapi mereka juga tampak terkejut. 
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"Aku mendengar dalam cerita Schnee, 500 tahun dari bencana alam, dia tidak menemukan 
sama sekali." 

"Hm, kita juga belum pernah mendengarnya." 

Selain kata-kata Hibineko, Shadow dan Holly juga mengangguk. 

Meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, setan yang mulai bergerak lagi 
bukanlah firasat yang baik. Hanya untuk memastikan, dia juga memberi tahu mereka 
tentang apa yang ada di istana kerajaan. 

"Kelas Count, ya? Jika itu masalahnya, kita harus bisa mengatasinya. " 

" Meskipun ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu, kita hanya pernah bertarung di ruang 
bawah tanah atau untuk pencarian. " 

" Medannya telah berubah sekarang, kita tidak tahu alasannya. Di semua ruang bawah 
tanah yang kami kunjungi di dunia ini, tidak pernah ada yang seperti ini. " 

Tiga orang saling memandang dan mengerutkan kening. 

"Yah, kupikir itu lebih baik daripada tidak mengetahuinya, tapi tolong taruh di sudut 
pikiranmu untuk sementara waktu. Anda mungkin harus memberikan prioritas lebih cepat 
lagi. " 

Karena dia tidak dapat menemukan solusi bahkan jika dia berpikir, masalah iblis ditahan 
untuk sementara waktu. 

"Untuk saat ini, biarkan aku yang bertanggung jawab untuk memperkuat senjata dan 
zirahmu yang kamu gunakan sekarang." 

"Apakah baik-baik saja?" 

"Aku di sini kali ini, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya pikir tidak 
ada kerugian untuk memperkuat mereka. Tentu saja, kamu bisa berharap itu akan baik 
karena aku akan melakukannya dengan serius. " 

Shin ada di sana saat ini. Meskipun persiapan yang dibuat oleh guild dan tuan feodal sia-sia, 
dia tidak berniat meningkatkan korban dan sejenisnya dari awal. 

Perhatian Shin sudah terfokus pada 'Banjir' yang akhirnya akan terjadi lagi. 

"F-Fumu ... Shin serius ya? Senjata yang menakutkan mungkin akan selesai, meskipun itu 
dapat diandalkan. " 

" Aku takut untuk menyerahkan senjataku. " 
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Hibineko dan Shadow berkata dengan suara yang sedikit gelisah. 

Karena mereka tidak tahu kemampuan Shin sepenuhnya, renovasi sihir seperti apa yang 
akan dilakukan Shin pada senjata favorit mereka? Kegelisahan seperti itu melintas di 
kepala mereka. 

"Tolong jaga senjataku! Bahkan jika Shin-kun tidak ada di sini, kita akan mempertahankan 
tempat ini! " 

Tidak seperti orang-orang yang berkeringat dari dahi mereka, Holly dengan ekspresi penuh 
motivasi, menyerahkan senjata yang masih dalam keadaan kartu kepada Shin segera. 

Tidak ada jejak kecemasan terhadap renovasi sihir yang terlihat. 

"Kamu bisa mengandalkanku." 

Shin juga menerima kartu-kartu dari Shadow dan Hibineko, dan menyimpannya di dalam 
Kotak Barangnya sekaligus. 

Dia bermaksud membuat Tsuki no Hokora muncul, untuk bekerja di malam hari saat dia 
menyelinap keluar dari Balmel. 

"Ah, benar juga. Aku akan mengenalkanmu rekanku, nanti. " 

" Mitra? Jika itu Schnyaa-san, aku kenal dia. " 

" Apakah tidak mungkin monster dijinakkan jika kamu memiliki pekerjaan Tamer? Itu itu. " 

Shin memberi tahu Hibineko, yang mendengar 'pasangan' dan membayangkan Schnee, 
bahwa dia menjinakkan monster. 

"Hoho, kupikir tidak ada monster yang bisa menangkap mata Shin." 

Sambil bermain dengan kumisnya, Hibineko tersenyum dengan penuh minat. 

"Itu bukan monster yang sangat kuat, kan?" 

"Fumu, apakah itu Mist Garuda di sekitar sini?" 

Mereka yang sangat penasaran juga tidak berubah di sini, Holly dan Shadow juga 
menyuarakan ide-ide mereka. 

"Tunggu sebentar, aku akan memanggilnya sekarang." 

Mengatakan begitu, Shin terhubung melalui telepati antara mitra ke Yuzuha. 

"(Ini Shin. Yuzuha, bisakah kau mendengarku?)" 
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"(Ku? Wha?)" 

"(Aku akan mengenalkanmu dengan kenalanku, dan aku ingin memanggilmu di sini, 
apakah tidak apa-apa?)" 

"( Tunggu sebentar ...  clonk , Schnee-oneechan, Tiera-oneechan, sampai jumpa) " 

Untuk sementara waktu, Yuzuha sepertinya mendapat konfirmasi dari Schnee dan Tiera. 

"Lalu, ini dia. Kontrak pemanggilan binatang buas! " 

Ketika Shin mengucapkan mantra, sebuah formasi pemanggilan dengan pola rumit 
digambar di kakinya. 

Biasanya, Yuzuha seharusnya muncul di kaki Shin, tapi--- 

"Kyaah !!" 

"Kuu !?" 

"Ha? ――Woa! " 

Tepat ketika Shin mengira dia mendengar teriakan pendek, wajahnya terbungkus sesuatu 
yang lembut, dan pandangannya menjadi gelap. 

Postur tubuhnya pecah dan dia jatuh ke tanah. Selain suara Shin jatuh, suara sesuatu yang 
jatuh bergema di dalam toko. 

"Aduh ... Apa ... di bumi ... Tuan !! Apa yang terjadi? " 

Ketika Tiera mendongak sementara matanya dibasahi karena sakit, ada sosok Schnee yang 
payudaranya membungkus kepala Shin. 

"... Tsui" 

"Jangan" Tsui "aku, ah, ya ampun! Tolong lepaskan Shin, dia sepertinya kesakitan! " 

Dia sepertinya tidak bisa bernafas. Shin mengetuk punggung Schnee berulang kali. 

"Mm mmm! Mm mmm! "Suara dihilangkan dari dadanya," Menyerah! Saya menyerah! "Juga 
terdengar. 

"I-Ini, aku hanya mendengarnya dari rumor, apakah ini surga atau neraka?" 

Shin yang dibebaskan dari pelukan Schnee, bergumam sambil terengah-engah. 

Karena itu adalah waktu ketika dia baru saja bernafas, dia akan mati lemas dengan serius. 
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Awal adalah surga, dan akhirnya adalah neraka. Sebenarnya, jika dia ingin menghindarinya, 
dia bisa saja melakukannya, tetapi itu hanya rahasia bagi Shin. 

"... Um, situasi seperti apa ini?" 

Shadow, Holly dan Hibineko yang telah menegang oleh Schnee dan kemunculan tiba-tiba 
yang lain, di antara mereka, yang pertama kali reboot adalah Holly. 

"Oh, aku juga tidak tahu." 

Sambil memperbaiki napasnya yang tidak teratur, Shin menjawab. 

Memang, dia tidak berharap Schnee dan Tiera muncul bersama Yuzuha. 

"Tentang itu, aku ..." 

Schnee mulai menjelaskan seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Menurutnya, Tiera dan dia sepertinya telah ditarik ke dalam formasi pemanggilan di 
sekitar Yuzuha. Biasanya hanya pasangan yang menjadi target transisi, dan tampaknya 
kedua orang itu diakui sebagai keberadaan yang mirip dengan Yuzuha karena beberapa 
alasan. 

"Itu hanya dugaan, tetapi bukankah karena mereka berada di dalam formasi pemanggilan?" 

"Mereka ditelan oleh formasi pemanggilan, ya?" 

"Formasi pemanggilan memiliki diameter satu mel, jadi Tiera dan aku memang berada di 
dalam formasi pemanggilan. " 

" ... Kalau dipikir-pikir, Cashmere berbicara tentang hal seperti itu. " 

Shin mengingat kata-kata pemanggil dan penjinak Rokuten, Cashmere. 

"Saat memanggil partnermu, jika ada partner lain dalam formasi pemanggilan, mereka 
terkadang muncul bersama. Meskipun sepertinya bukan bug. " 

Isinya harus seperti ini, dan Shin memastikan bahwa ingatannya tidak salah. 

Mungkin, itu dimaksudkan untuk berada di GERBANG BARU sejak awal. 

"Oh sayang! Aku tidak bosan ketika Shin ada di sekitar. " 

" Memang. " 

Hibineko dan Shadow yang sadar, berkata dengan kagum. 

"Semuanya, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." 
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"Schnyaa-san juga, belum berubah sedikitpun." 

"Lain kali, ceritakan tentang kapan kamu bertemu dengan Shin-kun lagi, oke?" 

Untuk melihat Suara pertukaran Schnee dengan santai, Shin tiba-tiba berpikir. 

"Hei, Schnee, tahukah kamu bahwa Hibineko dan yang lainnya telah datang ke tempat ini?" 

"Ya. Mengenai teman Shin, aku mendengar banyak cerita. " 

" Lalu aku berharap kamu mengatakannya sedikit lebih awal. Yah, itu tidak bisa membantu 
karena ada masalah Girard juga. " 

Jika dia tahu ada pemain selain dirinya, Shin akan mengambil tindakan yang berbeda. 

Namun, karena dia tidak punya pilihan selain untuk bertemu Girard yang kematiannya 
sudah dekat, dia tidak bermaksud memarahinya. 

"Saya sangat minta maaf. Aku tidak punya niat untuk menutupinya, tapi aku tidak bisa 
mendapatkan kesempatan untuk memberitahumu ... " 

" Sekarang, seorang pria tidak perlu khawatir tentang hal yang sepele. Mengesampingkan 
hal itu, aku ingin kau memperkenalkan rubah-chan kecil dan elf-chan dengan cepat 
kepadaku. " 

Apakah dia menyadari apa yang ada dalam pikiran Schnee? Holly meminta pengenalan 
Tiera dan Yuzuha. 

"Saya mengerti. Saya berasumsi Anda sudah mengenal Schnee, jadi saya akan 
mengabaikannya, rubah muda ini adalah Yuzuha, dan peri ini adalah Tiera. " 

" Kuu! " 

" Aku Tiera Lucent. " 

Yuzuha membentak riang, dan Tiera membungkuk dengan sopan. 

"Lalu selanjutnya yang ini. Orang yang terlihat seperti kepalanya retak adalah Nekomata-
san, kami memanggilnya Hibineko-san. Itu High Elf Holly-san, dan di sebelahnya ada High 
Lord Shadow-san. " 

" Aku Nekomata, aku juga dipanggil Hibineko oleh semua orang. " 

" Aku Holly, aku berharap bisa bergaul denganmu , Tiera-chan. " 

" Bayangan. Datanglah ke rumah saya jika Anda lapar. " 
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Kemudian, Tiera menjatuhkan pandangannya, menatap kakinya sendiri. 

"Aku akan memperkenalkan pasanganku juga. Kagerou, keluar. " 

Menjawab panggilan itu, Kagerou dalam mode anak anjing muncul dari bayangan Tiera. 

"Anak anjing ini adalah Kagerou, meskipun dia kecil sekarang. Bentuk aslinya sangat besar. 
" 

" Gruu! " 

Kagerou menyalak, dan memastikan itu cocok dengan perkenalan Tiera. 

"Nama monsternya adalah Gruefago." 

"Apa?" 

"APA !?" 

"Nyaan !?" 

Untuk konten yang diceritakan Shin sebagai tambahan, tiga mantan pemain itu 
mengangkat suara keheranan. 

Bahkan para pemain maju akan berjaga-jaga melawan binatang suci; itu adalah adegan 
aneh ketika dipegang oleh gadis peri cantik seperti anak anjing, tetapi 【Analisis】 tiga 

orang itu menampilkan nama dan level Kagerou tanpa kesalahan. 

"Oh, oh sayangku, anak anjing yang begitu imut itu Gruefago?" 

"Ya, aku pikir dia bisa mengubah ukuran tubuhnya sesuka hati." 

"Tiera-san juga yang Terpilih?" 

"Tidak, aku hanya peri biasa tidak seperti Shin. " 

" Dia bukan Terpilih, jadi bagaimana dia bisa menjinakkan Gruefago? " 

" Oke oke, itu dia! Tolong ajukan pertanyaan-pertanyaan sesudahnya! " 

Shin memaksa jalan di depan Holly, Hibineko dan Shadow yang mendesak untuk jawaban. 

Dia yakin bahwa Tiera akan dipenuhi dengan pertanyaan jika dia meninggalkan mereka 
sendirian. Wajar jika hanya Holly yang terus menggeser isi pertanyaan. 

"Jumlah orang entah bagaimana bertambah, mari kita duduk dan berbicara setidaknya." 

Ketika Shin mengatakan itu, Shadow dan Holly mengangguk. 
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"Lalu datang ke toko saya. Ini reuni istimewa, jadi aku akan menunjukkan keahlianku. " 

" Benar, karena toko tutup hari ini, kita bisa berbicara sedikit. Masih ada waktu sampai 
monster datang, kan? " 

" ... Jika Anda mengatakan masih ada waktu, maka saya akan menerima tawaran Anda di 
sini. " 

Ada penundaan setidaknya empat atau lima hari sebelum kelompok monster tiba di 
Balmel. 

Sebelum orang menyadarinya, ketidaksabaran Rionne tampaknya telah pindah ke Shin 
juga. 

"Pemanggilan para petualang, pembentukan pasukan, akomodasi perbekalan, semua ini 
membutuhkan waktu untuk ditangani, tetapi setidaknya mungkin akan baik-baik saja hari 
ini." 

"Kalau begitu, ayo pergi." 

Mengikuti Shadow dan Holly, rombongan memasuki kafe 'B&W'. Berbeda dari 'Nyan Da 
Land', itu adalah sebuah kedai kopi dengan suasana santai. Dinding yang menghadap jalan 
bersisi kaca, meskipun bagian dalam toko bisa dilihat, gordennya sudah ditutup sekarang. 

Tanda "Tutup" digantung ketika pintu dibuka dan mereka memasuki toko; itu juga adegan 
yang sangat dikenal Shin. Toko memiliki kesan bersih dengan warna putih sebagai 
dasarnya, dan tidak berubah sama sekali sejak era game. 

Bahkan jika dikatakan bahwa toko itu hanya dibawa seperti itu, hampir tidak ada perasaan 
aneh. 

"... Kamu telah mereproduksinya dengan baik di sini." 

"Aku pikir itu seimbang bahkan jika aku mengatakannya sendiri. Tapi ini semua 
mendukung Rokuten sebelum Shin-kun tiba di sini. " 

" Rokuten? " 

Shin sama sekali tidak tahu, dan hanya bisa memiringkan kepalanya untuk kata-kata Holly. 

"'Perusahaan Emas' ada karena Reed of Rokuten membangunnya, kan? Berbagai 
akomodasi ini berkat Shin dan kenalannya. " 

" 'Perusahaan Emas', ya? ... Itu mengingatkan saya, apa yang dilakukan karakter pendukung 
orang lain? " 
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Mendengar cerita dari Shadow dan Hibineko, Shin ingat karakter pendukung lainnya. dari 
Rokuten sekarang. 

"Schnee, apakah kamu tahu sesuatu?" 

Dia bertanya pada Schnee sambil duduk di kursi. 

"Pengikut Reed-sama, Berett, tetap dengan 'Perusahaan Emas', pengikut Cook-sama, 
Keritori dan Zaji menjalankan sebuah restoran 'Toko Shigure'. Yang lain, pengikut 
Cashmere-sama, pengikut Sibuk dan Kain, sama-sama, Raster, mempertahankan 
pemeliharaan monster di Rashugum. Hanya itu yang saya tahu. Adapun informasi tentang 
Shin, saya pikir Berett tahu seluruh konten, karena kami memiliki pengaturan untuk 
dibagikan melalui 'Perusahaan Emas'. " 

" ... Hei, saya mendengar Rashugum sekarang, apakah tempat itu tetap juga? " 

Di tengah pembicaraan, Shin menyuarakan pertanyaannya. 

"Ya, karena itu awalnya mengambang di langit, itu tidak menerima pengaruh gerakan 
kerak. Ini memiliki area yang luas, jadi Sibuk mengevakuasi monster yang kehilangan 
peternakan pembiakan mereka di sana. Akibatnya, sekarang disebut Sarang Naga. " 

"Oi oi ... yah, itu nama yang cocok untuk tempat itu." 

Yang dibicarakan Rashugum Schnee, adalah salah satu rumah gubernur Rokuten. 

Di era gim, tidak ada batasan jumlah guild house. Jadi, memiliki beberapa rumah guild 
dengan skala tertentu, satu rumah guild dapat diperluas tanpa akhir dan dibagi menjadi 
guild yang terus diperkuat. 

Di Rokuten, enam pangkalan secara khusus diatur, menjadi satu orang akan mengelola satu 
pangkalan. 

Dan, Rashugum, rumah guild keenam, adalah tanggung jawab 'Silver Summoner' Cashmere, 
nama resminya adalah "Tipe 6 Sky Castle Rashugum". Itu disebut "Kastil" di antara teman-
teman, karena itu benar-benar sebuah istana terbang. 

"Karena setengah dari monster yang diangkat berasal dari spesies naga, mengatakan itu 
adalah sarang juga tidak salah." 

"Memang. Kemudian Schnee, jika itu masalahnya, apakah 'Studio' saya juga ada di suatu 
tempat? " 

Tentang 'Studio', itu adalah" Studio 1 Tipe Misterius Demi Eden "yang menjadi tanggung 
jawab Shin. 
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"Saya mencarinya, tetapi belum ditemukan. Kami tidak bisa beralih ke guild house 
sendirian. " 

Awalnya, guild house eksklusif untuk digunakan pemain. Jika karakter dukungan bersama 
dengan pemain, transfer dimungkinkan, tetapi tidak mungkin digunakan oleh karakter 
dukungan tunggal tidak seperti titik transisi umum. 

Lagi pula, jika itu adalah permainan, seseorang dapat dikerahkan ke beberapa tempat, 
hanya dengan menu operasi. 

"Jika itu adalah 'Kuil', itu seharusnya menjadi markas besar gereja sekarang." 

"Gereja !?" 

Ekspresi Shin berubah dari ucapan Hibineko. 

Dari pendeta yang lari dari Golem yang mereka temui tempo hari atau Rashia yang dia 
kenal melalui permintaan dan sebagainya, Shin anehnya terhubung dengan orang-orang 
gereja, dia tidak cukup yakin bahwa salah satu rumah guild mereka sedang menjadi 
digunakan tanpa izin. 

'Shrine' adalah nama samaran, nama resminya adalah "Istana Hutan Keberuntungan Tipe 
4". Itu adalah rumah guild keempat, dan tipe kuil. Itu adalah fasilitas yang ditunjuk oleh 
Kain "Penyihir Biru". 

"Hibineko-san, tahukah kamu sejauh mana fasilitas itu digunakan?" 

"Mereka setidaknya tidak menguasai daerah pusat. Saya mendengar sebagian besar kamar 
disegel. " 

" Apakah Anda tahu sesuatu, Schnee? " 

" Tidak, karena saya menjaga jarak dari gereja, jadi ... " 

Meskipun terdengar bahwa mereka memiliki masalah di masa lalu, sepertinya dia belum 
pergi ke markas mereka. 

"Tentang itu, aku tahu itu." 

Holly mengangkat tangan kecilnya menggantikan Hibineko dan Schnee. 

"Ketika saya datang ke dunia ini, apa yang paling dekat dengan saya adalah kota markas 
gereja, Sigurd. Karena saya tinggal di sana untuk sementara waktu, saya berkesempatan 
pergi ke Kuil. " 

Ketika dia membantu pembagian makanan setelah keadaan darurat yang dilakukan gereja, 
dia sepertinya diundang oleh seorang imam yang dia kenal. 
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Undangan itu juga karena ras Holly sebagai Elf Tinggi, yang dikenal sebagai ras yang baik 
hati, dan juga melayani berbagai ajakan, jelasnya. 

"Dalam sebuah cerita yang saya dengar, dan ketika saya berpikir tentang mencocokkan apa 
yang saya lihat dari kunjungan, bangunan itu sendiri dianggap penting. Sepertinya hanya 
sebagian gerbang dan aula yang tampaknya bisa digunakan untuk semua orang. " 

" Itu tidak akan menjadi seluruh bangunan, "Holly menambahkan dan menyeruput kopi 
yang disiapkan oleh Shadow. 

"Saya tidak tahu berapa banyak bahwa bangunan dipengaruhi oleh bencana alam, tetapi 
sejauh yang saya tahu setelah mendengar cerita Holly, saya pikir fungsi Kuil ini belum 
berhenti bahkan jika itu tidak lengkap." 

"Bolehkah saya tanyakan mengapa? " 

" Itu terkenal di antara beberapa pemain, jadi saya tidak keberatan. Bangunan yang 
dibangun Kain mempertahankan fungsi dalam fasilitas menggunakan inti, dan ketika inti 
dihancurkan atau dihancurkan, bangunan itu akan mulai merusak diri sendiri. " 

Untuk pertanyaan Hibineko, Shin menjawab tanpa berhenti di antara baris. 

Alasan Kain adalah, "Hal-hal seperti itu tidak dapat dibuat dalam kenyataan, jadi saya 
memutuskan untuk membangun di THE GATE BARU!" Adalah apa yang dia katakan. 

Darah arsitek kehidupan aslinya tampak menggelitik ke arah yang aneh. Dalam hal invasi, 
Kuil bersama dengan musuh akan runtuh, adalah apa yang tampaknya ingin dia coba. 

Pada akhirnya, tidak ada kesempatan untuk itu terjadi. 

"Karena itulah, inti bangunan itu aman untuk saat ini. Hanya anggota Rokuten atau 
karakter pendukung mereka yang dapat menggunakan fasilitas penting, jadi saya pikir itu 
dikunci. Mungkin, seperti kata Holly, hanya sebagian yang bisa digunakan, ya? ... Apakah 
barang-barang unik itu dijual? " 

Jika seluruh fasilitas tersedia, itu tidak terbayangkan menurut akal sehat dunia ini ketika 
berbagai hal terungkap. 

"Ya, aku sudah menyelidiki sedikit, tetapi tidak ada sesuatu yang aneh yang dijual. Hanya 
hal-hal seperti ramuan standar dunia ini dan juga penawarnya. " 

" Kurasa tebakanku benar jika memang begitu. " 

" Pertama-tama, aku tidak berpikir bahwa penghuni dunia ini dapat melakukan apa pun 
untuk rumah-rumah guild Rokuten. " 
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Bayangan yang membawa makanan tiba-tiba berbicara beberapa kata, dan semua orang di 
tempat itu tersenyum pahit. 

Mungkin saja penghuni dunia ini dapat mengoperasikannya secara tidak sengaja, tetapi 
tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Bahkan itu sulit bagi mantan pemain, tetapi bahkan 
lebih bagi penghuni dunia ini. 

"Piring telah tiba, 

bisakah kita makan?" "Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan milik Schnee-san, itu 
kemampuan terbaikku." 

Piring-piring itu diatur di atas meja, dan Shin menelan ludahnya. 

Selama tiga hari meninggalkan Kalkia, ia hanya makan sederhana seperti seorang musafir 
biasa. Meskipun piring bisa dibuat menjadi kartu juga, dia tidak bisa mengeluarkannya 
karena Rionne ada di sana. 

"Baiklah kalau begitu, itadaki―" 

"Aku pulang!" 

Tepat ketika dia hendak makan piring, pintu toko terbuka lebar. 

Itu adalah gadis peri sekitar 15 tahun yang mengangkat suara ceria. Rambut putih, pupil 
hitam, dan telinga runcing, dan tidak ada satu bintik pun pada kulit yang adil itu; dia 
memiliki fitur elf umum di THE NEW GATE. 

"Oh? Pelanggan-san? " 

Gadis peri itu tampak bingung pada Shin yang akan menggenggam tangannya untuk 
berdoa. 

Rambut putihnya yang diikat di belakang kepalanya bergoyang seperti ekor anak anjing. 

"Ara, kamu datang pagi-pagi." 

"Ibu, apakah tokonya tutup hari ini?" 

"Mereka adalah temanku. Kami akan makan bersama karena kami sudah lama tidak 
bertemu. Ini Shin. Dan wanita elf muda itu adalah Tiera. " 

Tidak ada pengenalan tentang Schnee. Sepertinya mereka sudah saling kenal. 

"Anak ini adalah putri kami, Kaede" 

"Aku Kaede Kurosawa. Senang bertemu denganmu!" 
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Kaede memperkenalkan dirinya dengan nada bersemangat. 

Apa yang bisa disebut suasana hati yang positif tampaknya meluap dari seluruh tubuhnya. 

"Aku Shin. Saya teman dekat Holly-san dan yang lainnya. " 

" Saya Tiera Lucent. Berharap untuk bergaul denganmu. " 

Kepada Kaede yang dipenuhi energi, Shin dan Tiera secara alami tersenyum. 

Dia tampaknya tipe yang menerangi lingkungan dalam arti tidak seperti Holly. 

"Schnee-san juga, sudah lama tidak bertemu." 

"Ya, kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." 

"Tidak, aku belum tumbuh setinggi itu. Aku iri pada Schnee-san. " 

Kata Kaede sambil memandangi dada Schnee. 

Seperti yang diharapkan, itu mungkin menarik perhatiannya bahkan sebagai anggota dari 
jenis kelamin yang sama. Karena itu, seharusnya tidak karena ukuran dada Kaede di bawah 
standar. 

"Kamu masih dalam masa pertumbuhan, itu akan terjadi di masa depan." 

"Jika itu masalahnya, maka itu bagus." 

Setelah pertukaran itu, Kaede juga bergabung dengan mereka untuk makan. 

"Itu mengingatkanku, nama belakangnya adalah Kurosawa, kan?" 

"Hanya menggunakan nama karakter yang membosankan, bukan?" 

"Mitomi juga baik-baik saja." 

"Ditolak." 

Holly langsung menolak opini Shadow. 

Kurosawa adalah Shadow's dan Mitomi adalah nama belakang Holly di dunia nyata. 

Meskipun itu mungkin untuk memberikan nama seseorang sebagai nama asli, karena nama 
karakter muncul oleh 【Analyze】 di dunia ini, sepertinya melampirkan Kurosawa ketika 

nama itu diucapkan. 

Ketika makan selesai, Kaede pergi ke kamarnya, dan Shin dan yang lainnya juga mulai 
mempersiapkan 'Banjir'. 
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Dia berencana untuk meningkatkan senjata di malam hari, jadi dia memutuskan untuk 
melakukan sesuatu selain itu. 

"Untuk saat ini, kupikir aku akan pergi ke 'Perusahaan Emas'. Schnee, tolong beri tahu tuan 
feodal dan ketua guild bahwa Anda akan berpartisipasi dalam perang. Jika Schnee ada di 
sini, moral para prajurit akan terangkat juga dan penduduk harus merasa lega. " 

" Dipahami. Apa yang akan Anda lakukan setelah itu? " 

" Bagaimana seharusnya seorang petualang seperti saya pindah? Saya akan bertanya di 
guild. Jika ada dokumen masa lalu yang kebetulan, aku akan memeriksanya. " 

Apa peran petualang dalam 'Flood', Shin tidak mengetahuinya. 

Apakah itu cadangan kekuatan dalam kasus darurat atau mencari dan menghancurkan 
misi? Karena dia tidak bisa mengharapkan gerakan terorganisir seperti dari tentara, itu 
seharusnya tidak jauh dari sasaran. 

Yang Terpilih mungkin memiliki kemungkinan berbeda, tetapi tidak ada salahnya 
mengetahuinya. 

"Apa yang akan dilakukan Hibineko-san?" 

"Kami akan berusaha mengubah materi menjadi kartu. Saya berharap kesempatan untuk 
menggunakannya tidak pernah muncul. " 

Shadow menambahkan. 

"Jika kamu mengatakan bahan, itu adalah batu dan minyak yang jatuh dari atas benteng, 
kan?" 

"Ah, tentu saja." 

Pada saat serangan itu menjatuhkan sesuatu dari atas tembok, jika mereka dikalahkan. 
dalam perang di dataran, dan harus mundur ke kastil karena situasi yang tidak 
menguntungkan. 

Karena itu, ketika ada kesempatan untuk menggunakannya, mereka akan dalam kesulitan. 
Namun, karena segala tindakan telah dilakukan, persiapannya tampak solid. 

Juga, karena mereka sudah sangat siap, tidak butuh banyak waktu. 

"Apakah sudah diserang sampai menggunakannya sejauh ini?" 

"Suatu kali di masa lalu, aku mendengar itu adalah pertempuran yang sangat terbatas. 
Ceritanya mereka tidak dapat mengatasi banyak kelompok. " 
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" Apakah pola seperti itu juga kali ini? " 

" Sepertinya begitu. Yah, mungkin kita tidak akan terpojok kali ini. " 

Yang lain juga setuju dengan Hibineko yang tersenyum kecut. 

Shin, Hibineko dan yang lainnya adalah mantan pemain. Selain Schnee, ada Gruefago, 
binatang suci. Mereka tidak akan kalah. 

"Ngomong-ngomong, haruskah kita memutuskan waktu pertemuan berikutnya?" 

"Tidak, tidak akan ada masalah untuk bertindak masing-masing. Ketika ada pemanggilan 
khusus dari guild, kartu guild akan memancarkan kekuatan sihir. Pada saat itu, kamu harus 
pergi ke guild. " 

Apa yang Hibineko katakan adalah fungsi panggilan yang menginformasikan keadaan 
darurat. 

"Ketika ada bisnis yang mendesak, saya akan menggunakan kartu pesan. Anda memiliki 
beberapa dari mereka yang tersisa, bukan? " 

" Ya, tentu saja. " 

Shadow dan yang lainnya adalah pemain, mereka sepertinya memperhatikan kegunaan 
kartu pesan dan juga Shin. 

"Apa yang akan dilakukan Tiera?" 

"Aku ingin melakukan sesuatu jika memungkinkan. Aku bertanya-tanya apakah aku harus 
merawat senjataku sesudahnya. " 

" Bolehkah aku memintamu memilih penginapan? " 

" Aku tidak keberatan karena aku yang paling bebas di sini. " 

Ketika mereka memastikan apa yang harus dilakukan, tindakan mereka sendiri dimulai. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 5 - 1.2 
Shin bertanya kepada Hibineko lokasi Perusahaan Emas, dan dia pergi ke sana tanpa 
disimpangkan. 

Ketika dia menyusuri jalan seperti yang diperintahkan, papan nama yang benar-benar 
mengilap menarik perhatiannya. 

"Tanda yang sangat mencolok." 

Di papan nama, yang dicat seluruhnya hitam dan memiliki garis batas emas, kata-kata 
'Perusahaan Emas' juga ditulis dalam emas. 

Karena surat-surat itu bersinar berlebihan, itu yang paling menonjol; itu agak menyilaukan. 

Yuzuha, yang berada di atas kepala Shin, juga kewalahan dengan ini, menutup matanya 
berusaha untuk tidak melihat papan nama. 

"(Mataku mulai menyengat ~)" 

"(Ketika aku menatapnya sebentar, mataku juga mulai gatal ―― hm?)" 

Di sebelah toko, dia melihat sebuah kotak berisi barang dimuat ke kereta dengan tergesa-
gesa. 

Mereka mungkin diberitahu oleh Persekutuan Adventurer, dan mereka bersiap untuk 
mengangkut persediaan. 

Yang menarik Shin adalah orang yang mengeluarkan instruksi di sebelah gerobak. 

Pedagang itu, yang mengenakan jubah dengan bordir emas menempel, tampak familier 
dengan Shin. 

"Ini ke pelabuhan; setelah tiba di sisi lain, lakukan seperti yang diperintahkan. Aku 
mengandalkanmu. " 

Ketika Shin mendekatinya, dia sepertinya baru saja selesai mengeluarkan instruksi dan 
berbalik ke arah Shin dengan nyaman. 

Informasi yang ditunjukkan oleh 【Analisis】 sudah ditampilkan dalam tampilan Shin. 

Nama: Berett Kilmar Level: 255 

Dengan tampilan yang gemuk dan senyum yang menawan, jika dia bukan pedagang, dia 
akan memiliki kesan bahwa dia adalah seorang reporter gourmet. Tidak mungkin tahu dari 
penampilannya, tetapi Shin tahu rasnya adalah Elf Tinggi. 
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Meskipun pekerjaan utamanya adalah pedagang, ia sebenarnya adalah karakter yang 
sedikit berbeda dari praktik yang biasa, karena pekerjaannya adalah ksatria gelap. 

"Maaf, aku ingin bertanya sedikit tapi ..." 

"Ya, apa !!? ... Baiklah, lama tidak bertemu. " 

Ketika dia mencoba menjawab salam Shin, Berett berhenti sejenak. Namun, dia adalah 
asisten manajer Perusahaan Emas. Ekspresinya segera berubah menjadi senyum dan 
membungkuk pada Shin. 

"Hari ketika kita bisa bertemu lagi, saya menantikannya. Sekarang, kita tidak bisa berbicara 
dengan nyaman di tempat ini. Dengan cara ini, tolong, dan bawa temanmu juga. " 

" Ah, ya, mengerti. " 

" Kuu! " 

Shin menghindari menggunakan kata-kata yang terlalu akrab sebagian karena itu adalah 
pertemuan pertama mereka di dunia ini, tetapi Berett memandu Shin ke resepsi ruangan 
secara pribadi tanpa melanggar sikapnya yang rendah hati. 

Tidak ada hal-hal mencolok seperti penampilan papan di dalam ruangan; tata letaknya 
harmonis. 

Ketika kedua orang itu memasuki ruangan, pintunya langsung diketuk. 

"Permisi. Saya telah membawa minuman. " 

" Masuk. " 

Mendengar suara Berett, seorang wanita yang mengenakan pakaian karyawan memasuki 
ruangan. 

Menurut 【Analisis】, namanya adalah Pyuri. Menilai dari telinganya yang runcing, dia 

mungkin adalah peri atau Peri Tinggi. 

Setelah Pyuri mengeluarkan teh dan kue, yang dimuat ke dalam kereta, dia meninggalkan 
ruangan dengan tenang. 

"Dari sudut pandang semua orang di Rokuten, ini akan menjadi teh murah." 

"Tidak, tidak perlu untuk hal seperti itu." 

Mengatakan begitu, Shin memiringkan cangkir. Ketika dia menyesap cairan kemerahan itu, 
rasa manis dan pahit yang samar menyebar di dalam mulutnya. 
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"Ini spektakuler." 

"Aku menggunakan daun teh terbaik di daerah itu. Yang terpenting, saya senang Anda 
menyukainya. Mengesampingkan hal itu, Shin-sama, tidak perlu bersikap formal. 
Kehormatan tidak berlaku untuk orang lain. " 

" ... Yah, itu lebih nyaman, tapi ... " 

"Lalu, aku memintamu untuk menjadi seperti itu. Jika kehormatan diucapkan oleh orang-
orang Rokuten, termasuk saya, semua orang akan malu. 

Berett tampaknya teliti pada posisi di mana seseorang berdiri, seperti tuan dan pelayan. 
Apakah akan berbeda antara Shin dan Reed? 

"Jadi, apa yang bisa aku bantu hari ini?" 

"Ah, aku ingin kamu memberitahuku keadaan karakter pendukung Rokuten saat ini selain 
milikku. Saya telah mendengar hal-hal tentang 'Shigure Shop', Sibuk, dan Rasta dari Schnee. 
" 

"Baiklah, tapi kita tidak tahu apa-apa kecuali yang baru saja masuk. Oksigen dan Hydro 
seharusnya ada di 'Garden', tapi saat ini sedang diperlakukan sebagai zona bahaya. Kami 
tidak dapat mendekati 'Taman' untuk mengonfirmasinya, jadi kami tidak memiliki cukup 
bukti untuk memverifikasi informasi. Keberadaan 'Studio', 'Ship', dan 'Base's' tidak 
diketahui. Meski aku bisa mengkonfirmasi keberadaan 'Kuil dan' Kastil 'di bawah kondisi 
saat ini, hanya' Kastil 'yang bisa diamankan. " 

Rumah-rumah serikat sama besarnya dengan yang ada. Jika tidak ditemukan, itu mungkin 
terkubur di bawah tanah atau tenggelam ke dasar laut. 

"Saya melihat. Saya akan terus mencari 'Studio'. Adapun 'Taman', apa yang membuatnya 
berbahaya? " 

"Itu karena gas berbahaya dihasilkan di sekitar 'Taman'. Semua berada di atas kondisi 
abnormal VII. Pusat diharapkan menjadi X maksimum. Jika saya mempertimbangkan 
kekuatan tempur dan kekuatan perlawanan, Schnee mungkin bisa menerobos, tapi dia 
masih tidak bisa bertahan lama. Yang pasti, jika itu adalah kekuatan perlawanan kelas 
Manusia Tinggi seperti Shin-sama, itu akan berbeda ... " 

Gas-gas dihasilkan oleh lingkungan, dan tampaknya memiliki efek yang cukup kuat. 

Jika kisah Berett benar, memang tidak mungkin untuk menerobos kecuali kalau itu adalah 
Shin. 

"Karena ada juga fasilitas produksi makanan di dalam, mereka, paling tidak, tidak akan 
mati kelaparan ... Aku minta maaf karena tidak bisa banyak membantu." 
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"Yah, aku puas, itu cukup hanya dengan memiliki mendengar tentang 'Taman'. " 

'Garden' awalnya untuk penggunaan perang guild, perangkap disiapkan di sekitarnya. 

Mungkin, itu tidak berfungsi. Karena bagian dalamnya kedap udara, mereka tidak akan 
terluka oleh gas. 

Lokasi rinci 'Taman' diberikan dan dia mencatat. 

"Mampu mendengarkan banyak hal menyelamatkan kami dari banyak masalah. Jika 
sesuatu terjadi, tolong kirimi saya kartu pesan. " 

" Dipahami. Aku akan menyiapkannya untukmu. " 

" Aku akan mengandalkanmu. Itu mengingatkan saya, apakah Anda sering datang ke sini? 
Aku tidak berharap bertemu denganmu begitu tiba-tiba. " 

" Aku hanya harus datang ke sini untuk urusan bisnis. Pada saat itu, saya diberitahu oleh 
guild pedagang bahwa 'Banjir' terjadi, jadi saya mengeluarkan instruksi untuk 
mengatasinya. " 

Karena ikan yang berharga dapat ditangkap pada saat ini, ia selalu datang secara pribadi. 
Jika dia terus mencari-cari dokumen di kantor pusat, intuisinya sebagai pedagang akan 
tumpul atau semacamnya. 

"Ini adalah kesempatan, tetapi juga karena itu adalah sesuatu yang aku diminta untuk 
dilakukan oleh Schnee." 

"Sesuatu yang dia tanyakan?" 

"Ya, ini juga harus dilaporkan ke Shin-sama." 

Ketika dia berkata begitu, Berett menelepon bel yang berada di ujung meja. Kemudian, 
pintu itu diketuk kurang dari satu menit. 

"Maafkan saya karena bersikap kasar. Apa yang bisa saya bantu? " 

Yang masuk adalah Pyuri yang membawa teh. 

"Bawa aku 'itu'." 

"Segera." 

Membalas segera kata-kata Berett, Pyuri meninggalkan ruangan. 

Dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang ingin dia bawa secara khusus, tetapi 
selama tidak ada miskomunikasi antara keduanya, tidak perlu khawatir. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Beberapa menit kemudian, pintu itu diketuk lagi dan Pyuri memasuki ruangan. Dia 
memegang amplop kecil di tangannya. 

"Terima kasih. Kamu boleh pergi. " 

Ketika dia membuat Pyuri pergi, Berett membuka amplop dan mengeluarkan isinya di 
dalam, dan dia menyerahkannya kepada Shin. 

"Ini adalah daftar pemain yang datang ke dunia ini." 

"Apa?" 

Ekspresi Shin berubah ketika dia mendengar "pemain". 

Dia membaca daftar yang dia terima dari Berett perlahan-lahan dari atas ke bawah. 

"... Apakah hanya itu?" 

Shin selesai membaca daftar, tetapi bertanya pada Berett dengan wajah yang bingung. 

"Itu pertanyaan yang masuk akal. Jika saya harus mengatakan dengan jujur, kita juga 
bingung. Almarhum dalam acara yang oleh para pemain disebut permainan kematian 
berakhir dengan 100 atau 200 orang. Jika itu masalahnya, para pemain yang datang ke sini 
hanya sebagian kecil dari itu. Tentu saja, tidak semua orang disebutkan dalam daftar. " 

Shin mengenali setiap pemain dalam daftar yang dia pegang. Meskipun dia terkejut bahwa 
hanya ada mantan pemain di sana, apa tujuan daftar itu? 

(Apakah orang-orang itu, yang terlibat dengan saya di era game, datang ke sini?) 

Meskipun Berett mengatakan itu bukan segalanya, seperti yang diharapkan, Shin juga tidak 
bisa menyembunyikan kegelisahannya. 

"Juga, tolong periksa ini." 

Kepada Shin, yang memiliki wajah serius, Berett mengulurkan kertas lain. Meskipun ada 
lebih sedikit nama yang ditulis daripada daftar pertama, garis horizontal dibuat untuk 
beberapa nama. 

"Ini?" 

"Seharusnya sudah jelas sekarang; daftar ini untuk apa yang Shin-sama dan para pemain 
sebut sebagai PK. " 

" PK, katamu !? " 
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Shin melihat daftar itu sambil terkejut. Ada Hameln di bagian atas daftar, dan beberapa 
nama yang Shin tahu ada di daftar. 

"(Shin, apa itu Pi Kay?)" 

"(... Orang-orang yang membunuh orang lain dan menikmatinya.)" 

Shin menjawab pertanyaan Yuzuha dengan singkat. Kata-kata itu agak sulit bagi Yuzuha 
untuk mengatakan, dan nada suaranya sepertinya berubah bahkan dalam Obrolan Pikiran. 

Apakah dia mengerti suasananya? Yuzuha menggonggong "Kuu ..." kecil dan menjadi diam. 

"Sudahkah kamu memeriksanya secara individual?" 

"Ya. Faktanya, ketika pemain pertama ditemukan, itu adalah Schnee yang bersikeras bahwa 
saya harus mencari PKs terlebih dahulu. " 

" Schnee melakukannya? " 

Meskipun Schnee mengatakan bahwa tidak ada peluang, tidak peduli berapa banyak Shin 
melihat itu, dia tidak cukup tidak kompeten untuk tidak menyampaikan kisah penting 
seperti pemain atau PK selamanya. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki 
kesempatan atau sesuatu, dia seharusnya memiliki banyak dari mereka. 

Seperti yang diharapkan, mungkin ada sesuatu. 

"Dari penampilanmu, kurasa Schnee belum memberi tahu Shin-sama tentang ini, kan?" 

"Ya, aku hanya tahu tentang para pemain mati yang hidup secara kebetulan." 

Lalu, Berett menghapus senyumnya. 

"... Jika aku mengatakan sebagai sesama pengikut Rokuten, tidak menyampaikan informasi 
penting seperti itu dengan sengaja adalah bukti nyata ketidaksetiaan pada tuannya sendiri, 
karena hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Meskipun dia adalah pengikut Shin-sama, 
itu tidak berarti dia jelas dari hukuman. " 

Kata Berett dengan nada serius. 

Shin bermasalah. Dia memiliki dugaan bahwa Schnee menyembunyikan sesuatu, tetapi dia 
tidak tahu bagaimana perasaan pengikut Rokuten lainnya. 

"Apa yang dipikirkan Shin-sama?" 

"... Schnee tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan apa pun yang kupikirkan." 

Lagi pula, tidak akan aneh ketika informasi itu terungkap. 
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Serikat biasanya menyertakan potret penjahat yang dicari seperti Hameln. Bahkan tanpa 
Schnee memberitahunya, Shin tak lama akan mengetahuinya. 

Ketika Shin berbicara tentang apa yang dia pikirkan, ekspresi Berett berubah sepenuhnya 
dari saat-saat lalu ketika dia mengatakan Schnee harus dihukum, dan itu menjadi lebih 
lembut. 

"Tentu saja, menilai dari sifat Schnee, aku juga berpikir dia tidak akan menyembunyikan 
informasi untuk menyakiti Shin-sama." 

Sepertinya tidak ada keberatan. 

"... Hei Berett, apakah kamu tahu sesuatu?" 

Shin, yang merasa ada yang salah dengan sikap Berett, bertanya langsung. Berett, yang 
ditanyai, mengangguk tanpa mengubah ekspresinya. 

"Ya, kurasa aku tahu." 

"Apakah aku menghukumnya setelah mengetahui situasinya?" 

"Sebagai pengikut Rokuten, kurasa itu pantas." 

"Kalau begitu, bagaimana denganmu sebagai individu?" 

"Aku juga mengerti dia." 

Tampaknya itu tergantung pada tempat Berett berdiri. Setidaknya, sepertinya itu bukan 
alasan mengapa dia tidak bisa bersimpati sama sekali. 

"Jika aku berada di situasi yang sama seperti Schnee, saya tidak dapat menyatakan bahwa 
saya tidak akan melakukan hal yang sama." 

"Dia tidak memenuhi syarat sebagai pengikut, adalah apa yang Anda katakan sebagai 
teman, ya?" 

"Alih-alih menjadi wajar tanpa pengecualian , Saya pikir itu karena dia adalah pengikut di 
bawah kendali langsung Anda. Shin-sama, daftar di tanganmu, tidakkah kamu ingat orang-
orang itu, terutama yang namanya disilangkan? " 

Shin, sekali lagi, melihat nama-nama yang disilangkan. 

Kagemaru. 
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Jay Son 

Telfon. 

Bahkan dibandingkan dengan nama-nama lain, Shin ingat mereka. 

"Shin-sama, apakah kamu ingat pernah dipanggil 'Dewa Kematian'?" 

"Itu jauh ketika aku dipanggil terakhir kali seperti itu ... Ya, begitu. Orang-orang ini ... " 

Shin mengenang masa itu, dan memperhatikan. 

"Orang-orang yang kubunuh?" 

Meskipun itu ingatan yang tidak jelas, mereka semua adalah PK atau anggota serikat PK 
yang bertarung lagi dengan Shin. 

"Maafkan aku jika aku mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi penampilan Shin-sama pada 
saat itu benar-benar berbeda dari dirimu yang biasanya. 

Jika Berett memiliki ego seperti yang dia lakukan saat ini, dia pasti ingin melarikan diri 
dengan cepat bahkan sebagai karakter pendukung, Shin pada waktu itu tampaknya 
diselimuti oleh atmosfer yang berbahaya. 

"Schnee tahu apa yang menyebabkan penampilan Shin-sama menjadi demikian. Selain itu, 
bahkan sekarang dia masih menyesal bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa, meskipun 
paling dekat denganmu. " 

" Itu ... " 

Mau bagaimana lagi. 

Tidak ada yang akan membantah hal itu, tetapi mungkin sama sekali tidak dapat diterima 
dari sudut pandangnya. 

"Untuk Schnee, hari-hari ketika Shin-sama bertemu dengan orang-orang ini, dia takut kamu 
akan kembali menjadi seperti orang lain. Jadi, dia kemungkinan mencoba menanganinya 
sendiri tanpa memberi tahu Shin-sama. " 

Kata Berett, mencicipi minuman itu dan meletakkannya dalam satu ketukan. 

"... Melihat diriku sendiri, perasaan Schnee pada Shin-sama adalah sesuatu yang tidak bisa 
disimpulkan dengan satu kata kesetiaan. Seperti dia tahu keadaan kamu telah berubah, dia 
tidak bisa mengabaikan orang-orang yang telah menyebabkan perubahan seperti itu dan 
menceritakannya kepada Shin-sama. " 
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" Itu aku pada waktu itu, ya? ... Yah, melihatnya secara objektif, bukankah itu cerita yang 
berbahaya? " 

Adapun Schnee berusaha untuk tidak melibatkan Shin, itu bisa dimengerti ketika 
mendengar alasannya. 

Shin, pada waktu itu, percaya bahwa mengalahkan PK lebih penting daripada 
menyelesaikan permainan ―― Tidak, ia pindah dengan tujuan membunuh. 

Dia tidak memiliki fragmen moral, tabu, atau ide-ide semacam itu; dia tidak ragu-ragu, 
membunuh tanpa ampun. 

"Ada pemain dengan Shin-sama yang bertindak bersama pada waktu itu juga." 

Ya, PKK (Pemain Pembunuh Pembunuh) ―― Shin sendiri adalah pemain yang membunuh 
PK, tetapi dia tidak melakukan semuanya sendirian. Shadow, yang dia temui lagi di Balmel, 
juga salah satu pemain yang bekerja sama dengan Shin. 

Selalu ada seseorang yang berusaha membalas dendam tetapi tidak memiliki kekuatan, 
atau seseorang yang tidak memiliki informasi, bahkan dengan kekuatan yang cukup. Orang 
yang menyimpan dendam terhadap PK menjadi panik dan bekerja sama dalam 
pembunuhan PK. 

Tidak ada sistem untuk hukum untuk menghakimi, atau polisi untuk menangkap penjahat 
dalam permainan. Oleh karena itu, beberapa korban melakukan tindakan pembalasan 
parah. 

"Aku mengerti." 

Ketika ada alasan seperti itu, orang tidak akan berpikir berbicara tentang pemain dan PK 
secara proaktif. 

Shin tidak bisa memaksa dirinya untuk menghukum Schnee setidaknya. 

"Bahkan jika Schnee seharusnya mengungkapkannya kepadamu secara langsung, aku 
sudah memberitahumu karena fakta adalah fakta." 

"Kau, mengambil kesempatan ini atau sesuatu, sebenarnya bermaksud mengatakan ini dari 
awal, bukan?" 

"Oh ?! Apa maksudmu? " 

Berett pura-pura tidak tahu dengan senyum ramah di wajahnya. Namun, senyum yang 
seharusnya diakui Shin sedikit mencurigakan sekarang. 

"Bagaimana jika aku mendengarkan pembicaraan gila semacam itu? Saya mengerti bahwa 
Schnee tidak memikirkan hal ini. " 
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" Shin-sama terkenal karena merawat pengikut Anda dengan baik. Yang terpenting, Schnee 
adalah anggota yang paling lama melayani. " 

" Ku, senyum di wajahmu membuatku jengkel. " 

Itu adalah senyum yang seharusnya membentuk rasa kedekatan, seperti yang diungkapkan 
pada Berett seperti biasa, tetapi itu membuat Shin agak kesal dengan penampilan yang 
sepertinya ingin mengatakan "Aku mengerti". 

"Sejauh itu, itu akan menjadi bukti bahwa Shin-sama dicintai." 

"Terus katakan itu!" 

Shin menjawab kata-kata Berett dengan singkat. 

"Ngomong-ngomong, apakah Shin-sama berpartisipasi dalam 'Flood' ini?" 

"Hm? Ya, saya bermaksud untuk campur tangan, tetapi .. " 

Berett, yang dapat mengubah topik pembicaraan secara tiba-tiba, memiliki pandangan 
kontemplatif. 

"Lalu, bisakah kamu menyerahkan sebagian kepada tentara tanpa berburu semuanya?" 

Berett terdiam untuk sementara waktu, dan menyebutkan hal semacam itu. 

Karena dia tahu sifat asli Shin, dia mengerti bahwa ucapan Shin tentang campur tangan 
berarti pemusnahan. 

"Apa alasanmu?" 

"Itu akan menjadi pelatihan militer karena hanya sedikit 'Banjir' yang digunakan untuk 
meningkatkan level prajurit." 

Meskipun Shin berpikir Balmel akan dalam bahaya jika salah langkah dilakukan, ada kelas 
atas Yang Terpilih berjaga-jaga agar tidak terjadi. 

"Akan sulit leveling, kau tahu?" 

"Di Pegunungan Melt, yang merupakan domain dari binatang ilahi, tidak ada sekelompok 
monster yang bisa masuk, seperti 'Banjir'. Balmel adalah salah satu perbatasan paling 
penting dengan Tempat Suci ke banyak negara. Jadi, secara geografis, Balmel menjadi 
posisi defensif penting antara Tempat Suci dan masing-masing negara. Namun, dalam 
beberapa tahun terakhir, skala 'Banjir', yang dapat digunakan untuk pelatihan, belum 
terjadi, dan itu berarti tingkat keterampilan prajurit menunjukkan sedikit penurunan. 
Bintang dari pertempuran adalah Yang Terpilih, tetapi itu adalah tentara umum yang 
menempati sebagian besar medan perang. Tidak ada kerugian untuk meningkatkan 
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kekuatan seluruh kekuatan pertempuran, tidak peduli seberapa kecil. Jarang, jadi mari kita 
gunakan dengan baik. Schnee akan datang juga, kan? " 

" Ya, dia seharusnya pergi menemui tuan feodal sekarang. " 

"Kalau begitu tolong hubungi Schnee juga. Saya akan mengurus pengaturan kecil yang 
diperlukan. " 

" Apakah Anda membuat pengaturan dengan guild dan tentara? " 

" Ya, karena saya adalah asisten manajer Perusahaan Emas. Selain itu, 'skenario terburuk' 
yang ditakuti tidak akan terjadi sekarang karena Shin-sama ada di sini. 

Dia tampaknya memiliki koneksi dengan petinggi tentara dan guild. Shin juga tahu bahwa 
Kompi Emas berskala besar, jadi dia tidak terkejut bahwa itulah yang terjadi. 

"Apakah tidak apa-apa bagimu untuk membuat keputusan sendiri untuk perusahaan?" 

"Pedagang itu terkadang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada seorang raja. Karena 
Golden Company memiliki status yang berbeda dari perusahaan dagang, yang dapat 
ditemukan di sana-sini, keputusan saya sendiri juga, tidak diperlakukan sebagai keputusan 
pedagang umum. Saya juga memiliki pengalaman berpartisipasi dalam perang defensif; 
yang akan berperan dalam keputusan ini. Ketika ada terlalu banyak hari yang damai, itu 
mengendur dengan berbagai cara. Itu bisa menjadi fatal bagi Balmel. Untungnya, saya 
rukun dengan orang yang memimpin pasukan, dan menambahkan fakta bahwa Schnee 
akan bergabung di sana, persiapan tidak akan terlalu diperlukan juga ―― Jika kota ini 
jatuh, ada juga masalah mengenai sirkulasi barang-barang .. " 

" Oi, niatmu yang sebenarnya hanya bocor sedikit .. " 

Jika seseorang memikirkan cerita dengan kekuatan persuasif, ini adalah salah satunya. 

Bagi Berett, yang membocorkan garis yang penting bagi pedagang, itu membuat Shin 
kehilangan kekuatan. 

"Itu karena sejumlah besar material akan tiba setelah 'Banjir'. Ini kesempatan untuk 
mengisi persediaan dengan harga murah. " 

" Untuk menemukan ini segera setelah keamanan Balmel dipastikan, ya? ... " 

Ke mana peri yang tinggal di hutan pergi? Berett adalah karakter pencinta uang; pada saat 
yang sama, Shin mengingatnya sekarang. 

"Mendengar pembicaraan untung di mana saja, itu disebut pedagang. Saya punya ide baru 
dengan berbagai cara dengan pemain seperti ini. Dalam dekade terakhir melakukan hal itu 
dalam bayang-bayang, penjualan meroket. " 
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" Heh, seperti apa, misalnya? " 

"Ini produk unggulan 'Toilet Set' tentu saja. Saya mengalami kesulitan mereproduksi 
bentuk dalam dan aliran air. Meskipun fungsi yang diperlukan untuk membuatnya menjadi 
'wasslet' belum dapat direproduksi, saya akan membuatnya menjadi kenyataan suatu hari 
nanti. " 

" Tapi namanya sedikit berbeda. Atau lebih tepatnya, apakah kamu yang membuatnya? " 

Shin sering terkejut ketika dia datang ke dunia ini, tapi dia paling terkejut oleh toilet dalam 
arti tidak mungkin. Dia mengira itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan dunia nyata, 
tetapi tampaknya itu dibuat sesuai dengan gambar yang asli. 

"Itu mengingatkanku, itu juga di Tsuki no Hokora. Saya benar-benar lupa karena itu 
sesuatu yang biasa saya gunakan. " 

Ada toilet di rumahnya. Itu hal yang wajar untuk dimiliki di dunia nyata. 

Dan, bahkan jika dunia ini tampak seperti sebuah permainan, itu nyata. 

Karena itu, dalam situasi di mana Shin melakukan bisnisnya secara normal di Tsuki no 
Hokora, dia hampir tidak ingat rasa tidak nyaman. 

"Maksudku, kapan toilet itu ditempatkan di sana? Meski sudah ada di sana sekarang, Tsuki 
no Hokora tidak pernah memiliki hal seperti itu. " 

" Aku mendapat izin dari Schnee karena bisa dikatakan itu adalah keharusan ketika harus 
hidup dalam kehidupan nyata. " 

" Memang. Itu juga di penginapan tempat saya menginap; apakah sekarang sudah cukup 
meluas? " 

"Meskipun kita belum mencapai satu di setiap rumah tangga, tidaklah aneh untuk 
menemukan satu di beberapa penginapan besar. Pelanggan reguler pertama adalah 
keluarga kerajaan dan para bangsawan. Mereka harus pamer di berbagai tempat sepele. 
Karena toilet kami juga memiliki kepraktisan, kami telah menerima sejumlah besar dari 
biaya opsional. " 

Mereka juga sepertinya menjual toilet khusus. Itu keahlian menjual yang pintar. 

"Sekarang aku sadar akan hal itu, aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama di masa 
lalu lagi." 

"Uwaa, senyummu itu jahat, Berett." 
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Ketika hanya kata-kata yang terdengar, dia sepertinya berada dalam 'menjual beberapa 
suasana hati obat berbahaya. Apakah situasi sebelum instalasi 'Toilet Set' parah sampai 
sejauh itu? 

"Apakah pengikut lain akan menjadi begitu gelap juga?" 

Untuk penampilan Berett, Shin menjadi sedikit khawatir. 

◆◆◆◆ 

"Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu." 

"Serahkan padaku. Saya menanti-nanti bisnis kami selanjutnya. " 

Mengembalikan punggungnya pada Berett, yang dengan tertunduk rapi, Shin pergi ke guild. 

Schnee telah dihubungi dan diminta untuk bekerja sama dengan Berett. Sisanya juga 
meminta sedikit permintaan. 

Ketika dia tiba di guild dengan bantuan peta, banyak petualang telah berkumpul. 

Ada berbagai orang yang merekrut untuk pesta dadakan, orang-orang yang tidak terserap 
dalam pengumpulan informasi, dan orang-orang yang menarik uang yang telah disimpan di 
guild untuk mempertahankan senjata mereka. 

Shin, yang menempatkan rubah muda di kepalanya, muncul untuk menarik perhatian para 
petualang sekitarnya untuk sesaat, tetapi mereka kembali bekerja seolah-olah telah 
kehilangan minat lama. Melihat keadaan, Shin berharap bahwa informasi bahwa 'Banjir' 
sedang terjadi telah diumumkan. 

"Maaf, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan." 

"Ya, apa yang bisa saya bantu?" 

Pada waktu yang dia tuju ketika ada beberapa orang di sekitar, Shin menuju ke resepsionis. 

Yang ada di meja resepsionis adalah Eliza, yang telah memanggil guild master terakhir kali. 

Di sisi lain dari lensa persegi panjang, mata biru muda menatap Shin. Dia adalah seorang 
profesional di pekerjaannya, karena dia juga tidak mengarahkan pandangannya pada 
Yuzuha. 

"Apakah ada catatan masa lalu 'Flood's?" 

"Masa Lalu 'Banjir?" 
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"Ya, karena ini adalah pengalaman pertamaku, aku ingin mengumpulkan lebih banyak 
informasi. Juga, bolehkah saya mendengar peran petualang seperti apa dalam 'Banjir'? " 

Tampaknya hanya sedikit orang yang memeriksa catatan masa lalu 'Banjir'; dia diizinkan 
segera dengan syarat bahwa dia harus memeriksanya di dalam perpustakaan. 

Shin berdiri di sebelah Eliza yang membimbingnya melalui guild. Yuzuha adalah binatang 
kontrak Shin, jadi tidak apa-apa untuk menemaninya. 

"Kamu berbicara tentang peran petualang beberapa saat yang lalu, kan?" 

"Ya. Secara pribadi, saya berpikir bahwa mereka ditempatkan seperti pasukan cadangan 
tentara atau untuk mencari dan menghancurkan misi. " 

Shin berbicara tentang harapannya kepada Eliza, yang tampaknya akan menjelaskan di 
sepanjang jalan. 

"Kamu tidak salah dengan itu; ceroboh untuk memberitahu petualang untuk mengambil 
tindakan terorganisir seperti tentara. Meskipun mungkin jika beberapa pihak berkumpul 
dan bekerja bersama, itu tidak dapat dibandingkan dengan tentara. Karena itu, tugas utama 
mereka adalah menghancurkan musuh yang kehabisan kelompok yang menonjol. " 

" Yah, itu tepat. " 

Pesta petualang standar terdiri dari enam orang. Namun, itu tidak berarti ada batas atas 
jumlah anggota. 

Pesta yang tidak teratur seperti duo atau kelompok tiga itu tidak biasa, ada banyak dari 
mereka yang menambah anggota mereka hanya ketika dalam skala besar seperti saat ini. 
Akan ada kombinasi yang berbeda dari tingkat keterampilan, dan mereka tidak dapat 
dimasukkan ke dalam tentara. 

Isi yang dibicarakan Eliza, adalah wajar untuk mengatakan bahwa itu pantas. 

"Tapi kelas atas Yang Dipilih seperti Shin-sama dan yang lain berbeda." 

Kata Eliza, ketika mereka tiba di perpustakaan referensi, meskipun pintu ditutup. 

Tidak ada seorang pun di perpustakaan referensi. Karena itu hanya terbatas pada manusia 
di antara para petualang yang tahu tentang Yang Terpilih, itu mungkin dipertimbangkan. 

"Beberapa saat yang lalu, laporan dari Feudal Lord-sama telah tiba. Orang yang 
menemanimu berasal dari keluarga kerajaan Bayreuth Kingdom, kan? " 

" Memang. Adapun mengapa kami datang ke tempat seperti itu, tolong jangan tanya saya. 
Orang yang melihat 'Air Bah' dan menyuruhku bergegas adalah dia. " 
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"Kami tidak bermaksud untuk bertanya lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke ceritanya, 
Yang Terpilih adalah pelopor yang menembus 'Banjir'. Meskipun tepatnya, itu adalah 
keterampilan sihir yang Terpilih. " 

Mungkin Terpilih yang bisa menggunakan sihir area luas yang dia dengar dari ceramah 
Rionne. 

"Adapun distribusi grup, grup pertama akan terdiri dari empat orang: Shin-sama, Hibineko-
sama, Holly-sama, dan Shadow-sama. Kelompok kedua adalah Schnee-sama, Rionne-sama, 
Guile-sama, dan Liege-sama. Jumlah musuh akan berkurang oleh sihir Schnee-sama dan 
Guile-sama, dan pada saat yang sama pertempuran dimulai, tentara akan memusnahkan 
musuh yang tersisa. Tetapi dikatakan bahwa jumlah musuh cukup besar, sehingga 
kelompok pertama akan menyerang musuh, yang berada di luar jangkauan sihir, dan harus 
menahan tempat ini. Setelah menggunakan sihir, Schnee-sama menipiskannya dengan 
membunuh bos besar, dan Rionne-sama bersama dengan Liege-sama menjadi penjaga 
untuk Guile-sama. Setelah kelompok pertama juga mengurangi jumlahnya, mereka akan 
mundur dan pasukan mengambil alih. " 

Eliza menjelaskan strateginya dengan jelas. Tampaknya sudah ada rencana terperinci. 

Guile dan Liege mungkin adalah nama-nama Yang Terpilih lainnya. 

"Ada kekuatan tempur yang cukup besar kali ini, tetapi bagaimana hal itu selalu 
dilakukan?" 

"Itu tergantung pada Orang Terpilih yang datang pada saat itu. Ketika ada seseorang yang 
bisa menggunakan sihir area luas, itu menjadi pola yang mirip dengan saat ini. Tapi, hampir 
tidak ada perbedaan karena itu termasuk dalam perjanjian bahwa satu orang selalu ada di 
sana. " 

" Begitukah? " 

Karena mengurangi jumlah itu diperlukan, pengguna keterampilan sihir akan berguna. 

Dalam hal keterampilan sihir Yang Terpilih, semakin luas rentang mantra, semakin rendah 
kekuatannya, tetapi itu bisa ditutupi dengan ketinggian statistik. Itu harusnya cukup jika 
lawannya adalah monster level rendah. 

"Ngomong-ngomong, Eliza-san, apakah tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan meja 
resepsionis?" 

"Tidak masalah. Staf dan penghuni harus tahu apa yang harus dilakukan. Selain orang yang 
tidak berpengalaman sedang terburu-buru, kami hanya punya sedikit pekerjaan. " 

Seperti yang diharapkan, kota terus berdiri menentang 'Banjir'. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Kemudian, setelah pembicaraan selesai, Shin mengulurkan tangannya ke dokumen. 

Saat membaca dokumen 'Flood' di masa lalu, dia bertanya pada Eliza tentang strategi yang 
diambil dan pergerakan musuh pada waktu itu, dan memikirkan apakah ada keteraturan. 

"Kadang-kadang, individu yang kuat tampaknya muncul, bukan?" 

Shin, yang melihat dokumen itu, tiba-tiba berbicara apa yang ada di pikirannya. 

Monster level rendah menelurkan dalam jumlah besar selama 'Banjir', tetapi tampaknya 
individu yang mencapai level 300 dikonfirmasi beberapa kali. 

Dia mengerti bahwa tingkat penampilan lebih tinggi dalam 'Banjir' dalam skala yang lebih 
besar. 

Karena jumlahnya paling banyak dua atau tiga, prajurit tingkat biasa dapat mengatasinya 
jika tingkat konsentrasi mereka ditingkatkan pada serangan jarak jauh. 

"Monster 'Banjir' terlalu ramai, sepertinya ada kemungkinan mereka saling membunuh 
tanpa sengaja. Akibatnya, beberapa dari mereka naik level dan berevolusi. " 

Ada juga hubungan teman dan musuh, serta sekutu antar monster, di THE NEW GATE. 

Tergantung pada situasinya, kasus seorang pemain terjebak dalam pertempuran antara 
monster telah terjadi. Meskipun itu tidak sering terjadi, karena banyak item dan poin 
pengalaman diperoleh dengan kerusakan lebih sedikit jika seseorang bertindak dengan 
terampil, banyak pemain menggunakannya. 

"Jika itu masalahnya, ini mungkin terjadi kali ini, bukan?" 

"Kemungkinannya tinggi. Berbicara tentang saat ini, saya pikir itu tidak perlu khawatir. " 

Apakah ini karena berita tentang Schnee telah beredar? Tidak ada kegelisahan di wajah 
Eliza. 

"Nah, akankah kita segera kembali?" 

"Kamu sudah cukup?" 

"Aku sudah membaca sebagian besar yang terlihat, dan aku punya rencana untuk malam 
itu." 

Ketika Shin dan Eliza kembali ke aula guild, jumlah orang telah jauh berkurang. Apakah itu 
karena waktunya sudah mendekati malam? Mereka mungkin sedang makan. 
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Dia berterima kasih pada Eliza dan keluar dari guild. Dia berniat untuk membantu 
persiapan jika dia punya waktu, tetapi membaca dokumen secara tak terduga 
membutuhkan waktu. 

"... Pesan ini, Tiera huh?" 

Karena sebuah pesan telah tiba, dia melihat sekeliling dan membukanya sambil berjalan 
perlahan di tepi jalan. 

Isinya tentang penginapan malam ini. Dengan nama penginapan, hal-hal seperti 
keberadaan, area mana yang ditulis. Meski sederhana, peta juga digambar, jika Shin 
menggunakan peta itu, dia tidak akan tersesat. 

"(Aku lapar ...)" 

"Itu benar. Haruskah kita pergi ke penginapan dan makan? " 

Setelah dia menjawab seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri, Shin kemudian 
menuju ke penginapan. 

Setelah sekitar 20 menit berjalan, sebuah papan nama, tempat rubah ekor merah ditarik, 
terlihat. 

Nama penginapan itu adalah "Ekor Merah". Ngomong-ngomong, itu juga nama monster 
yang ada, dan pengikut Yuzuha. 

Ketika dia membuka pintu toko, bel berbunyi "dentang dentang". 

"Selamat datang! Apakah itu satu orang? " 

" Saya pikir teman-teman saya juga akan datang. " 

Seorang wanita keluar dari konter mendengar suara bel. 

Dengan telinga di atas kepalanya, dan dari ekor yang terlihat di balik rok panjang, dia 
adalah binatang buas tanpa keraguan. Warnanya merah cerah seperti yang disarankan oleh 
nama toko itu. Meskipun sederhana, dia mungkin adalah binatang Jenis Fox. 

"Bolehkah aku menanyakan namamu?" 

"Aku Shin. Ini adalah rekanku, Yuzuha. " 

Wanita dengan penampilan wanita cantik di usia mekar, sepertinya mengingat sesuatu 
ketika mendengar kata sahabat dari Shin. Dia mengangguk setelah meyakinkan bahwa 
nama Shin terdengar, dan membuka register di dalam konter. 

"Nama temanmu, tolong." 
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"Tiera Lucent." 

"Terima kasih. Temanmu sudah beristirahat di kamarnya. Ini adalah kunci kamar 
pelanggan-sama. Lokasi ruangan naik tangga dan ke kanan kamar 205. Rekan Anda berada 
di kamar 206 tepat di sebelahnya. Sarapan sampai jam 9 berbunyi di pagi hari, seperti 
untuk makan malam, saya akan melayani sampai jam 9 jam di sana. " 

Shin melihat ke arah mana wanita itu menunjuk. Sebuah jam dengan diameter sekitar 50 
kuburan dipasang di sana, dan berdetak dengan pelan. 

"Ada jam, ya?" 

Jam tidak banyak digunakan di dunia ini. Lonceng gereja berada di daerah tempat para 
bangsawan tinggal. Orang-orang bertindak menggunakan itu sebagai pedoman. Yang 
khawatir tentang waktu, adalah pedagang dan pejabat pemerintah yang memiliki moto 
"waktu adalah uang". 

"Apakah itu berdering pada waktu yang ditentukan?" 

"Pelanggan-sama cukup berpengetahuan. Jam itu menghasilkan bunyi dering sekali setiap 
jam. " 

Sepertinya itu bukan gaya di mana ia berbunyi satu kali pada jam 1, dan dua kali pada jam 
2. 

Jarum pada jam sudah menunjuk hampir jam 6. 

"Untuk saat ini, kupikir aku akan makan setelah pergi ke kamarku." 

"Dipahami." 

Ketika Shin terlihat pergi oleh wanita itu, dia naik ke lantai dua. 

Kamar 205 adalah kamar untuk satu orang. Daerah itu sekitar 7 tikar tatami dan ada meja 
dan kursi di dekat jendela, ada juga kamar mandi di pintu masuk sideway. Seprai putih 
bersih diletakkan di tempat tidur, dan tampak nyaman juga. 

"Tiera, kamu di sana?" 

Shin yang memeriksa kamar itu segera pergi ke koridor, dan mengetuk pintu kamar 
sebelah tempat Tiera berada. 

"Shin?" 

Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar dari sisi lain pintu. 

"Ya, apakah kamu sudah makan malam?" 
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"Tidak, belum." 

"Kalau begitu, akankah kita makan bersama? Yuzuha juga terlihat lapar. " 

"Kuu ..." 

"Itu mengerikan, bukan? Tunggu sebentar, aku akan segera keluar. " 

Kepada Yuzuha yang berteriak karena merasa lapar, suara senyum pahit kembali dari 
Tiera. 

Mereka menunggu beberapa lusin detik. Tiera bergabung dengan Shin untuk memesan 
makan malam di ruang makan di lantai pertama. 

Apakah rebusan itu standar? Hidangan indah dengan bahan-bahan yang tepat disajikan. 

Juga untuk beberapa alasan, Yuzuha adalah steak tebal yang telah dipanggang dengan hati-
hati. Meskipun Kagerou adalah steak juga, Shin melihat bahwa kedua steak itu tidak sama. 

Shin telah mempelajari dasar 【Memasak】 dari Cook. Skill 【Memasak】 naik hingga VI. 

Di dunia ini, itu adalah level yang tidak bisa dicapai dengan mudah. 

Karena itu, dia mengerti nilai dari steak yang diletakkan di hadapan Yuzuha. Tingkat 
makanan steak jelas di atas yang sebelum Shin dan Kagerou, Yuzuha berulang kali 
mengungkapkan kegembiraannya melalui telepati sejak beberapa waktu yang lalu. 

"Um, ini?" 

"Entah bagaimana, kami merasa kami harus melayani pelanggan kontrak dengan hidangan 
terbaik kami di toko kami. Tentu saja, harganya tetap seperti itu. " 

Wanita itu juga memiliki pandangan yang mengatakan 'Saya tidak tahu mengapa saya 
merasa seperti itu' di wajahnya. 

(Ini karena Yuzuha adalah Element Tail, kan?) 

Element Tail bukan hanya monster tipe rubah, itu harus disembah oleh orang-orang dari 
monster Tipe Fox juga, ingat Shin. Bagi mereka, adalah mungkin untuk mengatakan itu 
adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Dewa. Bahkan jika identitas asli Yuzuha 
tidak dipahami, itu mungkin memiliki efek pada dirinya di suatu tempat. 

Karena tidak ada alasan untuk menolak, mereka memutuskan untuk menerimanya dengan 
penuh syukur. 

Apakah Kagerou juga menyadari bahwa Yuzuha memiliki peringkat yang lebih tinggi juga? 
Dia sepertinya tidak punya keluhan. 
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"Aku bertanya-tanya apa itu." 

"Gratis, katanya, bukankah itu baik? Sup ini sangat lezat! " 

" Aku tidak punya keluhan karena aku lebih suka ini daripada daging. " 

Sambil menonton jus daging steak yang Yuzuha teteskan, Tiera juga perlahan-lahan 
memasukkan sup itu ke dalam mulutnya. 

"Ya, ini enak!" 

Setelah mereka selesai makan, Shin meninggalkan Yuzuha ke Tiera dan meninggalkan 
penginapan sejenak. 

Dia menyeberang benteng sambil menyembunyikan diri dengan keterampilan, dan 
memasuki hutan tempat pepohonan lebat. Ketika dia mendekati pusat, dia menebang 
pohon dengan sihir angin, dan menciptakan ruang terbuka. 

"Lepaskan!" 

Sebuah liontin bersinar, dan Tsuki no Hokora muncul. 

Fenomena bercahaya ini sudah disembunyikan dengan sihir juga. 

Dia kemudian memasuki toko dan langsung ke bengkel. 

"Baiklah, haruskah aku melakukan ini?" 

Api dinyalakan di tungku, dan dia mematerialisasikan peralatan yang dia ambil dari 
Shadow dan yang lainnya. 

Dengan melihat senjata yang dia antre, dia merenungkan untuk sementara waktu 
bagaimana memperkuatnya. Sambil membuat daftar materi di otaknya, pertama, dia 
mengambil belati Shadow dari senjata. Gagangnya dilepas dan dia menuangkan sihir ke 
bilahnya. 

"Nilai durabilitasnya agak turun, tapi sangat cocok dengan sihir pemiliknya. Seperti yang 
aku harapkan. " 

Ketika dia mengkonfirmasi keadaan belati, Shin mengeluarkan orichalcum dan sebuah 
ingot merah tua masing-masing dari Item Box, dan melemparkannya ke dalam tungku. 

Tidak butuh banyak waktu, logam diproduksi dari campuran perak dan merah. Logam yang 
terbentuk disebut chimeradite. Karena itu adalah sintesis dari dua jenis, kinerjanya 
menjadi kelas rendah di antara chimeradite. Namun, kualitas logam lebih tinggi dari 
orichalcum dan scarletite saja. 
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"Ayo lakukan ini." 

Sementara Shin menuangkan sihir ke chimeradite, dia menusukkan pisau belati ke dalam 
ingot. Chimeradite seperti tanah liat menelan pedangnya, dan ketika pedangnya benar-
benar terkubur di dalam ingot, Shin meletakkannya di landasan. 

"........." 

Dia memfokuskan pikirannya, dan memalu ingot dengan palu untuk mendistribusikan 
kekuatan sihir. Setiap kali ingot berubah bentuk, menjadi lebih kecil saat dikompresi. Jika 
ada pandai besi lain di tempat ini, pemandangan itu akan membuat mata mereka melebar 
takjub. 

Setelah beberapa menit, pisau berbilah hitam dengan perak dan merah dicampur selesai di 
landasan. Gagang dan jepitan yang dibongkar disambungkan kembali. Meskipun panjang 
dan berat belati tidak berubah, aura merah kepadatan tinggi yang menyelimuti seluruh 
belati membuktikan bahwa itu bukan benda normal. 

Prasasti itu adalah "Night Kill's Dagger" ketika dinilai. Sedangkan untuk nilainya, senjata 
peringkat ke tingkat》 Mythology》. Kinerjanya juga meningkat sebesar 80%. Jika 

didukung oleh 【Enchant】, kinerjanya akan jauh di atas perlengkapan yang tersedia. 

"Yah, kurasa ini baik-baik saja." 

Dia mengangguk sekali pada hasil belati, dan kemudian Shin mengambil senjata 
berikutnya. 

◆◆◆◆ 

"Ini adalah yang terakhir!" 

Akhirnya dengan berteriak, Shin menurunkan palu. Adapun senjata Hibineko dan Holly, 『

Misty Hound』 dan Stick Short Stick of the Dawn 』, mereka masing-masing berperingkat. 

Armor naga juga diperkuat. 

Sekitar satu setengah jam telah berlalu sejak dia memulai pekerjaannya. Shin, yang merasa 
haus, mengubah peralatan terakhir menjadi kartu, memasukkannya kembali ke dalam 
Kotak Barangnya dan pergi ke dapur. 

Setelah itu, untuk pertama kalinya, ia memperhatikan bahwa Schnee ada di ruang tamu. Dia 
begitu fokus pada pandai besi, dia tidak memperhatikan dia masuk. 

Ketika Shin tiba di ruang tamu, Schnee menawarkan minuman yang dia siapkan untuk Shin. 
Shin berterima kasih padanya dan menerimanya, meminumnya sekaligus. 

"Fiuh, aku merasa dihidupkan kembali." 
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"Kerja bagus untuk hari ini." 

"Kapan kamu datang?" 

"Aku tiba sekitar 20 menit yang lalu. Karena aku tidak bisa membantumu dengan 

pandai besi , aku menunggu di sini. " Schnee tidak melatih keterampilan pandai besi seperti 
yang dilakukan Shin. Bahkan di era game, level skillnya hampir di IV. 

"Bagaimana dengan tuan feodal?" 

"Mengenai partisipasi saya dalam perang, rencana Berett diadopsi. Kami akan mengurangi 
jumlah monster, dan meninggalkan sisanya untuk pelatihan pasukan. " 

" Persis seperti yang aku dengar. " 

Seperti yang dia duga, partisipasi Schnee dalam perang tampaknya efektif. 

"... Um, Shin" 

"Hm?" 

Ketika Shin berniat untuk kembali ke penginapan karena dia menyelesaikan bisnisnya, 
Schnee memanggilnya dengan suara ragu-ragu. 

"Apakah kamu mendengar tentang 'itu' ... dari Berett?" 

"Kisah tentang PK dan pemain di mana kamu diam?" 

"...... Ya" 

Dengan kata-kata Shin, Schnee menjawab dengan suara kecil. 

Schnee sendiri mungkin merasa sangat bersalah karena tidak memberitahunya. 
Kenalannya yang meninggal dalam permainan, jika orang yang dekat dengan kita masih 
hidup, biasanya kita ingin tahu tentang informasi itu. 

Itu disembunyikan dengan sengaja sampai terungkap secara kebetulan. Berett benar, 
perilaku Schnee tidak bisa dipuji jika dilihat sebagai karakter pendukung. 

"Aku mendengar keadaan. Mengenai masalahmu, kurasa kamu akan menyebutkannya 
setelah semuanya berakhir, kan? " 

Shin berkata dengan nada ringan, sehingga suasana menjadi tidak terlalu serius. 
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Setelah Schnee selesai menaklukkan PK, dia seharusnya membicarakan segalanya dengan 
Shin, dan menunggu vonis. Paling tidak, Schnee yang diketahui Shin, adalah karakter 
seperti itu. 

"...Iya." 

Untuk karakter pendukung, kepada pemain yang seharusnya disebut pencipta, pemikiran 
untuk tidak patuh seharusnya tidak ada. Itu juga termasuk Schnee. Meskipun ikatan di era 
game telah menghilang oleh kenyataan bahwa itu menjadi kenyataan, dia menentangnya 
tidak terpikirkan. 

"Berett mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan, adalah untukku. Saya pikir saya telah 
membuat Anda khawatir. " 

Wajah Schnee menunduk. 

Itu tidak normal. Namun, Schnee bergerak sendiri. Dia melakukannya melawan niat Shin. 

"... itu berbeda." 

"Berbeda?" 

Kata Schnee berbeda. Tapi Shin tidak bisa memikirkan alasan bagus selain itu. 

"Memang benar, bahwa aku tidak ingin Shin berubah, dengan menganggap dirimu dengan 
PK. Tapi itu ... itu lebih merupakan alasan pribadi bagiku. " 

Meskipun itu adalah tindakan dengan Shin sebagai perhatian utama, itu juga demi dirinya 
sendiri pada saat yang sama. 

Suaranya perlahan mulai bergetar. Kata-kata dan pikiran yang terus dipegangnya, meminta 
jalan keluar. 

"Aku benci itu! Melihat Shin seperti itu, dan dipandang dengan mata yang sama yang 
melihatku sebagai alat! Saya dapat menanggungnya ketika ego saya lemah pada saat itu. 
Tapi, aku sekarang, tidak diragukan lagi tidak tahan! " 

Dengan nada tenang namun kuat, Schnee melampiaskan perasaannya. 

Jika temannya bukan Shin tetapi orang lain, dia tidak akan melakukan ini. Kalau tidak, jika 
hanya kesetiaan murni untuk melayani Shin ada di dalam hatinya, dia pasti tidak akan 
menderita seperti ini. 

Tetapi itu tidak akan terjadi dalam kenyataan. Sekali lagi, hanya pemikiran 'Dia mungkin 
menjadi seperti itu', membuat Schnee ketakutan. 
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"Aku tidak bisa menggantikan Marino-san. Jika, jika Shin menjadi seperti itu sekali lagi, aku 
tidak bisa menghentikanmu, Shin! " 

Sumber mengapa Shin berubah, dan juga alasan mengapa dia harus kembali, semuanya 
disebabkan oleh pacarnya. Di tempatnya, tidak ada ruang untuk orang lain. 

Sekarang Marino tidak ada di sini, dia tidak dapat disembuhkan jika dia berubah. Jika itu 
masalahnya, Schnee tidak punya pilihan selain menghapus penyebabnya. Bahkan jika dia 
mengerti itu terburu-buru berpikir, tidak melakukan apa-apa dan sebagainya, Schnee tidak 
dapat melakukannya. 

"Schnee ..." 

"Aku wanita pengecut. Meskipun saya melakukan sesuatu seperti ini, saya agak senang 
bahwa Marino tidak ada di sini. " 

Schnee mundur ketika dia mengatakan ini. 

Pacarnya ―― Jika Marino, yang merupakan satu-satunya kekasih Shin, ada di sana, 
mungkin tidak apa-apa bagi Shin untuk berubah. Marino adalah orang penting sejauh itu 
untuk Shin. Jika dimasukkan ke peringkat, dia akan finis pertama dengan selisih besar. 

Jadi Schnee percaya, jika yang pertama, Marino, tidak ada di sana, dia sendiri mungkin bisa 
menjadi yang nomor satu. 

"Aku ... aku ..." 

Dia menekannya di depan Shin. 

Sejauh ini, dia bisa menekannya. Dia menghentikan pikiran di benaknya, dan pura-pura 
tidak melihatnya. 

Namun, begitu dia mengucapkannya, dia tidak bisa mengendalikan perasaannya lagi. Itu 
tidak bisa berhenti meluap. 

Karena mantan pemain datang ke dunia ini, Marino mungkin juga datang juga. 

Jika itu Marino, dia mungkin bisa menghentikan Shin. 

Namun, untuk mencari hanya satu orang di dunia ini, seberapa sulitkah itu? Schnee juga 
mengerti banyak hal. Bahkan jika Marino datang ke sini, mereka tidak akan bertemu satu 
sama lain dengan mudah. Bahkan, bahkan dengan Berett dan yang lainnya dari kekuatan 
Golden Company, jangkauan yang dapat dicari dan sebagainya terbatas. 

Tetapi tidak dapat ditegaskan bahwa tidak ada yang seperti itu. 
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Ini karena dia dipersatukan kembali dengan banyak kawan seperti mantan pemain, 
Shibaid, Girard, dan Schnee, yang sepenuhnya tertarik pada Shin. Mungkin saja bahkan 
laskar di mana dia muncul di dekat Tsuki no Hokora, atau penampilan Iblis, dan pertemuan 
kembali dengan mantan pemain diatur. 

Tidak akan terlalu lama sebelum dia bertemu Marino. Ada sesuatu yang membuatnya 
berpikir begitu. 

"........." 

Melihat Schnee meneteskan air mata, Shin bingung apa yang harus dilakukan. 

Dia tidak pernah berpikir Schnee akan kehilangan ketenangannya seperti ini. 

Dia datang ke dunia ini dan sering melihat hal-hal baru, tetap saja citra Shin tentang Schnee 
selalu tenang, anggun, dan sedikit bebal; dia adalah wanita seperti itu. 

Bahkan jika mereka menghabiskan waktu bersama, kesannya tidak banyak berubah. 

Namun, itu hanyalah anggapan Shin. Adapun Schnee, kesan pria ini dari permainan itu 
berulang kali berulang di dalam hatinya. Ketika fondasinya sama, dia tidak bisa merasakan 
hatinya. 

Shin tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang dikatakan Schnee. 

Apa yang dikatakan Schnee tentang Shin telah berubah pada saat itu, dia tidak punya cara 
untuk berdebat bahkan jika dia mengatakan dia tidak waras. 

Shin sendiri tahu betul bagaimana dia dalam keadaan berbahaya saat itu. Itu wajar bagi 
Schnee untuk merasa gelisah. 

Bahwa dia tidak ingin dia bersatu kembali dengan Marino, juga bisa dipahami secara 
samar. 

Jika Anda menyukai seseorang, tentu saja Anda ingin menjadi orang nomor satu itu, itu 
adalah perasaan yang wajar. Dan, seperti Schnee, berada dalam dilema karena hati 
nuraninya, itu diharapkan jika dia punya hati. 

Sambil memperhatikan bahwa Schnee memiliki kesukaan terhadapnya, adalah wajar untuk 
menerimanya sebagai 'apa yang terjadi, muncul'. 

"... Maaf" 

"Tolong jangan minta maaf, Shin. Aku, yang jahat. " 

Dia membenci dirinya sendiri karena hanya kata-kata seperti itu yang keluar. 
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Shin menyesal, ketika dia seharusnya berbicara dengan benar sebelumnya. 

Ketika dia bertemu Hibineko dan yang lainnya lagi, dan mendengar tentang para pemain 
yang datang ke dunia ini, Shin juga memikirkan tentang keberadaan Marino. 

Namun, Shin tidak berpikir bahwa Marino akan ada di dunia ini. Hibineko dan yang lainnya 
membuat HP mereka menjadi 0 di game, dan mati. Dan, meskipun alasannya tidak jelas, 
mereka dipindahkan ke dunia ini dengan keadaan seperti setelah mereka mati. 

Adapun Marino, HP-nya pasti menjadi 0 juga. Namun, tidak ada penyebab langsung 
kematian. Avatar Marino, tidak hilang. 

"Schnee ... Jangan salahkan dirimu terlalu banyak" 

"!!? Eh, um,! .... " 

Schnee, yang diam-diam menitikkan air mata, tidak punya waktu untuk bereaksi, Shin 
memeluk Schnee dengan erat. 

Untuk tindakan tiba-tiba Shin, tubuh Schnee menegang tanpa suara. 

Bagian jelek dari dirinya telah terungkap. Bagi Schnee, yang dipenuhi dengan kecemasan, 
tindakan Shin terlalu tak terduga. 
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SchneeDanShin Memeluk 

Meskipun dia berada dalam situasi seperti itu, dia malu karena dia senang dipeluk dengan 
erat, pipi Schnee yang berkerut berubah menjadi kemerahan. 

"Schnee, kurasa kelakuanmu tidak salah. Bahkan aku, jika aku tahu bahwa kamu akan 
menjadi seperti aku pada waktu itu, aku cenderung berpikir untuk melakukan sesuatu dan 
bertindak. " 

" Tapi aku, untuk Marino-san ... " 

" Itu, kurasa tidak ada yang membantunya. " 

" Hal seperti itu adalah--- " 

"Ini. Ketika ingin menyukai seseorang, saya ingin menjadi orang nomor satu di sana; semua 
orang sama. Itu, bahkan jika itu untuk mengharapkan kemalangan orang lain, pasti aku 
tidak bisa tidak berpikir. Menjadi benar-benar jatuh cinta, kemungkinan karena itu. " 

Karena dia berpengalaman, dia memahaminya. 

Tidak ada alasan. Baik itu Shin, atau Schnee, atau orang lain, tidak akan ada perbedaan. 

"Sejujurnya, aku benar-benar senang bisa bertemu denganmu, Schnee" 

"!!" 

Untuk pengakuan Shin, tubuh Schnee sedikit bergetar. 

"Tepat ketika aku berpikir itu sudah berakhir setelah aku akhirnya mengalahkan bos, aku 
dipindahkan ke sini. Tanpa kenalan, dan di atas itu, rasanya seperti rumah orang lain 
bahkan ketika saya menemukan rumah saya. Akibatnya, saya memiliki kecenderungan 
aneh dalam pengumpulan ramuan. Karena itu, ketika Anda mengatakan selamat datang 
kembali pada waktu itu, saya sangat lega. Bahwa kau masih mengingatku, Schnee. " 

" ...... " 

" Meskipun Berett menyebutkan tentang kau menjadi pengikut yang tidak layak atau 
semacamnya, aku tidak punya niat untuk menghukummu jika aku tidak menyalahkanmu. " 

" Tapi itu ... " 

" Aku tidak mendengar apa-apa. Saya sudah memutuskan, keputusan tinggi. Keberatan 
tidak bisa diterima. " 

Shin dengan paksa membungkam Schnee yang masih mencoba mengatakan sesuatu. 
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Tidak ada hal yang baik yang akan mengakibatkan terseret dan memperpanjang hal seperti 
itu. 

"Dan tidak ada lagi rahasia." 

"... Ya" 

Pelukan itu dilepaskan. Shin merasa lega karena tidak ada kesuraman di wajah Schnee 
sampai beberapa waktu yang lalu. 

"Um, Shin. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan? " 

" Ada apa? " 

" Tentang Marino-san, apakah Anda ... masih mencintainya? " 

" ... Ya, saya mencintainya. Perasaan ini belum berubah bahkan sekarang. " 

" Aku ... lihat. Saya mengerti. " 

Mendengar jawaban Shin, Schnee memiliki ekspresi seperti dia telah mengambil 
keputusan. 

Saat berikutnya, ketika Shin memiliki pertanyaan tentang perubahan itu, Schnee melompat 
maju dengan ringan tanpa gerakan cadangan. 

"!!?" 

Bibir Schnee menyentuh bibir Shin sejenak. 

Schnee mengambil tindakan seolah itu adalah balas dendam untuk beberapa saat yang lalu, 
dan Shin tidak dapat bereaksi saat ini. 

Bahkan jika dia mengerti apa yang terjadi, dia tidak tahu mengapa itu terjadi. 

"Karena aku tidak menyerah." 

Dengan wajah merah cerah, Schnee berkata begitu. 

"A-Aku mencintaimu, Shin. Aku mengerti bahwa ada alasan bagimu untuk kembali ke 
duniamu yang dulu, tapi tetap saja, ini adalah perasaan sejatiku !! " 

Dia cukup malu. Dengan momentum seperti agak putus asa, Schnee berbicara tentang apa 
yang dia rasakan. 

Mendengar kata-kata langsung itu, Shin juga merasakan wajahnya memerah. 

"... A-aku akan pergi dulu." 
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"Ah ..." 

Shin tidak punya waktu untuk menghentikannya, ketika Schnee bergegas keluar dalam 
sekejap mata. 

Berbicara tentang Shin yang dibiarkan menggantung, dia hanya bisa membeku sambil 
mengulurkan lengannya. 

"Itu ... itu tidak diharapkan ..." 

Wajah seperti apa yang harus dia buat ketika mereka bertemu setelah ini? Shin memutar 
otaknya. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 5 - 1.3 
Segera setelah Schnee pergi, karena dia tidak bisa hanya tinggal di sana selamanya, Shin 
pergi dan menyimpan Tsuki no Hokora. 

Angin malam mendinginkan jejak-jejak kecil gairah yang masih melekat. 

"... Pertama, haruskah aku kembali?" 

Setelah memanjat benteng dengan 【Menyembunyikan】, dia kembali ke dalam kastil 

tanpa diketahui oleh siapa pun. 

Ketika dia kembali ke penginapan, dia membeli makanan ringan di warung jalan dan duduk 
di bangku kosong. 

Informasi mengenai 'Banjir' tampaknya telah menyebar dengan baik, ketika dia 
memperhatikan orang-orang yang tampaknya bersiap untuk perang di sana-sini. Tidak ada 
rasa urgensi. Apakah itu karena mereka pernah mengalami 'Banjir' beberapa kali 
sebelumnya? 

"Ara? Shin-kun? " 

Saat dia mengawasi lalu lintas pejalan kaki, dia tiba-tiba dipanggil. Ketika Shin berbalik, 
Holly berjalan ke arahnya dengan Shadow tepat di belakangnya. 

"Apakah kamu akan kembali sekarang?" 

"Ya, dan aku akan berbelanja sementara aku melakukannya. Apa yang kamu lakukan di 
tempat seperti ini, Shin-kun? " 

" Aku menyelesaikan penguatan senjata, dan aku agak lapar sekarang. " 

Shin telah bertemu mereka pada waktu yang tepat, dan karena dia sudah selesai, dia 
mengembalikan kedua senjata yang telah diperkuatnya. 

Holly senang dengan hasilnya, sementara Shadow menegang karena terkejut. 

"Penguatan tidak bisa menghasilkan level seperti ini." 

"Jangan khawatir tentang hal-hal sepele. Shin-kun melakukan yang terbaik, jadi aku juga 
memutuskan untuk  memukul  dalam pertempuran. " 

" ... Benar. Saya akan menggunakannya dengan penuh syukur. " 

Shadow mengangguk setuju dengan Holly, yang positif ke mana pun dia pergi. 
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Karena masih ada waktu luang sebelum perang, mereka juga punya cukup waktu untuk 
berlatih dengan senjata. 

"Aku ingin bertanya sesuatu padamu, apa tidak apa-apa?" 

"Apa yang ingin kamu tanyakan?" 

"Ini tentang putrimu." 

Ketika dia menggunakan 【Analyze】 pada Kaede, ada gangguan statis kecil yang mengalir 

melalui indikasi balapan. 

Menurut apa yang dia dengar dari Schnee, kemungkinan gangguan itu terjadi ketika anak 
itu adalah orang tua campuran. 

"Jangan-jangan beri tahu aku Shin-kun, bahwa kamu bahkan akan mengambil anak yang 
cantik, meskipun itu Kaede kita ?!" 

"APA ?!" 

"Tunggu ... ada apa dengan reaksi seperti manga itu? Shadow-san, tolong jangan 
menganggap serius lelucon Holly! " 

Sementara lelucon Holly bisa disebut klise, Shadow memancarkan aura berbahaya. 

Shin berniat untuk berbicara serius, tetapi segera kehilangan ketegangannya. 

"Ya ampun, tolong pertahankan lelucon itu dalam batas ..." 

"Tapi kau membesarkan Kaede tiba-tiba. Saya tidak berpikir saya harus mengatakan 
sesuatu seperti ini sebagai orang tua, tapi itu ungkapan yang populer, bukan? " 

" Memang. " 

Shadow setuju dengan ucapan Holly. Mereka tampaknya memperoleh gelar "orang tua 
yang menyayanginya" setelah memiliki anak perempuan. 

"Untuk saat ini, mari kita tinggalkan lelucon itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa ... 
apakah Kaede-chan ?? " 

Ketika Shin mengatakan ini, keduanya berubah sepenuhnya dari suasana hati bermain 
mereka segera. 

"Jika memungkinkan, mari kita bicara tentang ini di tempat dengan tidak ada seorang pun 
di sekitar." 

"Nah, itu bukan cerita yang saya ingin memberitahu orang-orang banyak." 
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"Saya tidak keberatan. Itulah niatku sejak awal. " 

Shin tidak berniat untuk terus berbicara di sana, jadi mereka pindah ke tempat yang lebih 
baik seperti yang disarankan oleh keduanya. 

Mereka pergi ke bar 'Nyan Da Land,' yang terletak di sebelah kafe 'B&W'. 

"Untuk kalian bertiga berkumpul pada saat seperti ini, apakah terjadi sesuatu?" 

"Aku ingin meminjam kamar belakang ... ini tentang putri kita." 

Shadow mengatakan beberapa kata kepada Hibineko dan meminjam kamar pribadi di 
belakang. Dengan komentar terakhir itu, Hibineko mengerti apa yang ingin dibicarakan 
Shadow. 

"Apa yang ingin kamu minum?" 

"Aku akan mengambil apa pun yang kamu rekomendasikan." 

Ketika mereka memasuki ruang pribadi, Shadow dan Holly duduk di seberang Shin dengan 
postur yang serius. 

Secara alami, Shin juga memperbaiki postur tubuhnya. 

"Langsung ke intinya, Shin, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Halfs?" 

"Berdasarkan apa yang aku dengar dari Schnee, itu adalah anak yang telah mewarisi 
karakteristik khusus dari kedua orang tua, atau tidak mewarisi keduanya. Ada juga jenis 
yang hampir tidak ada perubahan dari satu orangtua. " 

" Tidak ada kesalahan dalam apa yang Anda ketahui. Juga, jika ada, yang pertama sering 
disebut kritis, dan yang kedua disebut meraba-raba. " 

" Bukankah itu istilah judi? " 

"Suatu hari, ada sekelompok orang yang mencoba untuk melahirkan Setengah dengan 
sengaja. Nama-nama yang mereka gunakan saat itu tampaknya tetap ada. Bukan hanya 
nama-nama yang berasal dari perjudian, probabilitas yang melibatkannya juga harus 
disebut judi. " 

Peluang seseorang dengan keturunan campuran lahir sangat rendah. Yang disebut kritis 
memiliki peluang lebih rendah. 

Hampir semua yang lahir terlahir sebagai anak-anak biasa yang hanya diberi nama 
"Setengah". Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. 

"Itu fakta bahwa kritik cukup unggul dalam hal kekuatan bertarung, kau tahu?" 
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"Apa yang terjadi secara spesifik?" 

"Fumu, meskipun ada banyak variasi individu, anak itu dapat menggunakan keterampilan 
dan bonus asli dari dua ras yang berbeda. Ada binatang buas terkenal yang bisa tetap 
berada di 【Beast Form】 saat menggunakan 【Breath】 dari dragnil, dan seorang 

bangsawan yang bisa menggunakan 【Devil Eyes】 dan 【Teknik Jiwa】 elf secara 

bersamaan. " 

" Ada apa dengan cheat itu? " 

Shin, setelah mendengar tentang kemampuan para kritikus, berkata tanpa sengaja. 

Masing-masing dari tujuh ras yang ada di dunia ini memiliki kemampuan mereka sendiri 
yang bisa disebut keterampilan dan bonus unik. 

Hal-hal seperti resistensi sihir tinggi manusia, bentuk binatang buas, dan teknik jiwa elf 
adalah contoh dari keterampilan unik yang dimiliki setiap ras. 

Bagaimana tidak curang untuk memiliki lebih dari satu dari mereka? 

Shin tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa, tetapi bahkan dia tidak bisa 
menggunakan keterampilan dan bonus unik dari ras lain. 

Di dunia ini di mana keberadaan individu menjadi kenyataan, akan ada individu yang 
Setengah. 

"Ngomong-ngomong, Kaede-chan kita kritis, tahu?" 

"Serius?" 

"Dia bisa menggunakan 【Teknik Jiwa】 dan 【Mata Setan】. Saya tidak tahu apakah itu 

karena dia seorang yang kritis, tetapi statistiknya juga rata-rata sekitar 400. " 

" Saya pikir begitu. Bukankah itu hanya tipuan alami? " 

Dari sudut pandang rakyat jelata, kritik adalah eksistensi yang bisa mengolok-olok bahkan 
orang-orang kelas atas yang Dipilih. 

"Jadi tolong jangan menyebarkannya di publik, oke?" 

"Aku tidak akan. Kalau dipikir-pikir, jika dia sekuat itu, mengapa dia tidak dipilih sebagai 
salah satu anggota garis depan? " 

" Kedatangan usia untuk elf adalah 20 tahun. Saya tidak bisa mengirim minor ke medan 
perang. Karena sudah pasti dia akan menjadi bagian dari pasukan tempur, dia akan 
ditempatkan di cadangan jika terjadi keadaan darurat. " 
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Kali ini, karena Shin ada di sekitar, Kaede tidak harus berpartisipasi dalam perang dan bisa 
tetap siaga di kastil. 

Alasan untuk ini adalah karena dia terlalu muda dan tidak berpengalaman dalam 
mengendalikan kekuatannya di medan perang selama 'Banjir' terakhir. Tapi, sebagai hasil 
dari pelatihan Shadow dan Holly yang berkelanjutan, tidak akan ada masalah lagi bahkan 
jika dia dianggap sebagai bagian dari kekuatan bertarung sekarang. 

"Ngomong-ngomong, Shin, aku punya pertanyaan, apa tidak masalah denganmu?" 

"Aku tidak keberatan. Apa yang ingin kamu tanyakan? " 

" Apa yang kamu lakukan setelah 'itu', Shin? " 

Kepada Shin, siapa yang memikirkan pertanyaan macam apa yang akan datang, pertanyaan 
Shadow cukup tak terduga. 

Tentu saja, karena waktu telah dibatasi sebelumnya, dia tidak bisa memberi tahu Shadow 
dan yang lainnya. 

"Benar, tidak banyak berubah seperti apa yang kulakukan. Saya berburu PK setiap hari. 
Tapi, setelah 'itu', ada insiden kecil. Aku akan kembali ke penangkapan bawah tanah, tapi--- 
" 

Adapun kejadian itu, itu juga sesuatu yang berkaitan dengan Marino. 

Tanpanya, Shin tidak akan ada di sini hari ini. 

Shadow mendengarkan cerita Shin tanpa mengatakan apapun. Ekspresinya agak 
melankolis. 

"Itulah sebabnya aku menghancurkan guild PK besar terlebih dahulu, sebelum memulai 
pencarian dan penyerangan penjara bawah tanah. Karena bos terakhir adalah tipe solo, aku 
entah bagaimana berhasil mengalahkannya. " 

" Begitu. Tidak peduli seberapa kuat itu, jika itu tipe solo, kamu bisa mengalahkannya. " 

Shadow, yang sudah selesai mendengar cerita itu tampak kagum. 

Fakta bahwa Shin telah mengalahkan Origin monster terakhir sendirian, bahkan jika itu 
tidak sembrono, itu tidak masuk akal. 

Bisa dibilang premis MMO adalah bekerja sama dengan orang lain. Meskipun ada juga 
pemain solo aktif, sebagian besar mendapatkan disposisi sosial baik membentuk pesta 
dengan seseorang atau memasuki guild. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Di atas semua itu, kerja sama partai sangat penting, karena sensasi petualangan 
sesungguhnya adalah membunuh bos. Pada dasarnya, monster bos bukanlah lawan yang 
bisa ditantang sendirian. 

Para pihak membentuk, bekerja sama, dan saling mendukung untuk menang melawan 
monster yang tidak bisa dikalahkan oleh satu orang. 

Di antara monster bos tingkat tinggi di THE NEW GATE, bos yang bisa dikalahkan oleh satu 
orang disebut tipe solo, dan bos yang hanya bisa dikalahkan oleh sebuah pesta disebut tipe 
serangan. 

Meskipun Origin, yang Shin lawan pada akhirnya, adalah tipe solo, itu awalnya adalah tipe 
boss serangan. 

"Itu karena aku melakukan segala jenis penguatan yang bisa kupikirkan: makanan, barang, 
peralatan, dan sebagainya. Orang mungkin mengatakan bahwa jika lawannya adalah tipe 
serangan, saya biasanya akan kalah. " 

Bahkan jika itu adalah Shin, jika monster lawan tidak mungkin ditaklukkan tanpa pesta, dia 
tidak akan berpikir untuk menantangnya sendirian. Dia hanya akan menantangnya jika dia 
tahu bahwa lawannya adalah tipe solo. 

Adapun tipe solo, bahkan jika itu adalah bos, dari ukuran dan metode serangan dan 
sebagainya, mengalahkan itu mungkin tergantung pada keberuntungan, peralatan, 
keterampilan, dan tingkat pemain sendirian. Tentu saja, tak perlu dikatakan bahwa secara 
normal, bahkan jika seorang pemain dikalahkan, mereka masih memiliki pilihan untuk 
kembali. 

Tingkat kemenangan tidak selalu 100% bahkan jika Shin bertarung melawan monster 
dengan tipe solo yang sama lebih dari sekali. 

Di sisi lain, tipe serangan berbeda dari tipe solo. Tubuh mereka sangat besar, dan mereka 
memiliki banyak tempat yang harus diserang pada saat yang sama. 

Rekan Shin Yuzuha, juga dikenal sebagai 'Element Tail', adalah bos tipe raid. Meskipun itu 
berbeda untuk Shin sekarang, dia tidak tahu apakah dia bisa menang sekali dalam 100 
putaran melawan satu sebagai pemain solo atau tidak di era permainan. Bahkan kemudian, 
itu akan membutuhkan banyak keberuntungan. 

Jika Anda hanya berpikir tentang memburu 'Element Tail' tipe raid terlepas dari hasil 
pengorbanan, Anda bisa memahami seberapa kuat itu hanya dengan mengatakan bahwa 
Anda akan membutuhkan setidaknya tiga anggota Rokuten, yang merupakan anggota dari 
negara tersebut. kelas tertutup 

"Aku bertanya-tanya mengapa itu tipe solo." 
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Kata Shin setelah mengingat pertarungannya dengan Origin. Dia berpikir bahwa tipe 
serangan dari kesulitan tertinggi akan menunggu sebagai bos terakhir. Jika monster itu 
setidaknya setingkat 'Element Tail', itu akan hampir mustahil untuk dilepaskan. 

Shadow menggelengkan kepalanya dengan tenang. 

"Mungkin itu dimaksudkan untuk dibersihkan, atau dianggap cukup? Either way, jika 
banyak orang diselamatkan, itu akan baik-baik saja, saya kira. " 

" Kamu benar. Itu mengingatkan saya, saya juga ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. 
Bagaimana Shadow-san datang ke sini? Dari kisah Holly-san, kamu sepertinya tidak 
awalnya tiba di sini bersama-sama. " 

Meskipun itu tidak terbayangkan untuk Shadow yang sekarang, Shadow, ketika dia dan 
Shin telah bertindak bersama, telah menjadi pembunuh bayaran melalui dan melalui. 

Shin ingat Shadow menangis ketika dia menghilang setelah dia dan musuh Holly 
membunuh satu sama lain pada saat yang sama. 

"Oh well, untuk datang ke sini, aku sepertinya sudah datang lebih awal. Saya terkejut ketika 
saya bertemu Shadow lagi. " 

" Itu kalimat saya! " 

Orang tidak bisa membayangkan sosok mengerikan seperti dia di masa lalu setelah melihat 
Shadow yang berbicara dengan Holly sambil tersenyum. 

"Aku menemukan orang ini di desa tempat aku dikirim atas permintaan guild. Aku 
mendengarnya bertarung melawan kelompok monster yang menyerang desa, jadi aku 
mengejarnya dengan terburu-buru. " 

" Aku berhutang budi pada desa itu dalam banyak hal. Karena monster tidak memiliki fitur 
khusus selain dari jumlah mereka, aku bisa menghentikan mereka. " 

"TIDAK! Anda tidak dapat menghentikan mereka. Orang-orang di desa panik. " 

" Sekarang, sekarang, Holly-san. Shadow-san juga tidak akan pergi tanpa mengetahui 
probabilitas kesuksesan. " 

Shin menenangkan Holly, yang mulai marah setelah mengingat masa-masa itu. 

Shadow adalah seorang pembunuh kelas pekerja yang lebih tinggi, seorang 'Shinobu'. 
Selain itu, statistik rata-rata lebih dari 600. Meskipun dia tidak merombak peralatannya 
secara acak seperti yang dimiliki Shin, jika dia menggunakan peralatan yang dia miliki, 
yang berada di atas kelas 《Legenda》, dia bisa menghapus beberapa monster yang lebih 

tangguh secara instan . 
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"Huh, jadi aku sedang mencari Shadow dengan tergesa-gesa, dan ketika aku 
menemukannya, dia mengubah gunung mayat monster menjadi kartu. Para petualang 
lainnya tertegun. Karena mereka berperingkat A, entah bagaimana mereka yakin dengan 
penjelasan bahwa dia adalah Orang Terpilih. " 

" Setelah itu, aku pergi mengunjungi beberapa tempat bersama dengan Holly. Sepanjang 
jalan, saya menerima laporan dari Gold Company, dan bertemu Hibineko lagi di sini. " 

Kurir Berett, yang mencari mantan pemain, tampaknya telah menghubunginya. 

Sebagai Shadow dan Holly telah dikaitkan dengan Shin dalam permainan, mereka 
tampaknya telah menilai bahwa tidak akan ada bahaya bahkan jika mereka bersentuhan. 
Jika itu hanya Shadow, mereka mungkin telah memilih untuk menunggu. 

"Setelah ini dan itu, aku memutuskan untuk membuka toko di sini." 

Keduanya memiliki keterampilan memasak di level VII, sehingga bisnis mereka tampaknya 
berkembang. 

Mereka juga tampaknya bermitra dengan toko Hibineko, dan keduanya mengeluarkan 
kupon yang bisa digunakan di toko masing-masing. 

"Kalau dipikir-pikir, berapa banyak waktu telah berlalu sejak Holly-san datang ke sini? 
Kamu mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa ada perbedaan antara ketika kalian 
berdua tiba. " 

Shin tiba-tiba mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. 

Ada jeda waktu sekitar satu bulan antara kematian Holly dan Shadow. Shin memikirkan 
bagaimana itu mempengaruhi waktu mereka tiba di sini. 

"Aku sudah di sini selama 30 tahun pada tahun ini." 

"Sedangkan aku, aku datang ke sini sekitar 10 tahun setelah Holly." 

"Jika itu masalahnya, apakah sekitar 10 tahun per bulan?" 

"Tetapi orang yang hampir memiliki waktu kematian yang sama dengan saya datang ke sini 
lebih dari satu dekade sebelum saya. Ini tampaknya berbeda untuk setiap individu. 
Beberapa datang ke sini lebih dari 100 tahun yang lalu, dan ada orang-orang yang telah 
mencapai akhir masa hidup mereka juga. " 

Meskipun Shin telah menghitung perkiraan konversi dari cerita mereka, hipotesisnya 
ditolak oleh Holly. Ngomong-ngomong, sudah sekitar 40 tahun sejak Hibineko tiba di sini. 

"Shin, apa menurutmu Marino-chan akan datang ke sini?" 
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"Holly!" 

Shin menghentikan Shadow, yang mencoba memarahi Holly. 

"Tidak apa-apa ... Sejujurnya, ini adalah fifty-fifty; Saya merasa ingin dia ada di sini, tetapi 
saya juga merasa tidak. Tentu saja, saya ingin bertemu dengannya lagi, tetapi kemudian 
saya benar-benar kehilangan niat untuk kembali ke dunia sebelumnya. " 

Ada banyak hal yang ditinggalkan Shin di dunia nyata. 

Orangtuanya yang telah membesarkannya, kakak dan adiknya, teman-teman dekatnya; 
daftar bisa berlanjut selamanya. 

Meskipun dia tidak memiliki kerabat di dunia ini, dia tidak terlalu sedih. 

Meski begitu, meskipun dia datang ke dunia ini yang tampak seperti permainannya, dunia 
nyata bukanlah sesuatu yang tidak penting bagi Shin sehingga dia bisa membuangnya 
dengan mudah. 

Karena itu, jika ada skala antara pilihan 'Tetap' atau 'Kembali', dia masih cenderung ke 
'Kembali' untuk saat ini. 

Dia harus menyampaikan pesan-pesan yang dipercayakan kepadanya oleh orang-orang 
yang telah mati dalam permainan kematian kepada keluarga mereka yang berduka; itu 
adalah janji yang harus dia penuhi jika dia kembali ke dunia nyata. 

Tapi, saat dia menghabiskan waktu di dunia ini, timbangan di Shin perlahan, tapi pasti, 
bergerak. Mereka perlahan-lahan menjauh dari pilihan untuk "Kembali". 

Ada begitu banyak pesona di dunia ini. Dia memiliki kekuatan luar biasa yang 
memisahkannya dari orang lain, Schnee, yang mencintainya, dan mantan pengikut Rokuten 
yang masih menunjukkan kesetiaannya. 

Bahkan jika kondisi kehidupan yang berbahaya sangat berbeda dari dunia nyata, itu bukan 
ancaman besar bagi Shin. 

Dia ingin melakukan perjalanan bebas ke seluruh dunia yang telah mengalami perubahan 
besar; itu akan bohong jika dia menyangkal itu. 

Selain itu, adalah mungkin untuk bersatu kembali dengan para pemain yang telah 
meninggal-semakin dia menghabiskan waktu di dunia ini, jumlah ikatan yang dia miliki 
dengan penduduknya meningkat. 

Jika dia mengetahui bahwa Marino ada di sini, skalanya mungkin akan sangat bergoyang ke 
satu sisi. 

"Yah, sejak awal, ada juga masalah apakah aku bisa kembali atau tidak." 
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"Kamu benar. Tapi kamu bisa datang ke sini, jadi pasti ada metode, bukan? " 

" Seperti yang aku duga, gerbang penjara bawah tanah adalah masalah yang 
memprihatinkan. Meskipun itu tidak selalu berarti bahwa Anda harus melewatinya lagi, 
mungkin saja Anda dapat kembali jika Anda berada dalam skenario yang sama. " 

Kedua orang itu menjawab dengan serius kata-kata Shin. 

Dari isi diskusi mereka, mereka tampaknya setuju bahwa Shin harus kembali ke dunia asli. 

"Ada cerita yang mungkin terkait dengan Ley Lines, tapi itu masih belum cukup informasi. 
Mulai sekarang, saya akan berkeliling mencari informasi lebih lanjut di sana-sini. "(T / N: 
mengubah Pulsa Bumi menjadi Ley Line) 

" Biarkan kami membantu jika memungkinkan. " 

" Saya tidak akan dilindungi kalau begitu. " 

Shadow dan Holly menunjukkan senyum lembut. 

Setelah itu, Shin meninggalkan toko setelah mendengar kisah tentang mereka berdua, 
negara-negara yang pernah mereka kunjungi, dan sebagainya. 

◆◆◆◆ 

"Shin telah pergi." 

"Ya, meskipun kita bertemu lagi, Shin telah sepenuhnya kembali ke dirinya sebelumnya." 

Setelah Shin meninggalkan toko, Shadow menjawab Hibineko, yang meletakkan kacamata 
saat dia berbicara, dengan pandangan entah bagaimana itu terasa lega. 

"Apakah dia seburuk itu?" 

"Ya, meskipun itu bukan tempatku untuk mengatakan, yang bisa aku katakan adalah dia 
telah berubah. Itu karena di masa lalu dia tidak ragu-ragu untuk menebang seseorang. " 

" Aku juga mendengar cerita ... dia tidak tampak seperti seseorang yang akan melakukan 
sesuatu seperti itu. " 

Di antara tiga orang, hanya Shadow yang tahu Shin yang sunyi. . Hibineko dan Holly, di sisi 
lain, tidak bisa membayangkan bahwa Shin tidak akan ragu untuk membunuh seperti yang 
dikatakan Shadow. 

"Jujur saja, aku terkejut juga. Terakhir kali saya melihat Shin, dia tidak akan pernah tertawa 
dengan ekspresi seperti itu. " 
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Ketika dia tidak menunjukkan kekuatannya, Shin saat ini tampak seperti pemuda biasa 
yang dapat ditemukan di mana saja. 

Dia membalas cara Hibineko dan Holly memanggilnya, dan terkejut ketika dia mendengar 
bahwa Shadow dan Holly punya anak. 

Itu adalah reaksi alami. 

Namun, dia tidak memiliki reaksi alami seperti itu sebelumnya. Shin yang dilihat Shadow 
pada waktu itu hampir tidak pernah mengubah ekspresinya. Bahkan ketika dia telah 
membunuh PK, bahkan jika dia telah makan makanan lezat, bahkan jika pemain yang 
membantunya telah mati di depannya. 

Dia telah mencari dan membunuh PK seperti operasi jalur perakitan. Jika seseorang 
mengatakan bahwa dia adalah mesin tujuan semacam itu, orang mungkin mengerti betapa 
berbahayanya dia sebenarnya. 

Apakah orang ini berubah sebelum datang ke sini hanya karena kebetulan? Ini hanya apa 
yang dipercaya Shadow. 

"Apakah sesuatu terjadi?" 

"Aku tidak yakin, tapi pasti ada sesuatu. Sesuatu yang menarik Shin ke sini. " 

Tiga orang itu hanya bisa menebak. Namun, itu adalah hal yang baik, atau setidaknya, 
mereka memahaminya sebagai hal yang baik. Itu juga menyangkut wanita yang dicintai 
Shin. 

"... Marino-chan, maukah kamu datang ke sini?" 

"Aku ingin tahu. Menurut cerita yang kami dengar dari Shin, keadaannya tampak sedikit 
berbeda dari kita. " 

Kedua orang itu tidak tahu alasan utama mengapa mereka tiba di sini, kecuali bahwa itu 
ada hubungannya dengan kematian mereka dalam permainan, jadi mereka pertanyaan 
tidak dapat disimpulkan. 

"... Jika Mari-nyaa-san tidak ada di sini, apa yang kalian berdua ingin lakukan Shin?" 

Hibineko bertanya Shadow dan Holly sambil dengan terampil menyeka meja dengan kaki 
pendeknya. 

"Kurasa dia harus kembali." 

"Setuju, kurasa juga begitu." 

Kedua orang itu menjawab pertanyaan biasa dengan jawaban yang sama. 
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Terhadap jawaban tanpa ragu, Hibineko berhenti menyeka meja. Karena hanya ada tiga 
orang di toko saat ini, mereka dapat berbicara sedikit. 

"Fumu, dari sudut pandang kami, kupikir dia harus kembali jika memungkinkan." 

"Kenapa terburu-buru?" 

"Untuk saat ini, Shin masih ingin kembali ke sisi lain. Tapi, akankah dia bisa membuat 
pilihan yang sama setelah dia menghabiskan waktu yang lama di sini? " 

Jika Hibineko datang ke dunia ini tanpa banyak teman, dia mungkin akan dapat kembali 
tanpa ragu-ragu. 

Namun, Hibineko sudah menghabiskan lebih dari 40 tahun di dunia ini. Bahkan jika dia bisa 
kembali ke dunia asli bersama Shin, dia tidak akan lagi memilih juga. 

"Jika dia tidak memiliki lebih lama untuk hidup di dunia nyata seperti kita, maka pilihan 
untuk menghabiskan sisa waktunya di sini tidak buruk bahkan jika memungkinkan baginya 
untuk kembali. Tapi Shin masih muda. Saya tidak berpikir saya ingin dia tetap di dunia ini 
di mana akhirnya tidak diketahui. " 

" Anda benar. Jika dia sudah lama di sini, dia kemungkinan besar tidak ingin pulang. " 

" Tapi tidak seperti kita, Shin tidak mati. Seharusnya ada sesuatu yang dia tinggalkan, kan? 
" 

" Tetap saja, kamu juga bisa mengatakan bahwa, tidak seperti kita, Shin adalah yang terkuat 
di dunia ini. Selain itu, saya bertanya-tanya apakah dia akan bisa menolak cinta seorang 
wanita secantik Schnee. " 

Zaman sekarang disebut 'masyarakat stres'. Orang-orang tidak ingin terikat oleh siapa pun, 
dan melakukan apa pun yang mereka inginkan. Tetapi pada saat yang sama, sebagai orang 
yang hidup di dunia nyata, mereka juga harus mempertimbangkan perasaan orang lain. 
Ada banyak orang yang ingin hidup sambil melakukan hal-hal yang mereka sukai dan 
melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. 

"Dunia ini memang sangat nyaman untuk Shin." 

Shadow dan Holly tidak bisa menyangkal kata-kata Hibineko karena apa yang dia katakan 
juga berlaku untuk diri mereka sendiri. 

"Pada akhirnya, itu tergantung pada Shin, ya?" 

"Memang. Secara pribadi, saya ingin orang tuanya merasa lega. " 

" Itu karena dia membawa harapan semua orang sendirian. Aku ingin tahu bagaimana 
jadinya jika Mari-nyaa tidak ada di sini. " 
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Sejak awal permainan kematian, ketiganya tahu bahwa berbagai hal yang tidak masuk akal 
telah dipaksakan pada Shin; mereka ingat Shin menekan dirinya sendiri karena kekuatan 
itu pada waktu itu. Statistiknya tinggi secara kebetulan, tetapi karena itu, ia terpaksa 
membersihkan permainan. Tidak bisa dihindari bahwa Shin tertawa dengan ekspresi lelah 
di wajahnya. 

Itu mungkin berakhir berbeda jika semua orang mulai dari garis awal yang sama. Namun, 
dengan pengecualian Shin, statistik terbaik para pemain maju baru saja mulai melebihi 800 
pada masa itu. Statistik Shin adalah sekitar 200 poin di atas mereka. 

Perbedaan 200 kemampuan di THE GATE BARU hanya akan menyebabkan pemain lain 
menjadi penghalang bagi Shin, bahkan jika dia membuat pesta. Perbedaan kerusakan yang 
diberikan, kecepatan gerakan, pertahanan, dan sebagainya sudah jelas. Hanya sedikit 
pemain yang mencapai level mahir di tempat pertama. 

Ceritanya berbeda ketika dia bertarung melawan pasukan monster besar dan bekerja sama 
dengan banyak pihak, tetapi tidak ada cukup ruang bagi banyak pemain untuk bertarung 
bersama di ruang bawah tanah. Ini terutama benar di penjara bawah tanah terakhir. 

Selain itu, dalam situasi di mana tidak mungkin untuk bangkit kembali setelah mati, perlu 
waktu lebih dari setahun untuk melatih pemain lain ke level Shin. Para pemain yang ingin 
logout sesegera mungkin telah mengeroyok dan menuntut agar Shin cepat-cepat 
menyelesaikan permainan. 

"Kuharap kita bisa membantunya dalam keadaan darurat." 

"Ini membuat frustrasi, kan?" 

Mereka tidak bisa melakukan apa pun untuk pemuda yang telah berjuang dalam permainan 
kematian dalam kesendirian. 

Orang-orang dewasa khawatir. 

◆◆◆◆ 

"Sekarang, apakah saya akan segera kembali ke penginapan?" 

Shin, yang telah meninggalkan 'Nyan Da Land', bergumam dan menuju penginapan. 

Meskipun pembicaraannya dengan Shadow dan yang lainnya telah mengalihkan pikirannya 
sampai batas tertentu, dia masih tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia bertemu 
Schnee. 

Dia membuka pintu 'Ekor Merah' sambil merasa sedikit tertekan, menerima kunci, pergi ke 
kamarnya tanpa bertemu siapa pun di jalan, dan tiba di kamarnya. 
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Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ketika dia telah menerima 
kunci tadi, dia juga meminta air. Dia kemudian menerima seember air dari seorang wanita. 
Ember itu tampak berat, tetapi wanita itu membawanya dengan mudah. 

Dia merendam handuk setelah menggunakan sihir untuk menghangatkan air, dan menyeka 
tubuhnya. Toilet menjadi populer, tetapi pemandian tampaknya masih sulit untuk 
direproduksi. Shin, yang tidak mengerti sisi teknis dari hal-hal, tidak bisa melakukan apa 
pun kecuali berharap itu dibangun dengan cepat. 

"... Aku harus tidur." 

Dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia memutuskan untuk pergi tidur. 

Apakah masalah dengan Schnee memiliki efek yang langgeng padanya? Dia tidak bisa 
memaksa dirinya untuk melakukan apa pun. 

Dia merangkak ke kasur. Kesadaran Shin memudar menjadi tak terduga saat tidur dengan 
mulus. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 5 - 2.1 
Keesokan harinya saat fajar. 

Setelah Shin selesai mempersiapkan diri dengan perlengkapannya sendiri, seseorang 
mengetuk pintu. Schnee, yang menyamar, Tiera, Yuzuha, dan Kagerou sedang menunggu di 
luar. Sepertinya mereka ingin sarapan bersama. 

Shin turun dengan Yuzuha di kepalanya. Meskipun dia dengan santai melihat ke arah 
Schnee, dia tidak melihat sesuatu yang aneh tentang penampilannya. 

"Apa yang akan kamu lakukan hari ini?" 

Tiera bertanya sambil makan sarapan. 

Tampaknya 'Banjir' sudah diumumkan secara luas, saat evakuasi warga telah dimulai. 

Meskipun para petualang telah direkrut untuk membantu di tempat-tempat di mana 
bantuan dibutuhkan, tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. 

"Aku akan pergi ke istana tuan feodal. Karena aku sudah mengatakan bahwa aku akan 
membawamu ke sana, tolong ikut aku hari ini, Shin. " 

" Ah-Ya, aku mengerti. " 

Apakah dia lupa memberitahunya kemarin? Karena Shin juga tidak memikirkan 
rencananya hari ini, dia setuju. 

Ketika dia memandang Schnee, yang sikapnya tidak berubah, Shin berpikir, 'Apakah aku 
aneh karena mengkhawatirkan apa yang terjadi?'. 

Apa yang sering dikhawatirkan pria pada saat-saat seperti itu? Dia memikirkan hal-hal 
sepele. 

"Lalu, aku akan pergi ke pusat pelatihan. Saya tidak bisa pergi ke garis depan, tetapi Anda 
tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. " 

" Ya, itu akan menyenangkan. Jika saya punya waktu, akankah kita berdebat lagi? " 

" ... Ya, terima kasih sebelumnya. " 

Sambil mendengar jawaban dari Tiera, yang berhenti pada situasi yang sulit, Shin berdoa 
untuknya di benaknya. 

Shin telah melihat dua latihan ketika mereka bepergian bersama, tetapi dari apa yang 
dilihatnya, latihan Schnee sangat sulit. Itu di tingkat di mana, tanpa gerobak yang 
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direnovasi dan tempat tidur yang dibuat khusus oleh Shin, Tiera tidak akan bisa bergerak 
karena kelelahan yang diakumulasi dari pelatihan. Sepertinya dia tidak bisa membantu 
tetapi menjawab dengan patuh. 

Dia bisa bertarung dengan cukup jika dia ingin pergi ke garis depan karena dia akan 
ditemani oleh Kagerou, tetapi itu tidak berarti bahwa kekuatan bertarungnya sendiri telah 
meningkat. Dengan demikian, pelatihan itu ternyata efektif. 

Ketika seseorang hanya terjebak untuk mendapatkan level, mereka tidak bisa menjadi 
sangat kuat. 

Mereka mempercayakan kunci mereka kepada pemilik penginapan setelah mereka selesai 
makan dan pergi. 

Meskipun Schnee dan Tiera selalu menarik perhatian orang, dengan monster 'Flood' 
mendekat, tidak ada yang memanggil mereka. 

Tiera dan Kagerou menuju ke guild dalam perjalanan kembali, berpisah dari Shin, Schnee, 
dan Yuzuha yang berjalan menuju kastil. 

"Apa yang akan kita lakukan hari ini?" 

"Kita akan membahas kerja sama dan pertemuan dengan Yang Terpilih yang akan dikirim. 
Sebenarnya, itu juga untuk melihat seberapa besar kita bisa bekerja sama. " 

Meskipun dia sudah bertemu dengan Hibineko dan yang lainnya, Shin belum bertemu 
dengan kelompok pengiriman yang lain. Mungkin Rionne akan diperkenalkan juga. 
Meskipun Yang Terpilih memiliki kemampuan individu yang sangat baik, itu tidak masuk 
akal untuk bekerja sama tanpa mempersiapkan. 

Karena nasib kota bergantung pada mereka, dapat dikatakan wajar untuk melakukannya. 

"Jika aku ingat dengan benar, apakah kita akan bertemu Guile dan Liege?" 

"Kamu sudah tahu tentang mereka?" 

"Aku mendengar tentang mereka di guild. Aku dengar kita akan menyerang dengan 
keterampilan sihir Guile, apakah dia penyihir? " 

" Ya, nama lengkapnya adalah Guile Serget. Dia adalah seorang penyihir yang unggul dalam 
keterampilan sihir sistem api. Yang lainnya adalah Liege Latreia, yang adalah seorang 
pendekar pedang ajaib seperti Rionne-sama. " 

Tampaknya Guile adalah seorang Dewa, dan Liege adalah seorang Dragnil. Schnee 
tampaknya memiliki kesempatan untuk bertarung bersama dengan mereka berdua 
beberapa kali sebelumnya, karena dia tampaknya mengenal kepribadian mereka dengan 
baik. 
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Sementara Shin mendengarkan pembicaraan Schnee tentang gaya dan kemampuan tempur 
Guile dan Liege, mereka tiba di istana tuan feodal. 

Tepat sebelum mereka memasuki kastil, Schnee membatalkan penyamarannya dan 
berjalan ke gerbang dengan penampilan aslinya. Meskipun perubahannya tiba-tiba, tidak 
ada yang memperhatikan keterampilan sihir. 

"Schnee Raizar-sama! Terima kasih sudah datang ke sini! " 

Penjaga gerbang yang memperhatikan mereka mendekati memberi hormat dengan 
sempurna. 

Dengan mata penjaga gerbang tertuju pada Schnee, kehadiran Shin bahkan tidak 
diperhatikan. 

"Um, kami ingin masuk ke dalam ..." 

"Hah ?! Maaf! Tolong tunjukkan izinmu! " 

Penjaga gerbang itu tampaknya benar-benar tidak menyadari Shin. Penjaga gerbang 
berkata dengan tergesa-gesa ketika Shin memanggil. 

Schnee menyerahkan izin kepada penjaga gerbang yang terlalu antusias. Dia tampaknya 
telah menerimanya sebelumnya. 

Dua orang dan seekor binatang melewati pintu yang dibuka oleh penjaga gerbang, yang 
mengkonfirmasi izin mereka, dan memasuki kastil. 

Salah satu penjaga gerbang membimbing mereka dengan ekspresi senang. Namun, jika 
seseorang melihat wajah putus asa dari para penjaga gerbang yang tersisa, yang terus 
bekerja, jelas bahwa pertarungan sengit telah terjadi atas peran ini. 

(Kelihatannya berlebihan.) 

Ketika mereka berjalan di dalam kastil, tidak terhindarkan bahwa mereka akan melewati 
banyak orang. Sebagian besar dari mereka berhenti berjalan; apakah itu karena mereka 
terpesona oleh Schnee? Mereka membungkuk dengan sopan. 

Perasaan bahwa sejumlah orang mengikuti mereka meningkat seiring berjalannya waktu; 
mungkin bukan hanya imajinasi Shin. 

"(Apakah Schnee populer?)" 

"(Ya, dia adalah wanita yang kuat dan cantik dari ras yang unggul. Ini mengingat bahwa dia 
populer.)" 

Saat menjawab telepati Yuzuha, Shin merasa tertekan saat dia melihat dirinya sendiri. 
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Orang-orang yang lewat kebanyakan memperhatikan Shin dan Yuzuha setelah mereka 
melihat Schnee. Juga, sekitar 90% dari mereka memiliki "Siapa pria itu berjalan bersama 
dengan Schnee-sama ?!" 

Meskipun hanya beberapa dari mereka yang mengarahkan permusuhan padanya, itu tidak 
berubah bahwa itu menyebalkan. Shin menyesal meremehkan popularitas Schnee. 

Apakah tidak ada yang memanggilnya karena semua orang tahu mengapa dia datang ke 
sini? Shin merasa lega karena tidak ada yang bisa secara terbuka bertanya siapa teman 
Schnee itu. 

Setelah beberapa menit, penjaga gerbang berhenti di depan kamar tertentu. Rupanya ini 
adalah lokasi pertemuan. 

"Raizar-sama. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda di sini. " 

" Jangan khawatir tentang itu. Apakah kita terlambat? " 

" Tidak, ada orang yang belum datang. " 

Ketika keduanya memasuki ruangan, seseorang yang mengenakan pakaian dengan kualitas 
terbaik di antara orang-orang yang duduk di meja berdiri dan memberi Schnee kata-kata 
dari syukur. 

Taul Yaxfell. 

Sosok dengan mata yang menyampaikan tujuan yang kuat dan rambut yang dipangkas 
pendek mungkin berusia pertengahan 40-an. Tubuh tanpa kelemahan mencerminkan 
karakternya. 

"Shin-dono, partisipasimu dalam mempertahankan kota kita bersama dengan Rionne-sama 
memang meyakinkan." 

"Ah, tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." 

Ketika dia bertukar salam ringan dengan Schnee, Taul juga memanggil untuk Shin segera. 
Meskipun pidatonya sopan, matanya yang tajam tampak melihat melalui karakter yang 
disebut Shin; mungkin inilah yang diharapkan dari tuan feodal Balmel. 

"Masih ada sedikit waktu sebelum diskusi dimulai. Saya akan meminta seseorang untuk 
menyiapkan minuman, jadi silakan buat sendiri di rumah. " 

Taul berkata, dan meninggalkan kursinya untuk melangkah keluar. Grup pengiriman 
maupun Rionne belum datang. 

Ketika mereka berbicara dengan Hibineko dan yang lainnya sambil menunggu sebentar, 
selain Taul dan Rionne, dua pria dan seorang wanita masuk. 
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"Lalu, sekarang semua anggota hadir, aku ingin memulai pertemuan dengan 
memperkenalkan anggota baru. Karena ini adalah pertemuan pertama mereka, mari kita 
kenalkan diri kita sebentar. " 

Begitu dia melihat bahwa semua orang telah duduk, Taul mulai berbicara. 

Mulai dari Shin dan Rionne, yang berpartisipasi secara mendadak, pengenalan diri maju 
secara teratur. 

"Aku tipu muslihat. Mage. Saya bertanggung jawab atas serangan pertama bersama dengan 
Raizar-dono kali ini. Senang bertemu denganmu." 

Meskipun Guile mengatakan dia adalah seorang penyihir, karena penampilannya, itu akan 
meyakinkan jika dia mengatakan dia adalah seorang pejuang. Dia memiliki wajah murid-
murid gelap yang menyegarkan dan rambut cokelat yang cukup panjang. Tingginya hampir 
sama dengan Shin, tetapi Guile memiliki lebih banyak massa otot. Meskipun dia adalah 
seorang bangsawan, penampilannya tidak berbeda dari manusia. Mungkin itu karena 
mereka akan menguji kerja sama mereka, tetapi dia juga membawa staf dan jubah. 

"Aku Liege Latreia. Saya seorang wanita pedang sihir. Kali ini aku akan membantu orang ini 
dengan Rionne-sama. Mari rukun. " 

Liege adalah seorang wanita yang memiliki rambut merah seperti ombak yang menyala 
dan mata merah. Dia berbicara seperti seorang pria, mungkin karena kelas prajuritnya, 
tetapi dia adalah wanita yang montok, proporsional dengan tinggi 170 kuburan. 

Kecuali untuk sisik kecil di daerah sekitar matanya, dia tidak memiliki karakteristik lain 
dari jaring. Tidak seperti Shibaid, yang telah ditemui Shin sebelumnya, penampilannya 
tampak seperti manusia. 

"Jadi sebenarnya ada orang yang memakai itu di sini." 

"Hmm? Apakah ada yang salah? " 

Tanya Liege. Dia sepertinya mendengar Shin bergumam. 

"Ah, tidak, aku berpikir, apakah itu baju besi ajaib yang dikenakan Liege-san?" 

Seperti Guile, Liege juga memakai peralatan yang dimaksudkan untuk pertempuran yang 
sebenarnya. Namun, apa yang dia kenakan biasa disebut baju renang bikini. Itu muncul di 
bagian gim, dan merupakan perlengkapan yang memiliki fungsi dipertanyakan sebagai baju 
besi. 

Shin, tentu saja, tahu peralatan apa itu. Nama resminya adalah 'Armor Sihir Dragon Ball,' 
dan merupakan armor tingkat sedang 《Legenda》 yang menggunakan permata yang 

dihilangkan dari monster silsilah naga. 
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Adapun mengapa armor itu berwarna merah, adalah karena permata Naga Merah telah 
digunakan. Itu membatalkan kerusakan yang diterima di bawah nilai tertentu, memiliki 
efek yang mengurangi kerusakan lebih lanjut, dan tidak dapat dilengkapi dengan VIT 
kurang dari 500. Bagian di mana kulit terkena memiliki efek penurunan kerusakan, jadi 
mungkin untuk mengatakan bahwa dia bisa menangkap pisau dengan lengan kosong 
tergantung statistiknya. 

Namun, meskipun kinerjanya tinggi, itu bukan peralatan yang sangat populer di era game. 
Karena permainan itu adalah VRMMO, di mana avatar bertindak sebagai tubuh sebenarnya 
para pemain, tidak banyak wanita yang ingin memakainya. 

"Ya ampun, apakah kamu terpesona oleh armorku? Aku merasakan matamu di dadaku. " 

Liege menekankan dadanya setelah dia mengatakan itu. Meskipun memang benar bahwa 
Shin telah melirik dadanya, yang sepenuhnya ditutupi oleh baju zirahnya, dia tidak 
melakukannya dengan niat buruk. 

"Maafkan aku ..." 

Sambil berpikir, 'jangan menggodaku', Shin juga bertanya-tanya apakah dia mengenakan 
baju besi itu karena karakternya. 

"Liege, tinggalkan godaan. Saya akan terus memperkenalkan diri, saya Elgin Schlafer. Saya 
pemimpin ksatria Balmel. Kali ini, saya akan mengambil komando tentara. Saya tidak 
punya niat untuk bersantai karena Raizar-dono ada di sini. Aku berharap bisa bergaul 
denganmu. " 

Sebagai cara untuk mengganggu olok-olok antara Shin dan Liege, pria berikutnya 
memperkenalkan dirinya. 

Mungkin itu karena pekerjaannya mengharuskannya untuk sering berteriak, tetapi 
suaranya bergema dengan baik. Karena Shin bingung bagaimana harus menanggapi Liege, 
dia berterima kasih pada Elgin dalam hatinya. 

Elgin adalah pria besar sekitar 2 mels tinggi. Lengan dan kakinya menggandakan ketebalan 
Shin. Sosoknya terbungkus dalam baju besi yang dirancang khusus yang mendominasi 
sekitarnya hanya dengan berdiri. Shin tidak tahu apakah dia Terpilih atau tidak, tetapi 
Elgin memiliki level 212. Apakah dia berusia akhir 30-an atau awal 40-an? Ada kilatan 
tajam ke arah Shin, juga dalam arti berbeda dari Taul. 

Tanpa henti, Schnee, Hibineko, dan yang lainnya juga memperkenalkan diri. 

"Baiklah, mari kita bahas 'Banjir' sekaligus. Meskipun kamu mungkin sudah mendengar, 
aku ingin kamu mendengar ini lagi untuk konfirmasi. " 

Setelah perkenalan diri selesai, Taul mulai berbicara. 
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Taul meletakkan peta di atas meja begitu dia menarik perhatian semua orang. Itu adalah 
peta kasar yang menunjukkan Balmel dan Kalkia. 

"Sebagai hasil dari memeriksa informasi yang dibawa oleh Rionne-sama dan Shin-dono, 
dipastikan bahwa gerombolan besar monster datang ke sini. Dilihat dari kecepatan 
perjalanan mereka, mereka diharapkan tiba di Balmel dalam waktu sekitar 4 hari. Inti 
gerombolan terdiri dari monster humanoid, seperti goblin, orc, ogre, dan sebagainya. " 

Sambil memberikan informasi, Taul meletakkan penanda pasukan di peta untuk mewakili 
kelompok monster. Selain itu, ia menempatkan dua spidol di Balmel dan empat spidol 
besar di belakang mereka. 

"Ini Shin-dono, Shadow-dono, Holly-dono, dan Nekomata-dono dari kelompok pertama. 
Schnee-sama, Rionne-sama, Guile-dono, dan Liege-dono dari kelompok kedua ada di sini. 
Anda akan menunggu 5 kemel di depan Balmel, sementara skuadron ksatria akan 
menyebar di belakang. Setelah menarik monster sampai batas tertentu, Schnee-sama dan 
Guile-dono akan menyerang dengan sihir area luas. Sementara itu, karena banyak monster 
yang diperkirakan akan tetap berada di dekat sisi kelompok pertama, mereka akan 
mencegat mereka. Sambil mengurangi jumlah mereka, tolong juga membiarkan beberapa 
monster lewat ke belakang dalam jumlah sedang. " 

Taul menjelaskan strateginya secara verbal dengan spidol sesudahnya. 

Mengalahkan individu tingkat tinggi mengambil prioritas pertama, pertahanan adalah 
perhatian utama dan pelatihan adalah bonus tambahan, Taul mengatakan kepada mereka 
ketika ia selesai menjelaskan. 

"Jadi, kelompok pertama akan membentuk partai dan memiliki pelatihan kerja sama. 
Karena tugas utama kelompok kedua adalah untuk menjaga Guile-dono, kamu akan 
berlatih melawan Schnee-sama. " 

" Eh! " 

" Ayo lagi ?! " 

Guile menegang mendengar apa yang dikatakan Elgin, dan Liege mengangkat suaranya 
hampir ke titik. menjerit. 

"Schn-nya-san terkenal dengan latihannya yang keras, kau tahu?" 

Hibineko berbisik kepada Shin, yang tampak meragukan reaksi mereka .. 

Rupanya, mode keras adalah standar bahkan jika orang yang dilatih Schnee bukanlah 
temannya. 
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Hanya Rionne yang tampak menantikan pelatihan Schnee; apakah itu karena dia tidak tahu 
seberapa parah jadinya? Atau karena dia merasa terhormat dilatih oleh Schnee? 

"Jangan mati!" 

Mereka akan punya waktu untuk pulih bahkan jika mereka kelelahan. Schnee pasti akan 
mengerjakannya sampai batas mereka. Shin berpikir sambil menyemangati mereka. 

"Kalau begitu, kita akan pergi berlatih juga." 

Mengikuti kelompok kedua Schnee, Shin dan kelompoknya juga mulai bergerak. 

Berbeda dengan kelompok kedua di mana Schnee bertindak sebagai lawan, Shin dan 
kelompoknya pergi ke luar benteng Balmel. Mereka akan berlatih melawan monster yang 
berkeliaran di luar selama masa damai yang tidak terkait dengan 'Banjir'. 

Meskipun perbedaan kemampuan antara kelompok Shin dan monster terlalu besar untuk 
pertarungan yang tepat, tidak ada masalah karena mereka hanya berlatih kerja sama 
mereka. 

"Shin, sudah lama sejak kau dan aku membentuk pesta." 

Shadow menggumamkan beberapa kata. 

"Ya. Tetapi dalam kasus saya, mungkin saya harus mengatakan sudah lama sejak saya 
bergabung dengan sebuah pesta. " 

Ini juga merupakan hasil dari perbedaan kemampuan yang berlebihan. Shin menolak 
sistem partai karena lebih efisien baginya untuk menantang musuh sendirian daripada dia 
bergabung dengan partai dan menyesuaikan dengan level mereka. 

"Tidak ada jalan lain. Itu akan terlalu memakan waktu bagimu untuk melatih pemain lain, 
kan? " 

" Aku tidak berpikir aku akan sangat senang jika itu mudah bagi orang lain untuk 
mengejarku, " 

Shin hanya mengucapkan beberapa kata untuk menanggapi Komentar Shadow. 

Sementara itu adalah hal yang baik bagi pemain lain untuk menjadi lebih kuat, Shin tidak 
bisa secara jujur senang dengan prospek karena dia sudah mengorbankan begitu banyak 
untuk menjadi kuat sendiri. 

Kemudian Hibineko menyela. 
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"Tinggalkan pembicaraan kosong untuk nanti. Kita harus berurusan dengan monster-
monster ini dengan serius, bahkan jika mereka berperingkat rendah. Anda harus berjaga-
jaga! " 

" ... Benar. Maaf, aku agak terlalu bersemangat. " 

" Aku minta maaf. " 

Shadow dan Shin dengan patuh meminta maaf karena terlalu bersemangat membuat pesta. 
Terus terang, mereka akan tetap tidak terluka bahkan jika mereka menerima serangan 
kritis dari monster ke wajah. 

Hibineko juga mengerti, jadi dia tidak tersinggung. 

Kemudian, Holly tersenyum kecut dan mulai berbicara. 

"Hibineko-san sama bersemangatnya." 

"Orang dewasa harus memiliki kontrol diri." 

"Jadi mengapa ekormu bergerak lebih dari biasanya?" 

"... Itu untuk menjaga keseimbangan-ku!" 

Saat berjalan dengan dua kaki, ekor hampir tidak berpengaruh dalam menjaga 
keseimbangan. Pada akhirnya, Hibineko sama bersemangatnya dengan Shin dan Shadow. 

Holly memperhatikan Hibineko dengan mata yang menghangatkan hati. 

"Ngomong-ngomong, kita berada di tempat monster akan muncul." 

"Aku sedang bersemangat ... Yah, kau benar tentang itu. Banyak monster tipe serigala 
seharusnya muncul di sekitar sini. " 

Holly mengolok-olok Hibineko, tapi dia tidak lupa untuk mencari musuh di sekitarnya. 

Sementara semua orang telah melakukan percakapan main-main dan bergerak dengan 
kecepatan tinggi sesuai status mereka sebagai Yang Terpilih, mereka sudah menginjakkan 
kaki di daerah tempat monster bertelur. 

Namun, tidak ada bayangan monster yang bisa dilihat, bahkan jika mereka melihat 
sekeliling. 

"Aneh sekali. Tidak ada satu monster pun dalam rentang persepsiku. " 

" Tidak satu pun, katamu? " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Rentang persepsi Shin telah sangat diperluas melalui berbagai keterampilan seperti 【

Pencarian】 dan 【Masuk Persepsi】. Karena itu, dia bisa merasakan tempat-tempat di 

mana Shadow dan Hibineko tidak bisa mencapainya, tetapi dia masih tidak bisa 
menemukan monster tunggal. 

Shadow dan yang lainnya, yang tahu jangkauan persepsinya, telah membingungkan 
ekspresi di wajah mereka. 

"Apakah sesuatu seperti ini biasanya terjadi selama 'Banjir'?" 

"Tidak. Meskipun aku telah mengalami 'Flood' beberapa kali, bahkan jika jumlah monster 
bisa sedikit berkurang, mereka tidak menghilang sepenuhnya. " 

" Jumlah monster berkurang? " 

"Monster-monster yang muncul dalam 'Flood' tanpa pandang bulu menyerang monster 
lain. Diketahui bahwa monster akan meninggalkan wilayah mereka ketika mereka 
merasakan bahaya. " 

" Begitu. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. " 

" Ya, sejak awal, bahkan jika aku mengatakan jumlah mereka menurun, itu tidak tiba-tiba 
berkurang seperti ini. Ini jelas tidak normal. " 

Ekspresi Shin dan yang lain menajam pada ucapan Hibineko. 

Mereka tidak punya masalah berurusan dengan 'Banjir', tapi sekarang monster itu 
menghilang secara misterius juga. Semua orang dengan suara bulat setuju bahwa itu terlalu 
optimis. 

"Ini bukan waktunya untuk berlatih dengan santai. Mari kita segera kembali. " 

" Benar. Kami tidak tahu penyebabnya, jadi akan lebih baik untuk melaporkannya. " 

Holly setuju dengan saran Shadow. Shin dan Hibineko juga tidak keberatan, jadi mereka 
berlari kembali ke Balmel memanfaatkan sepenuhnya kecepatan Yang Terpilih. 

Mereka mencari keberadaan monster sepanjang perjalanan kembali, tetapi masih tidak 
mendeteksi apa-apa. 

"........." 

"Shin? Kamu terdiam beberapa saat, apakah kamu punya ide? " 

" Ya, beberapa. " 
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Shin menjawab pertanyaan Shadow dengan wajah pahit. Ada sesuatu yang muncul dalam 
ingatan Shin. 

Telah ada acara perang di game di mana gerombolan monster akan menyerang kota. Itu 
bukan peristiwa yang tidak biasa. 

Namun, banyaknya monster telah menjadi masalah. Monster-monster di daerah sekitarnya 
akan berhenti sementara untuk bertelur dan segerombolan besar monster akan mendekati 
kota secara bersamaan seperti ombak hitam. 

Tentu saja, para pemain bertahan dan berhasil mempertahankan kota. Sebagian besar 
monster telah terpesona oleh keterampilan sihir pemain tingkat lanjut seperti Shin. 
Namun, karena monster yang menyerbu kota dari bawah tanah, kerusakan yang 
disebabkan selama acara itu juga tidak kecil. 

Monster telah menghilang sebelum acara dimulai. Jika ini seharusnya indikasi yang sama, 
akankah hal yang sama terjadi di 'Banjir'? Jika demikian, gelombang monster baru yang 
bergelombang akan melebihi skala normal 'Banjir'. 

"Seandainya itu sama dengan acara perang, kita perlu melaporkannya." 

"Memang, kupikir aku akan meminta Schnee untuk melakukan itu." 

Shin menjawab kata-kata Hibineko sambil mengangguk. 

Schnee bisa menjelaskan kisah itu sebagai peristiwa dari masa lalu. Jika dia melakukan itu, 
Shin tidak harus menonjol. 

"Tidak ada tanda-tanda monster, katamu?" 

Empat orang yang kembali ke istana tuan feodal segera menghubungi Taul, dan 
melaporkan tentang monster itu. Semua orang di kelompok kedua, Schnee dan yang 
lainnya, juga datang ke ruang tamu. 

Taul yang telah mendengarkan laporan itu untuk sementara waktu, merenungkan saat ia 
mencari-cari di ingatannya. Namun, dia menghela nafas kecil, mungkin karena dia tidak 
bisa memikirkan apa pun. 

Elgin dan yang lainnya yang duduk bersama juga menggelengkan kepala. 

"Sejauh yang aku tahu, seharusnya tidak ada catatan tentang pertempuran semacam ini. 
Investigasi diperlukan. " 

" Monster merasakan bahaya dan melarikan diri, maka itu tidak bisa dijelaskan dengan itu. 
" 

Menilai dari sikap mereka, mereka sangat berhati-hati tentang masalah ini yang beredar. 
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"Apakah ada yang punya ide?" 

Semua anggota kecuali Schnee menggelengkan kepala pada kata-kata Taul. 

"Schnee-sama, apakah kamu punya ide?" 

"Ya, aku ingat sesuatu yang serupa terjadi di masa lalu." 

Schnee mengangguk pada pertanyaan Taul. Kisah itu sudah disampaikan kepada Schnee 
oleh Mind Chat. 

Itu hanya kisah permainan dari ingatan Shin, tetapi tidak aneh untuk berpikir bahwa itu 
bisa terjadi di dunia ini. 

"Bisa Anda ceritakan? Bahkan informasi sekecil apa pun diperlukan. " 

" Tentu saja. Meskipun itu terjadi cukup lama sebelumnya--- " 

Schnee menjelaskan sambil menutupi fakta di sana-sini. 

"Itu ... adalah ..." 

Semua orang yang mendengar cerita itu menegang ekspresi mereka. 

Ketika mereka mendengar bahwa level monster yang akan menyerang juga akan tinggi, 
ekspresi Taul dan Elgin menjadi berat. 

Pertahanan saat ini menyerukan pasukan khusus yang terdiri dari Yang Terpilih dan 
tentara biasa untuk membunuh musuh ketika mereka datang karena jumlah mereka terlalu 
banyak. 

Jika gerombolan monster itu menjadi terlalu banyak untuk ditangani oleh prajurit biasa, 
mereka bisa berharap bahwa total kerusakan jaminan akan menjadi astronomi. 

"Karena situasinya hanya mirip dengan apa yang aku ketahui dari masa lalu, tidak jelas 
apakah itu akan menjadi seperti itu atau tidak." 

"Tidak, akan lebih baik untuk berasumsi bahwa itu akan terjadi. Sekarang bukan waktunya 
untuk berbicara tentang pelatihan dan semacamnya. " 

Elgin menjawab ucapan Schnee dengan ekspresi serius. Akan terlalu berbahaya jika 
prediksi Schnee tepat sasaran. 

"Saya pikir akan menang mudah saat ini." 

"Astaga. Hal-hal tidak pernah berjalan mulus. " 
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Guile dan Liege mengangkat bahu mereka seolah-olah mereka mengatakan" Beri aku 
istirahat! ". 

Meskipun mereka memiliki sikap yang tidak serius, sulit untuk mengatakan bahwa mereka 
juga memiliki ekspresi yang cerah. 

"Namun, tidak perlu terlalu pesimis. Kami memiliki Schnee Raizar dan dua Orang Terpilih 
tambahan bersama kami sebagai bala bantuan. Kita seharusnya bisa selamat dari masa-
masa kritis ini selama kita tidak melakukan kesalahan. " 

" Memang, kita tidak tahu berapa banyak monster yang akan ada, tapi kita diberkati dengan 
sekutu saat ini. Pertempuran bisa berakhir dengan tiba-tiba dengan cepat. " 

Hibineko dan Shadow memanggil Taul dan yang lainnya yang hanya memikirkan musuh. 

Suara-suara mereka yang bersemangat meringankan suasana yang akan segera tenggelam. 
Mereka tenang karena Shin dan Schnee ada di sana. Dalam arti tertentu, Shin dan Schnee 
jauh lebih berbahaya daripada monster yang mendekat. 

"Tentu saja, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu." 

"... Itu benar, aku harus berterima kasih kamu ada di sini. Mari kita ubah strateginya. 
Schnee-sama, apakah Anda tahu ke arah mana monster akan menyerang dari? " 

" Tidak, saya tidak tahu sejauh itu ... " 

Itu jelas berbahaya berpikir monster semua akan menyerang dari arah yang sama, jadi 
Schnee menjawab secara jujur. 

Selain itu, karena mereka tidak tahu kapan monster akan menyerang, mereka 
menyelesaikan diskusi dengan menyetujui untuk mengirim pengintai ke arah yang paling 
mungkin diserang. 

Setiap stasiun dihubungi ketika diskusi selesai. Ini dilakukan agar prajurit siap jika monster 
dari acara perang muncul kapan saja. 

◆◆◆◆ 

"Hei, Schnee, aku bertanya hanya untuk memastikan, tetapi apakah kamu pernah 
menggunakan sihir skala besar untuk setiap perang anti-guild saat aku pergi?" 

"Tidak, aku belum pernah berperang melawan tentara sebesar itu sebelumnya, karena 
kebanyakan musuh dapat ditangani dengan sihir area luas yang normal. " 

Shin dan yang lainnya yang meninggalkan kastil telah berpisah sebentar sebelum bertemu 
lagi. 
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Saat ini, mereka menuju ke guild untuk bertemu Tiera. Meskipun mereka tidak bisa 
bertarung melawan monster untuk latihan kerja sama, mereka telah menguji kerja sama 
mereka dengan boneka pelatihan di tempat latihan di kastil. 

Karena mereka harus bertarung melawan sejumlah besar monster kali ini, Shin ingin 
mengkonfirmasi kekuatan keterampilan sihir perang anti-guild dengan Schnee. Tetapi 
Schnee tidak pernah bertarung melawan satu batalion sejak 'Senja Yang Mulia', jadi dia 
juga tidak tahu seberapa kuat mereka. 

"Lalu, apakah buruk untuk menggunakannya tanpa berpikir? Akankah Anda mencoba 
untuk menggunakan satu selama serangan pertama? " 

" Ya, jika saya menggunakannya, waktu itu akan menjadi satu-satunya kesempatan saya. " 

Tergantung pada jumlah musuh dan skala sihir, itu mungkin untuk semuanya berakhir 
hanya dengan satu pukulan. Karena itu bukan hal buruk dalam dirinya sendiri, dia 
memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk mengkonfirmasi kekuatan sihir skala 
besar. 

"Sihir skala besar Schnee-chan, ya? ~. Aku ingin tahu apakah kita akan mendapat giliran. " 

"Jika itu tidak menyebabkan kerusakan tambahan, maka tidak akan ada yang lebih baik 
dari itu." 

"Ya" 

Shadow memberikan pendapatnya dan setuju dengan kata-kata Holly. Hibineko melakukan 
hal yang sama. Shin tidak optimis atau bersemangat tentang hal itu. 

"Yah, kita tidak akan tahu apa yang terjadi sampai saatnya tiba, kan? Saya harus siap untuk 
berjaga-jaga. " 

" Apakah Anda melakukan sesuatu? " 

" Ada peralatan yang sempurna untuk bertarung melawan banyak musuh, bukan? Saya 
bermaksud untuk memutakhirkannya sebelum terlambat. Seharusnya tidak ada masalah 
jika aku mengamuk karena wajahku akan tertutup. " 

Shin menjawab pertanyaan Schnee dengan senyum yang agak jahat di wajahnya. 

Rupanya, darah pandai besi itu bersemangat. 

"... Aku tidak akan memiliki masalah bahkan jika banyak musuh datang kepadaku pada saat 
yang sama." 

"Aku setuju." 
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Shadow dan Holly menyaksikan pertukaran antara Shin dan Schnee sambil tersenyum 
masam. 

Hibineko tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mengangguk setuju. 

Ketika mereka tiba di guild, rombongan pergi mengunjungi tempat pelatihan setelah 
menerima izin dari resepsionis. 

Lapangan pelatihan memiliki berbagai ruang yang ditunjuk untuk kegiatan yang berbeda, 
seperti ruang di mana seseorang dapat berlatih dengan busur atau dengan pisau lempar, 
atau ruang di mana seseorang dapat menerima instruksi pertempuran. 

Shin telah memasuki tempat latihan yang kosong di Bayreuth ketika dia bertarung dengan 
Barlux the Guild Master, jadi ini adalah pertama kalinya dia melihat orang lain di dalamnya. 

Terlepas dari itu, Shin mencari Tiera. 

"Oh, itu dia." 

Di sudut alun-alun di mana banyak petualang melakukan kerja sama dan pelatihan 
individu, adalah Tiera. Dia melakukan latihan bertarung satu lawan satu dengan seseorang. 

"Apakah itu Kaede-chan?" 

"Sepertinya begitu." 

Holly dan yang lainnya juga memperhatikan Kaede dan Tiera bertukar pukulan setelah 
Shin berbicara. 

Kedua senjata mereka adalah belati. Mereka sepertinya menggunakan senjata yang disewa 
dari tempat latihan. Kagerou bersiaga saat dia duduk di sebelah dinding di dekatnya. 

"Ini sepihak, ya?" 

"Agak terpuji bagi Tiera untuk mengikutinya." 

Menjelang garis pandang Shin, Tiera bersikap defensif meskipun tampaknya seolah-olah 
dia bertukar pukulan dengan Kaede. 

Jika Anda memikirkan perbedaan antara statistik Kaede dan Tiera, itu adalah hal yang 
patut dipuji bagi Tiera untuk dapat bertahan melawan Kaede, seperti yang dikatakan 
Schnee. 

TieraKaede 

Meskipun Kaede mungkin tidak serius, Tiera seharusnya tidak bisa mengikutinya begitu 
lama. Pelatihan Schnee tampaknya telah benar meningkatkan kemampuan tempur Tiera. 
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"Kuh!" 

Belati Tiera ditolak sebelum Shin bisa memanggilnya. Melihat belati menunjuk ke lehernya, 
Tiera berhenti bergerak. 

"Sedang bertanding, ya?" 

"Ah, Shin-san, Sch, tidak, Yuki-san juga ada di sini." 

"S-Shin ...?" 

Kaede, yang memperhatikan Shin dan yang lainnya, mengangkat suaranya. Tiera, juga, 
memalingkan wajahnya ke arah suara Kaede, tetapi dia tidak bisa bergerak segera karena 
dia kehabisan napas. 

Ngomong-ngomong, Yuki adalah nama Schnee ketika menyamar. Kartu guildnya juga 
terdaftar dengan nama Yuki. 

"Apakah kalian berlatih bersama?" 

"Ya, meskipun kami bertemu secara kebetulan." 

Awalnya, Kaede membatasi statistiknya untuk melatih Tiera, tetapi mereka memutuskan 
untuk berdebat dengan perbedaan stat mereka pada akhirnya. Kemudian, Shin dan yang 
lainnya telah tiba. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Ya ... aku ... baik-baik saja ..." 

Shin memanggil Tiera, yang benar-benar basah oleh keringat, sambil menyerahkan handuk 
padanya. 

Dia menunggu sebentar sampai napas Tiera kembali tenang. 

"Pelatihan Anda tampaknya sudah melunasi." 

"Well, aku akan menangis jika ini semua sia-sia." 

"Begitukah? Untuk saat ini, kerja bagus. " 

Kagerou juga mendekat dan menunjukkan apresiasi pada Tiera. Tiera tertawa ketika 
Kagerou menjilat wajahnya. 
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Shin dan kelompoknya meninggalkan guild, membawa Tiera dan Kaede bersama mereka. 

Shadow dan yang lainnya tampaknya terkenal di antara orang-orang yang tinggal di 
Balmel, karena mereka dipanggil dari mana-mana. 

"Kalian sering dipanggil keluar di sini, ya?" 

"Meskipun tidak banyak di sekitar kastil, banyak pelanggan tetap di lingkungan ini." 

"Hmm ... omong-omong, apakah itu makanan atau Kaede-chan yang menarik lebih banyak 
pelanggan? " 

" Ini 50% makanan, 30% Kaede, dan 20% Holly. " 

Shin telah menanyakannya sebagai lelucon, tetapi Shadow tiba-tiba menjawab dengan 
serius. 

Popularitas kafe 'B&W', tampaknya terbagi antara makanan dan duo perempuan. 

"Ada orang yang membidik Holly-san juga?" 

"Apa? Apakah ada masalah?" 

"T-Tidak, tidak! Tidak masalah sama sekali. Tapi karena Holly-san adalah istri Shadow-san, 
aku hanya berpikir bahwa pelanggan akan pergi untuk Kaede-chan. " 

Shin buru-buru mencari alasan untuk Holly yang matanya tidak cocok dengan senyum di 
wajahnya. 

"(Dia senang diperlakukan sebagai istri muda.)" 

"(A-aku mengerti.)" 

Kaede berbisik di telinganya dengan suara kecil ketika Shin tertawa palsu. Bahkan datang 
ke dunia lain tidak mengubah bahwa seorang wanita ingin tampil lebih muda daripada 
usianya. 

Dalam hal penampilan, Holly adalah Elf Tinggi di usia awal dua puluhan. Meskipun hal yang 
sama dapat dikatakan tentang Shadow, secara umum, dia terlihat cukup muda. Selain itu, 
Holly adalah wanita cantik. Berdampingan dengan Kaede, mereka tampak lebih seperti 
saudara perempuan daripada orang tua dan anak. Meskipun dia adalah wanita yang sudah 
menikah, tidak aneh bahwa dia menjadi populer. 
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Untuk mulai dengan, dari perspektif Elf Tinggi dan Dewa Tinggi, Holly dan Shadow masih 
seusia yang bisa disebut anak-anak. Meskipun mereka menganggap diri mereka sudah tua 
dari perspektif dunia nyata, itu tidak berlaku di dunia ini. 

"Kalau dipikir-pikir, apakah mantan pemain yang datang ke sini memiliki masa hidup yang 
sama dari ras karakter mereka? Ketika aku melihat Shadow-san yang tampaknya menjadi 
masalah. " 

"Tepat sekali. Saya tidak yakin, tetapi saya percaya saya mungkin memiliki umur yang 
sama dengan ras karakter saya. Belum cukup waktu berlalu di dunia ini untuk mengetahui 
dengan pasti. 

"Lalu, itu rentang hidup yang luar biasa bagi orang-orang dengan ras tinggi dari jenis yang 
berumur panjang." 

Dalam karakter yang dikisahkan, High Elf dan High Pixies dikatakan hidup selama ribuan 
tahun. Jika itu masalahnya, para pemain mungkin akan merasa seolah-olah mereka telah 
diberikan pemuda abadi, terutama jika dibandingkan dengan keberadaan manusia 
sebelumnya. 

"Kamu mungkin telah memperhatikan, Shin-kun, tetapi bukankah kamu juga memiliki yang 
serupa -- atau lebih tepatnya, umur yang lebih lama dari yang kita miliki?" 

"Menurut pengetahuan karakter, akulah yang memiliki umur terpanjang, kan ? " 

"Roh, atau sesuatu yang dekat dengannya adalah apa yang telah ditulis, saya percaya. Aku 
bertanya-tanya berapa banyak yang terbawa? " 

" Memang ... Meskipun aku tidak merasa berbeda. Bagaimana dengan Anda, Holly-san? " 

" Hmm ... Itu bukan sesuatu yang benar-benar bisa saya jelaskan, tapi saya merasa seperti 
saya sudah mahir memanen tanaman. " 

Peri adalah penghuni hutan. Pengetahuan mereka menggambarkan mereka sebagai 
mampu berkomunikasi dengan tanaman pada tingkat yang sederhana, jadi itu mungkin 
efek dari itu. 

"Saya tidak merasakan perubahan apa pun secara khusus. Mungkin karena aku tidak 
memiliki kemampuan yang melekat dari peri dan peri. " 

" Tidak, aku juga tidak bisa merasakan perubahan seperti itu. Saya kira itu juga tergantung 
pada individu. " 

Sepertinya Hibineko dan Shadow tidak bisa merasakan perubahan apa pun. Di masa lalu, 
ketika Schnee dan Tiera memegang tanaman di tangan mereka, mereka bisa melihat aura 
kekuatan hidupnya. Namun hal-hal semacam itu juga tidak ada dalam permainan. 
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"Tidak ada gunanya mengkhawatirkan begitu banyak. Bukankah itu baik bahwa hal-hal 
semacam itu juga ada? " 

" Yah, aku hanya sedikit tertarik, aku tidak bermaksud memikirkannya begitu dalam. " 

Seperti yang dikatakan Holly, mereka tidak dapat menemukan jawaban tidak peduli betapa 
keras mereka memikirkannya, jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. 

Setelah tiba di penginapan tempat Shin dan yang lainnya tinggal, mereka berpisah untuk 
hari itu. 

Ketika dia memasuki penginapan, Shizu baru saja keluar dari dapur. 

"Selamat datang kembali! Haruskah aku menyiapkan makanan? " 

" Tidak, terima kasih, kita akan makan nanti. " 

Dia adalah binatang betina dan induk semang yang mereka temui pada hari pertama. 

Shin dan yang lainnya pergi ke kamar mereka sendiri sebentar, dan menunggu Tiera. 

Setelah pelatihan, Shin dan Schnee menggunakan bak mandi di kediaman tuan feodal Taul. 
Mereka harus menunggu Tiera mengganti pakaiannya karena mereka semua berkeringat. 

"Aku lapar ~" 

"Lagipula kamu sering berpindah-pindah." 

Apakah karena kelelahan? Tiera meletakkan wajahnya di atas meja kelelahan. 

"Aku lega bahwa hasil dari pelatihan khususmu telah menunjukkan." 

"Jika aku dibuat untuk melakukan begitu banyak ..." 

"Apa itu?" 

"Tidak, tidak sama sekali!" 

Schnee bereaksi segera setelah Tiera bergumam dengan linglung. 

Tiera tidak berpikir bahwa Schnee telah mendengarnya karena dia mengatakannya dengan 
suara rendah. Dia berdiri dengan cepat, dan menggelengkan kepalanya. 

Apa yang akan terjadi jika hasilnya tidak ditampilkan? Itulah yang dikhawatirkan Shin. 

"Nah, haruskah aku pergi?" 
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Ketika dia selesai makan, Shin meninggalkan toko sendirian dan mulai berlari menuju 
benteng. 

Karena ada kemungkinan monster akan menyerang pada malam hari, dia bermaksud untuk 
berjaga-jaga. 

Dengan sosoknya disamarkan oleh 【Menyembunyikan】 untuk mencocokkan benteng, 

dia melompat ke puncak benteng dalam satu lompatan. 

Tidak ada cahaya sederhana di luar benteng. Visibilitas akan jatuh ke nol jika awan 
menutupi bulan. 

Bahkan dalam kegelapan, keterampilan penglihatan malam Shin biasanya akan 
memungkinkannya untuk melihat bayangan monster. Namun, dia masih belum bisa 
melihat. Tidak ada reaksi terhadap keterampilan sistem pendeteksiannya juga. 

"Ini benar-benar aneh bahwa tidak ada apa-apa di luar sana." 

Shin bergumam sendirian, dan kemudian mengaktifkan keterampilan kombinasi angin 
teknik bumi 【Silent Whisper】. 

Itu adalah skill yang akan memberi tahu pemain ketika monster menyerang area tertentu. 
Itu bekerja tidak hanya di tanah tetapi juga mendeteksi monster yang datang dari bawah 
tanah. 

Dia tidak mengabaikan bawah tanah karena dia mendengar monster datang dari bawah 
tanah dalam perang masa lalu. 

"Aku kira ini baik-baik saja. Jika hanya bos yang memimpin monster yang bisa ditemukan, 
itu akan berakhir dengan cepat. " 

Meskipun Taul dan yang lainnya sudah diberitahu, apa yang benar-benar dikhawatirkan 
Shin dan kelompoknya adalah lawan yang seharusnya dikatakan sebagai pelaku utama 
perang: monster bernama 'Raid Vice'. Raid Vice sendiri bukan musuh yang kuat. Namun, 
karena ia mengendalikan ras lain dan menggerakkan mereka seperti tangan dan kakinya, 
itu sangat merepotkan. 

Selain memiliki rantai komando seperti militer, itu adalah keberadaan seperti komandan 
yang mengendalikan 'Pemimpin' dari setiap ras monster. Monster di bawah kendalinya 
memiliki bonus yang ditambahkan pada kemampuan mereka juga. 

Jika Wakil Raid dikalahkan, kontrolnya akan dibubarkan. Jika itu bisa dikalahkan sebelum 
pertarungan nyata, kurangnya kepemimpinan yang dihasilkan berarti tidak perlu berhati-
hati terhadap serangan mendadak. Pada kenyataannya, itu tidak akan ditemukan dengan 
mudah. 
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Meskipun mereka tidak tahu apakah Raid Vice akan menjadi pelaku utama kali ini, para 
pembela HAM diminta untuk segera melapor jika ditemukan. 

Karena 【Silent Whisper】 tidak mengharuskan Shin tinggal di benteng, dia meninggalkan 

daerah itu dan menuju hutan tempat dia mematerialisasikan Tsuki no Hokora sehari 
sebelumnya. 

Dia kemudian teringat sensasi bibir Schnee di tempat dia mengeluarkan Tsuki no Hokora, 
dia hampir menggeliat kesakitan tetapi menahannya entah bagaimana. 

Shin mengenyahkan perasaan ini dan memperkuat peralatan, menyimpan Tsuki no Hokora, 
dan kemudian kembali ke dalam kota. Ketika dia tiba di penginapan, dia langsung tidur. 

◆◆◆◆ 

Beberapa hari kemudian, pengintai melaporkan gerombolan monster yang masuk. 

Shin dan partainya dari Chosen Ones kelas atas, kelompok perang pertama dan kedua dari 
skuadron ksatria Balmel, dikerahkan di depan gerbang kota. 

"Tidak ada serangan mendadak pada akhirnya, ya?" 

"Shin, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang pertarungan yang akan datang. Kami, 
pihak di belakang Anda, akan mendukung Anda jika terjadi keadaan darurat. Berjuanglah 
di depan dengan percaya diri! " 

Berdiri di sampingnya, Rionne mencoba meyakinkan kembali Shin sambil menjawab 
monolognya. Peralatannya sama seperti ketika dia bertarung di Kalkia. Dia membawa 
"Muspelm" di punggungnya. Perlengkapannya sama dengan sebelumnya karena saat ini 
merupakan perlengkapan terbaik yang bisa dia pakai. 

"Ini perang pemusnahan, kau tahu? Jangan memotong sudut. Mereka mungkin akan datang. 
Meskipun itu hanya intuisi saya. " 

" Apakah kamu juga berpikir begitu, Shin? Saya bertanya-tanya mengapa, tetapi saya juga 
merasakan hal itu. " 

Ketika ditanya, Liege dan Guile mengatakan mereka juga merasakan hal yang sama. 
Tampaknya indera mereka menjadi lebih tajam ketika perang skala besar semakin dekat. 
Mungkin itu adalah perasaan yang dimiliki oleh mereka yang berpengalaman dalam 
perang. 

"Jangan lengah!" 

"Kamu tidak harus memberitahuku." 
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Rionne tidak terlihat bersemangat meskipun dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam 
peperangan. 

"Kalau begitu aku akan menyerahkan punggungku kepadamu." 

"Ya, pergi!" 

Menanggapi kata-kata perpisahan Rionne, Shin bergabung dengan Hibineko dan yang 
lainnya. Ketika dia melewati Schnee, mereka saling mengangguk. 

"(Sistem alarm telah diatur. Harap berhati-hati untuk berjaga-jaga.)" 

"(Tentu saja.)" 

Karena Berett dan bawahannya berjaga-jaga di dalam kota, dia tidak perlu terlalu khawatir. 

Namun, ada kemungkinan monster bisa melewati penghalang seperti Skull Face 
sebelumnya di Wraith Plains. Dia tidak berpikir bahwa ada monster yang bisa menyusup 
tanpa terdeteksi oleh 【Silent Whisper】, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 

sehingga dia tidak bisa terlalu berhati-hati. 

Ketika Shin tiba di tempat Hibineko dan yang lainnya, mereka sudah berkumpul dan 
bersiap untuk bertempur. 

"Anda datang? Bagaimana situasinya di sana? " 

" Tidak ada masalah khususnya. Namun, semua orang tampaknya merasa sedikit tidak 
nyaman. " 

" Seperti yang diharapkan, ya? Ketika sampai pada hal itu, Anda dapat menyerahkannya 
kepada kami. Jika kejadian perang sebelumnya terjadi, Anda harus pindah ke belakang, 
Shin. 

Terlebih lagi jika kamu menggunakan peralatan yang dimaksud. " Hibineko yang tahu 
tentang peralatan itu, berkata sambil tersenyum. Hibineko membawa senjata yang 
diperkuat Shin di tangannya. 

Hibineko mampu mempertahankan ketenangannya karena, tidak peduli jumlah monster, 
bahkan jika Shin diminta untuk mundur dari garis depan, bala bantuan senjata Shin akan 
lebih dari cukup untuk melawan mereka. 

Selain kombinasi, Hibineko, Shadow dan Holly, dalam sebuah pesta akan mewakili 
kekuatan tempur yang kuat di garis depan. 

"Aku akan mengandalkanmu pada saat itu. Peralatan itu sulit digunakan ketika ada orang 
di sekitar. " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

" Menyenangkan menjadi kuat, tetapi ada kerugian besar. Meskipun melawan lawan seperti 
saat ini, itu akan sangat efektif ketika Shin menggunakannya. " 

" Kerugiannya berkurang sedikit dengan kemampuan memukulku, jadi itu menjadi lebih 
baik dari sebelumnya. Yah, bahkan jika itu menjadi mudah digunakan, risiko 
menggunakannya, bagaimanapun, mungkin telah meningkat. " 

Peralatan yang dibicarakan Shin adalah jenis peralatan yang tidak akan dilengkapi oleh 
pemain normal selama era game. 

Meskipun itu berbeda jika satu orang bertarung melawan lawan yang lemah, setidaknya 
peralatan tidak dapat digunakan dalam situasi di mana seseorang bergabung dengan 
sebuah pesta. 

Shin tidak akan menggunakannya jika lawannya adalah binatang ilahi dan bos yang kuat. 
Itu efektif hanya karena musuh kecil untuk Shin. 

"Untuk saat ini, aku akan menjadi liar dengan orang ini." 

"『 Kakura 』, ya? Sepertinya kamu sudah menggunakannya ketika kamu melarikan diri 

dari Kalkia dengan sang putri, tetapi apakah semuanya akan baik-baik saja? " 

Tanya Hibineko, setelah Shin muncul『 Kakura 』dari sebuah kartu. 

"Hmm? Apa maksudmu? " 

Shin bingung. Dia tidak mengerti inti dari pertanyaan itu. 

"Peralatan seperti itu sangat langka sekarang. Saya pikir sang putri mungkin 
memperhatikannya. " 

"Ya, ini sudah terlambat. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya telah menemukan 
senjata saya di beberapa reruntuhan, tetapi saya pikir dia juga tertarik pada saya. " 

" Saya memikirkannya secara kebetulan ketika saya mendengar bahwa Anda berdua telah 
bekerja bersama, tetapi ketika saya Sudah kuduga, dia memperhatikanmu, ya? Mungkin 
ada baiknya memiliki banyak koneksi yang dapat mengumpulkan informasi untuk Anda 
demi kembali ke dunia asli. Tapi Anda harus menggunakannya tergantung pihak lain. Itu 
sesuatu yang perlu Anda berhati-hati. " 

" Aku tahu. Saya tidak bermaksud mencari bantuan dari keluarga kerajaan, belum. Saya 
tidak tahu jaminan macam apa yang akan mereka tuntut sebagai imbalannya. " 

Mengesampingkan minat Rionne, dia sudah ditandai sebagai individu dengan potensi 
perang yang kuat, jadi dia tidak ingin menanggung hutang. 

Shadow memeriksa arlojinya ketika dia berjalan ke arah mereka. 
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"Maaf menghalangi pembicaraan Anda, tapi sudah waktunya." 

Dia memberi tahu keduanya bahwa pertarungan akan segera dimulai. Tepat pada saat itu, 
gerombolan monster mulai menyerang rentang persepsi Shin. 

"Maafkan saya. Kalau begitu, akankah kita pergi? " 

" Itu benar. Biarkan mereka membersihkan bagian paling depan terlebih dahulu. " 

Persiapan sudah selesai. Serangan sihir Schnee dan Guile adalah sinyal untuk serangan 
yang direncanakan. 

"Ini dia!" 

Ketika monster yang masuk cukup dekat untuk melihat tanpa menggunakan 【Far Sight】, 

Shin merasa dua sumber kekuatan sihir naik di belakang unit militer. Kekuatan Schnee 
memiliki kehadiran yang jauh lebih besar, jadi yang lebih kecil mungkin milik Guile. 
Kehadiran Schnee begitu besar sehingga membayangi kehadiran Guile. 

Dalam waktu singkat, kekuatan sihir mereka naik dan berlari di udara. Sihir Guile 
memengaruhi bagian depan gerombolan monster, sementara sihir Schnee terus naik tinggi 
di langit. 

Yang pertama menunjukkan efek adalah sihir Guile. Dari ketinggian sekitar 20 mels di 
udara, bola api dengan diameter sekitar 5 mels turun seperti hujan. Setiap bola api 
menghancurkan beberapa goblin. Selain itu, monster di dekatnya terpesona karena ledakan 
yang dihasilkan. Banyak bola api dan hasil peledaknya, terus mengalir. Yang terkena 
serangan tidak berdaya untuk melarikan diri. 

Apa yang Guile gunakan adalah keterampilan sihir sistem teknik api 【Meteor Fall】. Itu 

adalah sihir yang sangat berguna yang relatif populer di sihir sistem teknik api karena 
menyebabkan kerusakan area. Ada juga banyak penanggulangan karena itu terkenal. Tapi, 
itu bukan masalah saat digunakan melawan monster level rendah. 

"Jadi, ini dia yang sebenarnya." 

Seolah menjawab Shin bergumam, awan hitam legam muncul di langit yang cerah. Itu 
gerakan aneh seperti video yang direkam sedang diteruskan dengan cepat. 

Kemudian, sambaran petir biru menghantam tanah saat awan mulai mengembang. 

"―――― !? ――――! ―――――― !! " 

Raungan yang memekakkan telinga, cukup keras untuk menenggelamkan suara ledakan 【

Meteor Fall】, bergema di sekitar. Monster-monster itu, yang agaknya bisa bereaksi 
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terhadap bola api, tercengang oleh ini dan tidak dapat memahami apa yang terjadi. 
Gerombolan yang diserang dengan cepat jatuh ke dalam keadaan kacau. 

Namun, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Itu hanya salvo awal dari keterampilan 
sihir berskala besar Schnee. 

Saat sisa-sisa baut petir biru awal telah memudar, lusinan sambaran petir tambahan 
menembus gerombolan monster. Petir itu sendiri mulai 10 mels di atas tanah. Ketika 
menabrak tanah, itu menyebar dan menjadi rantai petir seperti ular yang melahap segala 
sesuatu dalam radius 3 mels. 

Berbeda dengan ledakan bola api yang bisa dipertahankan dengan perisai, petir tidak 
mungkin diblokir dengan peralatan pelindung sederhana. Para monster tidak bisa 
menghindar dengan baik karena terlalu ramai. Mereka tidak punya pilihan selain 
menunggu tubuh mereka dibakar hidup-hidup. 

Kehancuran 

"【Hakim Biru】 ya? Bagaimanapun, ini lagi ... " 

Schnee tampaknya telah memilih keterampilan sihir yang dia kenal untuk berurusan 
dengan monster. 

Keterampilan sihir sistem teknik petir 【Blue Judge】 adalah keterampilan yang sulit 

untuk ditangkis, seperti keterampilan sihir sistem teknik cahaya. Selain itu, ketika musuh 
mengenakan perlengkapan pelindung berbasis logam, itu memiliki efek kerusakan yang 
meningkat. Kerusakan ini termasuk monster yang memiliki peralatan sederhana, seperti 
kebanyakan goblin dan orc. 

Shin dan kelompoknya, yang tahu kekuatan dan jangkauan serangan keterampilan sihir, 
tidak terpengaruh oleh tampilan kekuatan Schnee ini. Namun, para prajurit yang menonton 
adegan ini di belakang menjadi pucat. 

Para prajurit menatap dengan takjub ketika ular-ular biru melahap gelombang hitam 
monster. Pemandangan itu mengejutkan mereka melebihi harapan mereka. Bahkan Elgin, 
pemimpin skuadron ksatria, terkejut dengan tampilan ini. 

"........." 

Tidak ada yang mengeluarkan suara saat mereka menunggu sihir berakhir. Karena skill itu 
sendiri tidak berlanjut untuk waktu yang lama, itu tidak akan lama sebelum serangan itu 
berhenti. 

Saat sambaran petir terakhir menghantam tanah, awan yang menutupi langit cerah dan 
cahaya sisa menghilang. 
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Saat matahari kembali keluar, kawah yang tak terhitung jumlahnya dan sisa-sisa hangus 
dari apa yang dulu monster menjadi terlihat. 

Tidak ada yang selamat dalam kisaran efek juga. 

Kehancuran total. 

Itulah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan hasilnya. 

"........." 

Ada keheningan berbeda yang datang dari para prajurit daripada pada saat keterampilan 
sihir telah digunakan. 

Apakah itu kekaguman atau ketakutan? 

Tidak diketahui berapa banyak kekuatan sihir yang digunakan Schnee. Tapi menilai dari 
reaksi tentara, jelas bahwa menggunakan sihir skala besar untuk perang anti-guild harus 
dihindari kecuali itu melawan pasukan besar. Kekuatan itu luar biasa, pikir Shin. 

"Wow! Sulit dipercaya aku Elf Tinggi yang sama. " 

"Dia kuat, tetapi sihir itu benar-benar membuat dampak juga." 

Shin menjawab Holly, yang kagum. 

Namun, itu masih situasi yang menegangkan. 

Karena--- 

"Setelah membunuh begitu banyak, masih ada sebanyak ini yang tersisa?" 

Di luar area efek skill sihir, jumlah monster masih melebihi jumlah yang telah dibakar. 
Mereka masih menuju ke Balmel. 

Ada celah setelah gelombang pertama, mungkinkah ini gelombang kedua? 

Schnee telah membunuh lebih dari 5000 monster dengan sihirnya. Untuk mengurangi 
jumlah mereka sebanyak itu dan masih menyisakan jumlah monster yang sama atau lebih 
dari itu, hanya ada satu peristiwa yang didokumentasikan yang cocok dengan ini. 

"Hibineko-san, bukankah ini 'Banjir Besar'?" 

"Itu terlihat seperti itu. Saya mendengar kemungkinan itu terjadi hanya sekitar sekali 
dalam setiap 100 tahun. Saya kira inilah saatnya. " 
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'Banjir Besar' adalah versi yang lebih tinggi dari 'Banjir' yang dikatakan telah terjadi tidak 
lebih dari 3 kali dalam sejarah Balmel. 

Meskipun kualitas monster tidak berubah, itu tidak biasa jumlah mereka mencapai 10 kali 
lebih banyak dari biasanya. Kondisi untuk wabah tidak jelas, tetapi ketika itu terjadi 
sebelumnya, Balmel telah dipaksa untuk terus berjuang selama beberapa hari, dan hanya 
mampu melewati karena negara tetangga mereka telah memberi mereka bala bantuan. 

"(Schnee, bisakah kamu membuat tembakan lagi?)" 

"(Tidak, tampaknya aku tidak bisa menggunakan sihir itu lagi. Bahkan jika aku mencoba 
memintanya, tidak ada jawaban.)" 

Seperti yang diharapkan, itu bukan situasi untuk menahan diri; Shin ingin dia menyerang 
lagi, tapi sepertinya itu tidak mungkin. 

Kemudian, ketika Shin mencoba untuk memanggil sihir skala besar, kekuatan sihirnya 
terus mengalir keluar tetapi tidak ada perubahan di sekitarnya. 

(Apa ini? Mana saya mengalir keluar, tetapi keterampilan sihir tidak aktif.) 

Dia tidak tahu mengapa, tapi butuh waktu untuk menggunakan kembali sihir skala besar 
selama pertandingan juga. 

Ketika mereka menyerbu ke depan, monster yang masih hidup terinjak-injak sisa-sisa 
monster rekan mereka. Mereka tidak gentar dengan sihir perusak yang telah dilepaskan. 
Tidak seperti monster normal, monster yang muncul dari 'Flood' hampir tidak memiliki 
rasionalitas atau emosi. Seolah-olah mereka hanya diprogram untuk menyerang. 

Karena alasan ini, mereka tidak bereaksi terhadap sihir yang meledak di depan mereka. 

"Tampaknya mereka akan terus bertarung dengan monster terakhir." 

"Itu karena mereka tidak akan mundur bahkan jika mereka tidak bisa menang. 'Flood' pada 
dasarnya adalah perang pemusnahan. " 

Monster akan membunuh sampai yang terakhir dari mereka dikalahkan. Menurut Shadow, 
sepertinya itu adalah bagaimana para monster bertarung dalam 'Flood'. Seperti yang 
Rionne katakan saat dia memegang pedangnya dengan sungguh-sungguh, Shin juga bisa 
memahami itu. 

"Jika itu tidak tetap satu sisi, kita akan mendapatkan giliran kita segera." 

"Jadi kekuatan seperti itu tidak dapat membuat pertempuran sepihak, kan?" 

Seperti yang dikatakan Shadow, monster-monster itu tersebar sejauh yang mereka bisa 
lihat. Pertama-tama, sihir yang ditembakkan Schnee hampir memusnahkan gelombang 
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pertama monster, tidak seperti saat-saat sebelumnya, keadaan saat ini tidak tinggal satu 
sisi melawan monster. Bahkan jika Anda menilai kesalahan perhitungan, mengingat hanya 
angka yang tidak tersisa berasal dari Gelombang Kedua, tidak mungkin untuk mengatakan 
bahwa itu sangat terlihat bahkan jika mereka harus bergabung secara kolektif. 

"Ini sedikit berbeda dari rencananya, tapi aku akan memimpin monster ke depan lapisan 
pertama ksatria berat. Kalian berdua, harap berhati-hati untuk tidak memimpin terlalu 
banyak kepada mereka, sehingga mereka tidak kewalahan. " 

Shin dan Shadow mengangguk mendengar peringatan Holly. Hibineko mengakui dia tanpa 
kata-kata dengan mengangkat dagunya sambil melemparkan sarden kering kecil ke dalam 
mulutnya. Meskipun itu adalah item dengan efek penguatan statistik untuk jaga-jaga, dia 
memiliki kesan yang sepertinya mengatakan dia mungkin bertindak main-main jika dia 
bukan Chosen One kelas atas. 

"Ayo pergi!" 

Begitu Shin selesai berkomentar, empat orang menendang bumi dan mulai memobilisasi. 
Meskipun mereka harus menyamai kecepatan Holly yang lebih lambat, dengan bantuan 
peralatan mereka, mereka masih jauh lebih cepat daripada menunggang kuda. 

Pada kecepatan itu, mereka mendekati gerombolan monster dalam sekejap. Sambil 
bergerak, Holly menggosok setiap anggota partai. 

Sejak awal, serangan mereka, pertahanan, dan bahkan kekuatan pertahanan sihir mereka 
diperkuat sepenuhnya. Selain itu, kekuatan mereka semakin meningkat dengan efek 
tambahan dari penguatan senjata mereka. 

"Aku akan menyerang dulu!" 

"Tentu saja." 

"Fumu, darahmu mengamuk, ya?" 

Shin, Shadow, dan Hibineko sebagai tiga garda depan, terjun ke gerombolan monster 
sambil tersenyum. 

Itu adalah formasi pertempuran dengan Shin di tengah, Hibineko di sebelah kiri, Bayangan 
di kanan, dan Holly di belakang. 

Tentu saja, yang pertama bergerak adalah Shin. Dengan 『Kakura』 siap di bahunya, dia 

melangkah dan menghancurkan tanah. Dengan menggunakan keterampilan akselerasi 
instan, ia bergerak langsung ke kepala depan paket. 

"Ini salam dari saya !!" 
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Sambil mengayunkan kekuatan akselerasi, Shin mengayunkan 『Kakura』. Korban 

pertamanya adalah sekelompok orc. 

Shin telah memanggil keterampilan senjata yang mencakup teknik palu dan keterampilan 
kombinasi teknik angin yang disebut 【Amber Wave Strike】. Ini menyebabkan angin 

dengan kepadatan tinggi melilit 『Kakura』. Dia mengayunkannya ke bawah sambil 

membidik para orc di bagian paling depan. "DOOM!" Tebal terdengar, dan dibantu oleh 
angin terkompresi, satu pukulan single Kakura 』menghancurkan Orc di depan dan 

kelompok yang mendekat di belakang mereka. Kawah radial muncul di tanah tempat 『

Kakura』 menghantam. Monster kecil seperti goblin lenyap hanya dari gelombang kejut 

pukulan itu. 

【Amber Wave Strike】 memiliki efek memperkuat jangkauan dan kekuatan serangan 

teknik angin; itu adalah keterampilan yang efektif untuk menekan bagian depan paket. 

Lebih banyak celah di tanah yang lebarnya sekitar 10 mels dan 50 mels terbentuk dari 
kawah radial yang telah diciptakan Shin. Semua monster dalam jangkauan telah direduksi 
menjadi tidak lebih dari noda di tanah. 

Shin mengangkat 『Kakura』 dari kawah, dan mengambil sikap. Teknik angin dari 【

Amber Wave Strike】 tidak lagi tertutup 『Kakura』. Skill selanjutnya yang dia aktifkan 

adalah teknik palu dan skill kombinasi teknik api 【Scarlet Phoenix Wizard】. Sebuah 

cahaya merah menyelimuti permukaan 『Kakura』 dengan aliran mana. Ketika dia 

melambaikannya secara horizontal, api dari Crimson Lotus diproyeksikan ke arah para 
monster. 

Itu adalah skill dengan efek ortodoks yang dikatakan meningkatkan jangkauan serangan 
dan melimpahkan atribut api. Satu-satunya batasan adalah bahwa efeknya akan hilang 
setelah serangan jarak jauh pertama dilakukan. 

Meskipun banyak orang menggunakan serangan jarak jauh setelah waktu skill habis, tapi 
Shin menggunakannya segera karena serangan itu lebih efektif ketika ada banyak waktu 
tersisa untuk skill 

Mengikuti lintasan 『Kakura』, nyala berbentuk bulan sabit terbentuk. Nyala api, yang 

dengan cepat bertambah volumenya saat melesat menjauh dari Shin, menyerbu ke depan 
dan mengubah semua monster menjadi abu. Di depan Shin ada koridor api seluas 30 mel, 
di mana sebagian besar monster dipanggang. Bahkan jika kerumunan monster mencoba 
untuk menutup celah, api yang tersisa membengkak dengan cepat dan meledak. Monster 
individu yang berada di dekat panas dan guncangan itu meledak terbuka, mengubah 
pedang dan baju besi mereka menjadi pecahan peluru yang, menusuk monster yang 
berkumpul di dekat ledakan. 

"Aku di sini !!" 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Shin mengaktifkan skill mengejek 【Shura Rush】 untuk menarik perhatian monster itu. Di 

antara keterampilan provokasi yang menarik target serangan monster ke pengguna, 【

Shura Rush】 dikenal karena efeknya yang luas. 

Shin menyiapkan 『Kakura』 saat dia melirik tajam ke arah monster yang masuk. 

Jika dia mendengarkan dengan seksama, dia bisa mendengar ledakan serupa dari tidak 
terlalu jauh. Itu terlihat seperti Hibineko dan Shadow telah memulai pertempuran juga. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 5 - 2.3 
Pejuang pertama, Hibineko, menyerang musuh tak lama setelah Shin. 

Mata Hibineko yang biasanya santai berubah menjadi mata pemburu, dengan mangsa 
sudah ditentukan. 

Tanpa kehilangan momentum atau kecepatan, dia mengambil langkah dan bahkan lebih 
cepat. Dia meluncur di udara dengan tendangan lompat. 

Lampu hijau zamrud dipancarkan dari greaves yang dilengkapi kakinya, yang ditingkatkan 
oleh Shin. Hibineko menggunakan keterampilan kombinasi teknik angin tangan 【

Autobahn Kick】 dan membajak, menghancurkan monster yang bertabrakan dengannya. 

Itu adalah keterampilan yang mudah untuk memukul sekelompok besar monster, dengan 
tendangan seperti bola meriam, dan juga untuk pergerakan. Hibineko telah menggunakan 
skill di garis depan gerombolan monster. 

Meskipun Hibineko adalah kependekan dari seorang pria, setelah tendangannya, yang 
dibalut teknik angin dan menerima berkah dari skill peningkatan melalui peralatannya, 
menghancurkan bahkan monster yang berada di luar jangkauan efektifnya. 

Hibineko menantang gerombolan itu secara langsung ketika mereka tersebar di sekitar 
oleh kekuatan tendangan itu. 

Jika Shin, yang memiliki akses ke fungsi peta, melihat peta, dia akan melihat garis yang jelas 
memotong lurus melalui lautan penanda musuh merah. 

"Aku tidak bisa jatuh di belakang Shin dan yang lainnya!" 

Hibineko yang terjun ke kerumunan menggunakan keterampilan kombinasi teknik tangan 
kosong dan api 【Echo Blast】, dengan kuat mengayunkan kaki kanannya ke tanah. 

Retakan di tanah di mana Hibineko dicap menyebar seperti sarang laba-laba, dan setelah 
beberapa saat, api putih kebiruan meledak dari celah itu. 

Getaran yang menyebar dari Hibineko, yang berada di episentrum skill, monster di 
dekatnya kehilangan keseimbangan mereka sementara api meletus dari tanah dan 
memanggang mereka. Meskipun itu adalah skill yang memberikan damage terlepas dari 
teman atau lawan, itu tidak masalah karena dia hanya dikelilingi oleh musuh. 

Karena sinergi antara senjata yang diperkuat dan sihir pendukung yang dilemparkan 
padanya, keterampilan dan jangkauan efeknya telah meningkat pesat dan tidak dapat 
dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Ketika skill berakhir dan apinya padam, 
Hibineko dibiarkan dalam gelembung tanpa monster dengan radius 100 mels. 
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Lebih banyak monster kemudian mendekatinya untuk menempati kembali ruang kosong. 

Adapun Hibineko, dia mengenakan senyum hewan karnivora. Dia terus menyerang 
gerombolan monster itu. 

◆◆◆◆ 

Di seberang Shin di sisi lain dari Hibineko, Shadow diam-diam melakukan pembantaian. 

Sosok bayangan hitam berlari, mengiris monster yang hanya menyisakan garis terpotong di 
udara. Untuk waktu yang singkat, monster-monster itu tampaknya tidak terpengaruh. 

Kemudian, ketika mereka bergerak sedikit, mereka jatuh di sepanjang garis irisan. 

"Seperti yang diharapkan, senjata yang dibuat oleh Shin ada di level lain." 

Shadow bergumam secara tidak sengaja, mengagumi belati yang dia pegang di tangan 
kanannya. 

Belati itu lebih ringan dibandingkan dengan sebelum Shin menguatkannya, namun itu 
menghasilkan pukulan membunuh yang lebih kuat. Seolah digosok oleh kekuatan senjata 
yang baru ditemukan, dia merasa bahkan kontrol tubuhnya telah meningkat. 

Faktanya, kekuatan fisiknya juga meningkat. Jika seseorang harus mengatakan, caranya 
naik berbeda; tidak ada statistik yang diperbaiki. Sudah disesuaikan untuk pemiliknya dari 
awal. Itu adalah kasus untuk Hibineko dan Shadow. Jadi, wajar kalau kondisi penguatan 
juga bervariasi. Itu menjadi lebih halus dan lebih dekat dengan citra ideal dalam pikiran 
mereka. Dengan tubuhnya bergerak seperti yang dia bayangkan, Shadow merasa lebih 
bahagia saat berada di medan perang. 

" Sigh  Aku tidak ingat merasakan ini dalam permainan." 

Saat Shadow berlari, kegembiraannya dibebankan ke senjatanya. 

Itu benar-benar berbeda dari gaya bertarung Shin dan Hibineko; hanya ada gerakan 
panjang dan sunyi. 

Hanya teriakan atau raungan monster, dan suara yang dibuat oleh peralatan monster bisa 
didengar. Tidak ada ledakan atau gelombang kejut, tetapi jumlah monster terus berkurang. 

"...  Desir !" 

Sebuah suara seperti desahan keluar. Selama jeda singkat itu, 8 hingga 10 garis irisan 
dibuat. Namun, tidak kurang dari 10 monster telah jatuh. 

Menggunakan keterampilan kombinasi teknik pagar dan air 【Blade Stream】 garis 

pemotongan diberikan di udara setiap kali belati dipegang. Bilah air yang dihasilkan oleh 
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teknik air bersinar di bawah sinar matahari. Meskipun ada sesuatu yang disebut waterjet 
cutter yang bahkan bisa memotong baja di dunia nyata, kekuatan skill ini jauh melebihi itu. 

Sihir berbasis air dapat diperpanjang dengan membuat air menjadi tipis dan panjang, 
seperti rambut. Monster yang disebut ksatria goblin, yang memiliki kulit lebih keras 
daripada besi, dan raksasa, yang memiliki otot seperti baja bundel, tidak memiliki peluang. 

Bilah air yang memanjang dari belati hampir setajam belati itu sendiri karena 
keterampilan. Dengan kata lain, baik itu massa otot atau kulit, tidak ada hasil selain 
dipotong dalam satu pukulan. 

Jari-jari serangan Shadow adalah sekitar 20 mels. Sementara biasanya belati dianggap 
sebagai senjata jarak pendek, jangkauan serangan Shadow seperti senjata yang berbeda 
sama sekali. 

Bahkan jika itu tidak mencolok, kecepatan dimana Shadow memusnahkan monster tidak 
kalah dengan Shin atau Hibineko. 

◆◆◆◆ 

Holly mengamati pergerakan musuh sambil fokus pada pertarungan di depannya. 

Meskipun Shin dan yang lainnya terpisah satu sama lain dengan jarak tertentu sehingga 
mereka tidak terjebak dalam serangan satu sama lain, kepada monster, itu tidak berbeda 
daripada jika mereka bertarung bersama. Guncangan dan suara yang dibuat Shin dan yang 
lainnya secara bertahap mulai menarik seluruh kerumunan ke arah mereka. 

"(Kerumunan di kanan depan sudah mulai mengalir ke sisi ini. Operasi tipuan tampaknya 
berjalan dengan baik.)" 

Ketiganya mengakui Obrolan Pikiran Holly dengan beberapa kata dan meningkatkan 
kecepatan pemusnahan mereka. 

Jika itu berakhir lebih awal, mereka tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. 

Schnee dan Guile menyerang gerombolan yang tidak langsung menuju Shin dan yang 
lainnya dengan sihir jarak jauh. Meskipun sihir skala besar untuk perang anti-guild belum 
bisa digunakan, keterampilan sihir normal dapat digunakan tanpa masalah. Karena 
spesialisasi Schnee, teknik pencahayaan dan air, dan teknik nyala api dari Guile, mereka 
membunuh lebih banyak monster daripada yang digabungkan Shin dan partainya. 

"Sekarang, aku harus melakukan pekerjaanku juga," 

kata Holly ketika sejumlah besar peluru api muncul di udara. 

Dia menargetkan di belakang Shin dan yang lainnya. Bahkan jika ketiga menggunakan 
keterampilan yang menyerang di semua arah dan memperluas jangkauannya, mereka 
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masih bisa menghadapi kekalahan yang tak terduga. Saat gerombolan monster itu 
berjumlah beberapa ribu, mustahil untuk terus bertarung tanpa kehabisan energi dalam 
kondisi saat ini. Karena itu, Holly menutup kemungkinan kekalahan yang tak terduga. 

"Silakan pergi." 

Di bawah perintah Holly, peluru api yang tersisa di udara mulai bergerak. Peluru nyala 
tersebar dalam rasio 2: 4: 4 ke arah Shin, Hibineko, dan Shadow. Mereka terbang ke 
gerombolan monster yang relatif besar, bergerak untuk menutup celah serangan mereka, 
dan menghantam pusat kelompok. 

Dengan ledakan, senjata yang dibawa monster dan bagian tubuh mereka tersebar ke segala 
arah. 

"Aku belum selesai!" 

Setelah dia selesai menembakkan peluru nyala api, Holly mengangkat tongkatnya di atas 
kepalanya. 

"Ayo jatuh!" 

Langit di atas gerombolan monster berubah saat dia berbicara. 

Sebagian langit melengkung seolah-olah tertutup oleh lensa kaca raksasa. Kemudian, itu 
jatuh sedikit demi sedikit ke arah monster di tanah dalam jangkauan efek mantra. 

Gerombolan monster kali ini sebagian besar terdiri dari monster humanoid tapi tentu saja, 
ada banyak monster lain juga. 

Yang dibidik Holly adalah monster tipe terbang yang akan menyusahkan jika dibiarkan 
tanpa pengawasan, meskipun hanya ada beberapa dari mereka. Apa yang bisa dilihat 
adalah 'Eagles Kepala' yang tampak seperti elang yang diperbesar, dan pterosaurus 
'Airnodon' kecil yang memiliki sayap selaput seperti Pteranodon. 

Keduanya berada di sekitar level 180, dan kekuatan fisik mereka rendah tetapi strategi hit 
& run mereka menukik dan terbang jauh adalah pertandingan yang buruk bagi para ksatria 
yang tidak bisa menggunakan keterampilan sihir. Meskipun beberapa ksatria bisa 
menembak jatuh mereka dengan melemparkan tombak atau membunuh mereka ketika 
mereka menukik, dibutuhkan setidaknya setengah dari tentara untuk mencapai itu. 

Karena Holly telah menjatuhkan mereka ke tanah, para ksatria mampu memberikan 
pukulan yang menentukan. Meskipun benar bahwa monster tingkat tinggi tidak melemah 
sama sekali ketika mereka jatuh ke tanah, para ksatria dengan mudah berurusan dengan 
monster tipe penerbangan yang telah dilemparkan Holly karena monster itu level rendah 
dan target mudah setelah mereka telah jatuh. 
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"Tetap saja, ada banyak seperti yang diharapkan." 

Holly menggerutu tanpa sengaja, sementara dia menembakkan peluru api tambahan pada 
kecepatan yang akan mengejutkan penyihir yang mirip dengan Guile jika dilihat. Ini bukan 
pertama kalinya Holly berurusan dengan 'Banjir', tetapi bahkan Holly akan bosan dengan 
banyaknya monster dalam 'Banjir Besar' ini. Bahkan dengan bantuan peralatan yang 
diperkuat oleh Shin, dia tidak bisa menutupi semua sisa tiga pelopor. 

Tentu, Holly tidak berpikir dia bisa berurusan dengan semua monster yang bergerak 
secara mandiri juga. Monster individual yang melewati ketiga garda depan dan serangan 
Holly ditangani oleh kelompok perang pertama dan kedua dari skuadron ksatria 
pertahanan Balmel. 

Berett mengatakan bahwa pengalaman dalam perang melawan monster itu rendah, tetapi 
itu hanya didasarkan pada standar Rokuten di era game. Dibandingkan dengan prajurit lain 
di kota-kota lain, ksatria Balmel agak mampu. Tingkat prajurit rata-rata melampaui 150. 
Level kapten mereka ada di kisaran 180. Elgin, pemimpin para ksatria, levelnya melebihi 
200. 

Karena tentara bukanlah Yang Terpilih, ketika mereka melawan monster mutan dengan 
level mendekati 300, mereka biasanya akan mengalami kerusakan pada tingkat tertentu. 
Namun, dengan keterampilan dan kerja sama mereka, Elgin dan korpsnya bisa 
mengalahkan monster bermutasi tanpa melakukan pengorbanan. Di era gim, para pejuang 
pemberani semacam ini dikenal sebagai 'curang' dalam arti kata yang berbeda dari Shin 
dan yang lainnya. 

"Hati-hati dengan lingkunganmu agar tidak menghalangi orang lain! Jangan malas sampai 
Anda memastikan itu mati! " 

Suara Elgin bergema saat ia mengambil alih komando. Itu mencapai para ksatria tanpa 
tenggelam oleh ledakan dan raungan para monster. 

Bahkan jika lawan mereka adalah monster level rendah seperti goblin, mereka bertarung 
dengan serius. Di belakang, ada Schnee dan pestanya, dan kelompok perang ketiga dan 
keempat juga berdiri di dekat mereka. Mereka tidak mengabaikan detail dalam pengaturan 
pertahanan. 

Sampai sekarang, banyak dari beban ditanggung oleh para wanita. Karena ini adalah noda 
pada kesatria skuadron ksatria, kelompok ksatria perang pertama dan kedua dibangunkan 
ke ketinggian baru. Meskipun mereka lebih rendah dalam kemampuan individu, kerja tim 
mereka lebih dari kompensasi untuk ini, memungkinkan jumlah monster berkurang 
dengan cepat dan andal. 

Sementara jumlah monster menyusut pada tingkat yang meningkat, perubahan terasa pada 
gerombolan monster yang sedang menuju ke arah Shin dan yang lainnya. 
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"Itu ditutupi dengan 'Semut Pekerja'. Yang melompat, 'Little Hoppers', ya? " 

" Mereka kebanyakan tipe serangga? " 

" Fumu, ini akan sedikit merepotkan. " 

Sementara ketiganya terpisah secara fisik, kata-kata mereka disampaikan seolah-olah 
mereka benar bersebelahan. 

Shin yang mengkonfirmasi nama monster dengan 【Far Sight】, Shadow yang melihat 

medan perang secara keseluruhan dan melihat monster itu berubah dari tipe humanoid 
menjadi tipe serangga, dan Hibineko yang khawatir karena tipe serangga itu susah untuk 
dibunuh , telah mengatakan masing-masing. 

Kelompok utama monster humanoid, terutama goblin dan orc, menyebar dan menciptakan 
jalur seluas 200 mels. Ke jalan ini datang monster tipe serangga. Seperti yang disarankan 
oleh nama mereka, Semut Pekerja dan Little Hoppers yang dibicarakan Shin beberapa 
waktu lalu adalah monster yang merupakan versi semut dan belalang raksasa. Tingginya 
sekitar 1 mel. Mereka adalah monster level rendah yang tidak memiliki kemampuan 
menonjol. Di sisi lain, mereka memiliki kemampuan yang dimiliki oleh versi yang lebih 
kecil dari serangga ini. Semut Pekerja memiliki mandibula yang kuat, dan gerbong kecil 
memiliki kemampuan lompatan belalang. 

Mayoritas monster adalah Semut Pekerja. Little Hoppers dan monster jenis serangga 
lainnya melompat-lompat untuk menutup beberapa celah. 

"(Schnee, bisakah kamu memeriksa gerombolan monster dari sana?)" 

"(Tidak, aku masih belum bisa melihat cukup jauh ke dalam kelompok-kelompok dalam 
monster. Apakah sesuatu terjadi?)" 

"(Campuran monster telah berubah. Semut Pekerja telah menjadi penyerang utama dan 
monster jenis serangga lainnya sedang menuju ke arah ini. .) " 

" (Hanya seperti cara dokumen catatan, kan? Paham, aku akan menghubungi orang yang 
memerintah di belakang sini.) " 

Shin dan partainya lebih dekat dengan Elgin yang memimpin semua skuadron ksatria. 
Schnee lebih dekat dengan ajudan yang memimpin kelompok perang ketiga dan keempat 
yang menunggu di belakang jadi, diputuskan dia akan memberi tahu dia. 

"(Holly-san, bisakah kamu menghubungi Elgin-san?)" 

"(Aku sudah dekat. Serahkan padaku.)" 
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Setelah meminta Holly untuk menyampaikan pesan kepada Elgin, Shin masuk ke dalam 
kelompok monster lagi. 

Shin 300 mels dalam garis lurus dari kelompok pertama Semut Pekerja. Karena ada sekitar 
100 mel ruang di antara kelompok, jika monster dikalahkan, akan ada jarak sekitar 200 mel 
sebelum dia menghubungi gelombang ketiga. 

Untuk meminimalkan kesalahan, Shin menggunakan skill yang meningkatkan jangkauan 
senjatanya. Shin membiarkan aura yang telah menyelimuti dan memanjang dari ujung 『

Kakura』 memanjang hingga hanya di bawah 10 mels. Satu pukulan ke samping membuat 

massa goblin terbang. Para Orc yang mencoba terlibat dengan pedang diubah menjadi 
daging cincang termasuk armor mereka. 

Di antara monster, beberapa 'Komandan Ogre' terlihat. Ini adalah monster dari kelas 
mutasi yang juga dijelaskan dalam dokumen guild. Namun, mereka hanya berlevel tinggi 
dalam kaitannya dengan gerombolan monster lainnya. Dengan level 300 terbaik, mereka 
tidak berbeda dengan goblin biasa untuk Shin dan partainya. 

Seorang Komandan Ogre mengayunkan pedang besar 3 mel panjang, yang mungkin 
diperoleh saat berevolusi, dengan sekuat tenaga. Itu berusaha membagi dua Shin bersama 
dengan sekutunya. Shin melakukan serangan balik, dan menyerang sisi pedang dengan 『

Kakura』. Suara bentrok logam bergema dengan "Gin!", Dua pertiga dari pedang besar 

yang mendekati Shin terbang ke udara. 

Pedang besar itu sebenarnya lebih besar dari 『Kakura』; di sisi lain, untuk massa dan 

kualitas, 『Kakura』 sangat unggul. Karena Shin menyerang dengan kekuatan fisiknya di 

sisi pedang yang juga merupakan titik lemahnya, tak terhindarkan jika pedang itu patah 
atau bengkok. 

"Gi ...?" 

Komandan Ogre yang melihat pedangnya tersentak hampir ½ ukuran, berteriak dengan 
suara bodoh. Dalam benaknya, dipastikan Shin terpotong dua. 

Komandan Ogre lambat bereaksi dan meninggalkan celah kecil. Shin, yang tidak bisa 
mengabaikan kesempatan itu, memukul 『Kakura』 di kepalanya sebagai hadiah. 

Bilah dengan aura merah gelap yang dibentuk oleh efek dari skill, hampir membagi dua 
Komandan Ogre. Itu membelahnya dari kepalanya ke inseam dalam stroke. 

Sesaat kemudian sejumlah besar darah menyembur ke sekeliling. 

"Selanjutnya serangga, ya?" 

Setelah kelompok monster humanoid dibersihkan, Shin mengalihkan pandangannya ke 
jenis serangga yang mendekat. Ada tanda-tanda Shadow dan yang lainnya di kejauhan juga. 
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Ternyata, sebagian besar sudah selesai. Monster yang tidak datang ke Shin dan 
kelompoknya, sudah berubah menjadi abu oleh Schnee dan Guile. 

"(Semua orang mendengarkan, tidak ada perubahan pada strategi. Kami memusnahkan 
mereka tanpa berhenti!)" 

"(Roger !!)" 

Terhadap suara Holly, Shin dan yang lainnya menjawab bersamaan. 

Lalu tiba-tiba, sebuah pikiran datang ke Shin. 

"(Shadow-san, Hibineko-san, apakah kamu punya waktu?)" 

"(Apa itu?)" 

"(Jika semua orang menggunakan 【Scarlet Explosion Palm】, kita dapat memusnahkan 

mayoritas lawan kita. Haruskah kita mengambil inisiatif dan memimpin semua orang 
menuju kemenangan menggunakan serangan gabungan dari kita bertiga?)" 

"(Aku mengerti, yang itu , huh?) " 

Hibineko teringat situasi pesta lain seperti ini di mana dua atau lebih pemain menghadapi 
sejumlah besar monster dan mereka memutuskan untuk menggunakan skill yang disebut 
【Scarlet Explosion Palm】. 

Shadow juga sepertinya mengingat situasi yang sama, ketika dia kembali dengan suara 
setuju ketika dia mendengar saran Shin. 

"(Jika kita melakukannya dengan kita bertiga, memusnahkan area monster yang luas tidak 
akan menjadi masalah dengan keterampilan ini.)" 

"(Menarik. Aku ikut)" 

"(Aku juga.)" 

Hibineko dan Shadow dengan cepat menyetujui ide Shin. Sementara itu, kelompok monster 
sudah mendekati dalam 50 mels. 

"Ayo pergi !!" 

Ketiganya tidak khawatir tentang gerombolan monster yang mendekat. Mereka tidak 
peduli, karena segera, gerombolan akan diurus oleh serangan ini. 

Ketiganya mengepalkan tangan mereka, dan memfokuskan kekuatan mereka di tangan 
kanan mereka. Didorong oleh peralatan yang diperkuat, bahkan sebelum mereka bisa 
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memohon keterampilan, kawah besar terbentuk hanya dari kekuatan tinju mereka. Mereka 
bertiga mengambil sikap menembak yang sama dari pinggul. 

Tidak ada sinyal. Indera tiga orang menjadi tajam di medan perang. Mereka tidak akan 
melewatkan waktunya. 

"- !!" 

Saat ketika jarak ke gerombolan monster mendekati 30 mels, ketiganya secara bersamaan 
mengepalkan tinju mereka tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Tinju mereka terfokus pada satu tempat di sekitar Shin; Kekuatan yang terakumulasi di 
masing-masing kepalan tangan dirilis. Setelah penundaan sesaat, arah dan atribut 
diberikan; kekuatan yang telah difokuskan pada satu titik, kemudian ditembakkan ke 
musuh yang mendekat. 

Massa energi yang dilepaskan dari tiga orang dengan cepat membengkak. Atribut yang 
dipilih adalah nyala. Kluster api menyala dengan transparan karena suhu yang sangat 
tinggi, lalu bergegas menuju gerombolan monster yang mendekat. 

Ketika sampai di mereka, tubuh monster hangus, dan kemudian menjadi abu di saat 
berikutnya. 

Jika seseorang mengamati tempat yang aneh, terlepas dari kenyataan bahwa tubuh mereka 
dibakar, tidak ada api yang terlihat. Nyala itu sangat panas, menjadi sangat transparan. 
Didorong oleh peralatan yang ditingkatkan, hanya gelombang panas yang terlihat saat api 
tak terlihat memanggang musuh. 

Api tidak hanya tinggal di sekitar Shin dan yang lainnya, itu menyebar ke gerombolan 
monster. Nyala api menyebar dengan cara yang sama seperti air menyebar ketika mengalir 
di tanah. Adapun jangkauannya, itu sudah jauh melebihi jangkauan sihir area luas yang 
telah ditembak oleh Guile. 

Semut Pekerja telah menjadi gunung abu. Sesuatu yang melompat seperti Little Hoppers 
jatuh ke tanah. Meskipun ada individu-individu superior seperti Komandan Ogre, mereka 
juga, berubah menjadi abu bahkan tanpa bersentuhan dengan musuh. 

Mode kooperatif 【keterampilan Destruction Palm】 lengkap. 

Itu adalah keterampilan yang bisa dipanggil ketika 2 atau lebih pemain menggabungkan 
keterampilan kombinasi teknik tangan kosong dan api 【Scarlet Explosion Palm】. Kisaran 

kekuatan dan efeknya meningkat karena jumlah orang yang menggunakannya meningkat. 
Karena statistik pemain dan kekuatan peralatan pemain mengatur tingkat kekuatan 
tertinggi, 【Complete Destruction Palm】 yang dipanggil Shin dan kelompoknya jauh di 

atas kekuatan yang diharapkan dari tiga orang. 
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"... Meskipun aku mengharapkan kekuatan meningkat, itu luar biasa!" 

"Aku juga tidak mengharapkan ini. " 

" Ah ~ ... Api benar-benar efektif terhadap jenis serangga. Itu benar-benar kuat karena itu, 
kan? " 

Mereka semua terkejut oleh kekuatan yang luar biasa. 

"Sekarang adalah kesempatan kita, mari kita bersihkan sebanyak mungkin." 

"Ya, aku juga tidak tahu berapa banyak monster yang tersisa. Tapi tidak ada alasan untuk 
tidak efisien tentang ini. " 

" Kamu benar. Tidak perlu mengalahkan semuanya sendiri-sendiri. " 

Ketika mereka menyelesaikan diskusi, Holly memperingatkan skuadron ksatria. Ketiganya 
kemudian dengan cepat menembakkan 【Complete Destruction Palm】 lagi, pada jarak 

yang tidak mengancam sekutu mereka. 20% dari sayap kanan gerombolan menghilang di 
tembakan berikutnya, dan sisanya dilebur oleh 4 tembakan tambahan. 

Gerombolan monster itu seperti gelombang hitam yang menutupi bumi. Beberapa tentara 
hanya terperangah pada tontonan di mana hampir setengah dari gerombolan dihancurkan 
dalam waktu sesingkat itu. Namun, karena gerombolan monster dihancurkan oleh sekutu 
dan karena itu mengurangi bahaya, para prajurit tidak terlalu memikirkannya. 

Meskipun orang tahu bahwa Shadow dan Hibineko kuat, tidak ada yang bisa menebak 
seberapa kuat mereka sebenarnya. 

"Sepertinya ini adalah jenis hewan selanjutnya." 

Tanpa menyadari keterkejutan para prajurit, ketiganya dengan penuh perhatian menatap 
musuh. 

Di belakang gelombang ketiga, Shin melihat sejumlah jenis hewan. Ada kelompok monster 
jenis binatang seperti babi hutan, serigala, dan beruang. Dia bisa mengkonfirmasi milik 
Tetra Grizzly dan Flame Boar yang pernah dia lawan sebelumnya. 

"Apakah ini gelombang keempat?" 

"Apa-apaan ini! Berapa banyak ombak di sana? " 

Shadow dan Hibineko menatap monster sambil menghela nafas. 'Banjir Besar' adalah 
fenomena yang menghasilkan monster berkali-kali lebih banyak daripada 'Banjir' normal. 
Dari perubahan tipe monster, kemungkinan itu sudah menghasilkan monster empat kali 
lebih banyak dari biasanya. 
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'Banjir Besar' yang disebutkan dalam catatan, digambarkan sebagai seperti 'Banjir' rata-
rata yang diulang tiga kali lipat. Banjir besar saat ini sudah melampaui yang 
didokumentasikan. Pada titik ini, tidak ada yang tahu berapa lama itu akan berlanjut. 

"Aku akan melompat sedikit untuk melihat seberapa dalam itu." 

Mengatakan ini, Shin melompat dengan kekuatan penuhnya yang menyebabkan tanah 
runtuh dari kekuatan lompatan. Dia mendapatkan ketinggian dengan bantuan 
keterampilan gerakan seni bela diri 【Flying Shadow】. 

Ketika dia mencapai ketinggian di mana dia bisa melihat gelombang keempat, Shin 
menggunakan 【Far Sight】 untuk menatap lebih dalam. 

"Prajurit pembalap binatang huh?" 

Di belakang kelompok jenis hewan, ia melihat kelompok terakhir bergerak dengan jarak 
300 mil antara mereka dan gelombang keempat. Kelompok terakhir adalah campuran jenis 
humanoid dan jenis hewan. Ukuran gelombang ini hampir dua kali lipat dari yang mereka 
hadapi sejauh ini. Ada jenis spesies kecil seperti goblin dan kobold, tetapi Shin juga dapat 
mengkonfirmasi mengendarai jenis binatang monster. 

Monster seperti goblin dan kobold secara individu lemah sehingga mereka mungkin telah 
belajar cara naik dan menangani monster tipe hewan untuk mengimbanginya. Ini disebut 
pejuang binatang buas atau '~ Penunggang'. Tidak hanya mobilitas mereka meningkat, 
tetapi juga diketahui bahwa kemampuan tempur mereka juga sangat ditingkatkan. 

Tidak seperti biasanya, peningkatan mobilitas para penunggang binatang buas 
memungkinkan mereka untuk mengurangi jarak antara gelombang keempat dan kelima. 

"Gelombang kelima adalah menutup celah antar kelompok. Karena sebagian besar 
kelompok terakhir adalah pejuang binatang buas. Jumlah mereka juga dua kali lipatnya. " 

Shin yang telah mendarat, menyampaikan hal-hal yang dilihatnya kepada Shadow dan yang 
lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki masalah dengan kekuatan bertarung musuh, itu 
adalah mobilitas musuh yang bisa membuat segalanya sulit jika mereka bubar. 

Karena mereka berada di dataran, itu menguntungkan bagi musuh yang bergerak. Itu 
berbeda dari ketika di hutan atau di medan yang rumit. Untuk pasukan kavaleri di dataran, 
terutama dengan musuh-musuh pengendara binatang seperti saat ini, tentara biasa di 
belakang akan dipaksa berperang keras. Itu sangat sulit karena monster bisa melompati 
garis tombak yang dipegang erat. 

Meskipun ada juga pasukan kavaleri di skuadron ksatria Balmel, akan sulit untuk 
mengikuti gerakan lincah monster itu bahkan dengan kuda perang terlatih. Bagaimana 
mereka menyegel mobilitas musuh akan menjadi faktor penentu. 
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"Mengatasi mereka adalah mungkin jika mereka tidak menyebar sembarangan. Hanya 
untuk memastikan, aku akan memberitahu Holly untuk bersiap menggunakan teknik jiwa. " 

" Teknik jiwa Holly-san? Oh, kalau dipikir-pikir, teknik jiwa Holly-san sangat ideal untuk 
situasi seperti ini. " 

Teknik Jiwa adalah keterampilan yang eksklusif untuk peri. Meskipun setiap pemain atau 
karakter pendukung diberikan satu atribut, mereka dapat menggunakan teknik yang 
memberi efek berbeda dari atribut dasar mereka dengan keterampilan sihir. 

Atribut teknik jiwa Holly adalah bumi. Itu cocok untuk menyegel gerakan lawan dan 
memasang penghalang daripada menyerang. Itu adalah cara yang sangat efektif untuk 
mengurangi mobilitas pejuang binatang buas. 

"Lalu, untuk mereka yang lain agai―― !!" 

Suara alarm yang keras mencapai telinga Shin ketika dia mulai mengatakan pembersihan 
monster yang tersisa. Suara itu, yang hanya bisa didengar Shin, berasal dari 【Bisikan 

Senyap】 yang telah ia atur di sekitar Balmel. Itu adalah peringatan yang terdengar ketika 

sejumlah preset kehadiran musuh terdeteksi. 

"Shin, ada apa?" 

"Sepertinya, mereka akhirnya datang. Ada reaksi di 【Bisikan Bisu】. " 

" Mereka datang saat ini ya? Apakah Anda tahu arah mereka? " 

"Mereka ada di gerbang utara, dekat kelompok perang ketiga." 

Shadow bertanya, setelah Shin berhenti di tengah pembicaraan. Jarak dari 【Silent 

Whisper】 ke Balmel kira-kira satu kemel. Ada kemungkinan bahwa kelompok perang 

ketiga sudah bergerak. 

Adapun mengapa belum Shin dan pestanya diberitahu, belum ada yang melihat musuh? 
Atau apakah itu karena tidak ada orang yang bisa menggunakan Obrolan Pikiran? 
Tampaknya menjadi yang pertama. 

Segera setelah pemikiran itu, indikasi pesan muncul di pandangan Shin. Isinya tentang 
monster yang mendekati Balmel dan pergerakan kelompok perang ketiga. 

"Itu pesan yang datang dari Tiera. Kelompok perang ketiga telah pindah untuk mencegat. 
Level monster tinggi, dan mereka tampaknya bergerak ke arah yang menghindari kontak 
dengan garis depan. " 

Monster 'Banjir' biasanya memiliki level yang tidak mencapai 100 rata-rata. Namun, 
monster yang mendekati Balmel adalah campuran makhluk level 200 dan lebih besar. 
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Kaede sepertinya bersama dengan Tiera. Dia tampaknya adalah orang yang 
mengkonfirmasi informasi seperti yang tertulis dalam pesan. 

"Lebih berbahaya di sana, seperti yang kita duga. Kami akan bertanggung jawab di sini. 
Shin, ikuti rencananya dan pergi ke sana. " 

" Roger itu. Saya akan meninggalkan tempat ini untuk Anda. " 

Shin mempercayakan tempat itu kepada Hibineko dan yang lainnya. Dia mulai berlari, 
sambil menyembunyikan dirinya dengan 【Menyembunyikan】, dia juga melepaskan 

kekuatannya 【Limit】. 

Dengan suara keras, dia menghancurkan tanah saat dia mempercepat. Pada saat yang 
sama, dia memakai peralatan yang telah dia siapkan untuk saat seperti ini. 

Menutupi seluruh tubuhnya adalah baju besi penuh dari crimson dalam yang sangat mirip 
dengan baju besi samurai. 

Dia memegang sabit maut yang cacat di tangannya yang dihiasi dengan pola seperti mata di 
pangkal gagang dan bilahnya. 

Suasana benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu, ketika Shin berlari dengan 
kecepatan penuh. 

Seolah bersukacita bahwa gilirannya telah tiba, sabit kematian di bahu Shin mengeluarkan 
suara  Gisiri . 

◆◆◆◆ 
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Vol. 5 - 2.4 
"Aku mendengar ceritanya, tetapi mereka benar-benar datang ya?" 

"Banyak orang dengan banyak pengalaman bertempur, seperti ibu dan ayahku, dapat 
membaca alur pertempuran hanya dengan intuisi mereka. Rasanya aku belum mengerti. " 

Di depan mata mereka, mereka melihat gerombolan monster bergerak maju sambil 
menebang pohon di hutan. Jumlah monster begitu besar, sehingga mereka mewarnai bumi 
dengan warna hitam. Dengan semua hak, monster ini biasanya akan bermusuhan satu 
sama lain. Melihat itu, Tiera berbicara tentang hal-hal yang telah dibicarakan oleh Shin dan 
merasa bahwa itu menjadi kenyataan. 

"Kaede-chan, apakah kamu tahu jenis monster apa mereka dan level apa mereka?" 

"Ya, tetapi bahkan jika aku mengungkapkannya, aku bingung dengan semua monster yang 
bercampur menjadi satu, dan jujur saja, tidak ada tipe. Bahkan level terendah mereka 
melebihi level 200. Ada individu yang levelnya 350, yang saya percaya mungkin adalah 
pemimpin. " 

" Terima kasih. Aku akan menghubungi Shin dan Master, jadi tolong katakan padaku jika 
ada perubahan. " 

" Dimengerti. " 

Tiera mempercayakan Kaede untuk mencari dan membuka kartu pesan. Kelompok perang 
ketiga mulai bergerak ketika mereka menyebar di depan benteng. Tiera dengan cepat 
menuliskan informasi mengenai monster yang dia dengar dari Kaede dan mengirimkannya 
ke Shin dan Schnee. 

Jika Shin dan yang lainnya mungkin tidak berada di dekat Tiera dan kelompoknya, dia 
diberitahu untuk melakukan kontak segera ketika monster datang. 

"Ini akan dilakukan. Sekarang, aku harus membuat pengalih perhatian sampai Shin dan 
tuan datang ke sini. " 

" Aku akan membantumu. " 

" Terima kasih. Meski kalaupun aku mengatakan itu, Kaede-chan lebih kuat dariku. " 

" Tidak, aku diajari bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan karena aku juga percaya pada 
diriku sendiri, tolong berikan instruksi tanpa syarat. " 

Apakah itu pengaruh Shadow dan Pendidikan Holly? Kaede tidak memiliki sikap arogan 
meskipun statusnya lebih unggul. Dikatakan bahwa kekuatan adalah keadilan, atau sesuatu 
seperti itu, tetapi dia bebas dari kesombongan yang kadang-kadang terlihat di Yang 
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Terpilih. Di sisi lain, Kaede agak terkesan dengan kemampuan Tiera untuk mengikutinya 
dengan statistik orang normal. Meskipun Tiera tidak menyadarinya. 

Meskipun statistik Tiera rendah, kemampuannya, karena dia telah menjalani pelatihan dari 
Schnee selama lebih dari 100 tahun, telah mencapai tingkat ahli. Selama pekerjaan 
pengawalan, ketika dia telah membunuh bandit dengan panah, hanya kemampuan persepsi 
elf dan keterampilannya dengan busur diperlukan untuk tugas itu. Dia juga bertarung 
melawan monster di atas level 100 saat bepergian. Meskipun dia sendiri tidak 
menyadarinya, dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kelas kapten dari 
skuadron ksatria Balmel dengan syarat yang setara jika dia melakukan upaya serius. Selain 
itu, dia disertai oleh binatang ilahi. 

Dia awalnya seorang alkemis dan sekarang penjinak. Tamers tidak unggul dalam 
kemampuan fisik, dan nilai mereka diputuskan bersama dengan pasangan monster mereka 
sebagai satu set. Mengikuti logika itu, Tiera bisa dikatakan lebih kuat dari Kaede. 

Kaede tidak sebodoh itu untuk bersikap angkuh terhadap pasangan seperti Tiera. 

"Ketika mereka mendekat, aku akan menembak orang-orang yang tampaknya menjadi 
pemimpin dengan busurku. Setelah itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain terus 
menembak dengan sungguh-sungguh. " 

" Bisakah kamu membidik dari sini? " 

" Aku akan, entah bagaimana, dengan senjataku dan bantuan Kagerou. Kali ini Yuzuha-chan 
juga ada di sini. Bahkan jika aku memiliki skill 【Far Sight】, aku tidak merasa aku benar-

benar dibutuhkan. " 

"Itu tidak benar, seseorang yang ditemani oleh binatang suci sepertimu tidak buruk sama 
sekali! Tiera-san juga lebih baik dalam menangani haluan daripada instruktur di sekolah 
pelatihan. " 

Orang lain mungkin akan mengatakan" Apa yang kamu bicarakan? "Kepada Tiera yang 
tidak menyadari kemampuannya sendiri. Biasanya ketika kemampuan seseorang rendah, 
tidak peduli berapa banyak bantuan yang mereka terima, hasilnya tetap rendah. Karena dia 
hanya memulai pelatihan tempur nyata sejak meninggalkan Tsuki no Hokora dan berada di 
sekitar Schnee begitu banyak, Tiera telah kehilangan akal sehat untuk mengukur kekuatan 
orang. Ini memberinya kesan yang salah tentang kekuatannya sendiri. 

Selain itu, fakta bahwa Gaien dan Tsubaki, yang datang bersama saat permintaan 
pengawalan tempo hari, juga memiliki kemampuan yang tidak sesuai dengan level dan 
pangkat mereka, juga berkontribusi terhadap kesan itu. Lebih buruk lagi, selama beberapa 
hari terakhir ini dia telah berlatih di tempat latihan, yang hanya diperuntukkan bagi 
petualang tingkat rendah yang mencoba mengalihkan perhatian mereka dari kecemasan 
mereka sendiri. Karena perubahan nasib yang aneh ini, Tiera belum dapat dengan benar 
mengenali kemampuannya sendiri. 
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"Ada yang bisa melakukan ini selama 100 tahun, kau tahu?" 

"Tentu saja, harus begitu jika kau mengatakannya." 

Tiera Lucent. 

Seorang wanita yang merupakan personifikasi dari frasa 'Apa yang tidak membunuhmu 
membuatmu lebih kuat'. 

"Sekarang, saatnya untuk pergi!" 

Melihat Tiera menyiapkan busurnya, Kaede juga bersiap untuk menggunakan teknik 
jiwanya. 

Menjawab nyanyian Kaede, bola cahaya hijau zamrud muncul. Atribut teknik jiwanya 
adalah angin. Itu adalah atribut yang menyaingi banyak pengguna air dan bumi di antara 
elf yang menggunakan teknik jiwa. Bola cahaya hijau zamrud adalah sesuatu yang 
memvisualisasikan roh angin. Roh dalam bentuk cahaya adalah hasil dari teknik jiwa level 
rendah. Ketika tingkat keterampilan teknik jiwa meningkat, itu akan mengambil berbagai 
tokoh yang sesuai. 

Kaede telah meminta perlindungan ilahi dari roh angin. Karena itu meningkatkan laju 
serangan jarak jauh mereka dan menurunkan laju serangan jarak jauh musuh, 
perlindungan ilahi dikatakan perlu untuk digunakan ketika seseorang menggunakan busur. 

"Perlindungan Ilahi telah diterapkan." 

"Terima kasih" 

Tiera, yang berkonsentrasi menggambar busur, mengucapkan terima kasih dengan suara 
rendah. 

Busur yang digunakan Tiera bukanlah busur kayu murni yang telah dia gunakan sampai 
sekarang, dan sebaliknya adalah busur yang jelas superior dengan logam yang disatukan di 
seluruh itu. Itu dibuat menggunakan cabang pohon ajaib yang telah dikatakan berusia lebih 
dari seribu tahun dan dengan mithril, yang memiliki afinitas yang baik untuk sihir. Busur 
itu sendiri diisi dengan kekuatan magis yang lebat. Apakah panah yang dia gunakan sudah 
diproses juga? Bagi Kaede, panah-panah itu sepertinya menyerap kekuatan sihir busur. 

Kagerou dan Yuzuha menggeram di sebelah Tiera, yang menarik busur. Pada saat yang 
sama, Tiera sendiri mulai bersinar karena dia dibalut cahaya ungu. 

"――! ――――! " 

Apakah dia berkonsentrasi? Tiera sepertinya tidak memperhatikan keadaannya sendiri. 
Dia menahan napas sambil menggambar busur sehingga tujuannya tidak berubah karena 
bernafas. 
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Dan, pada waktu yang sama dengan serangan jarak jauh oleh pemanah dan penyihir, Tiera 
melepaskan semua kekuatan yang dibebankan pada haluan. 

"Kya!" 

Saat panah telah dilepaskan, angin kencang berputar-putar di sekitar Tiera, menyebabkan 
Kaede mengangkat teriakan kecil. Itu adalah mundur dari kekuatan sihir yang telah 
difokuskan ke satu titik dan kemudian dilepaskan. 

Orang-orang yang tidak bisa menyerang dari jauh dan hanya bisa menonton Tiera dan yang 
lainnya, kehilangan keseimbangan dan jatuh dari embusan angin yang tiba-tiba. Banyak 
orang yang jatuh tidak jatuh hanya karena angin. 

Itu karena mereka telah melihat tontonan ketika busur dilepaskan. 

"Apa itu ..." 

Kata seseorang, tetapi semua orang memikirkan hal yang sama. 

Apa yang telah ditembakkan dari busur Tiera, apakah itu benar-benar sebuah 'panah'? 
Layar menyebabkan mereka meragukan sesuatu yang mendasar seperti itu. 

Tembakan panah dari busur telah diselimuti dengan kekuatan sihir, dan itu terbang 
beberapa kemel ke arah monster dalam sekejap, meninggalkan pita cahaya dan kilatan 
cahaya keunguan. 

Jika Shin melihat ini, dia mungkin akan berkata, "itu balok". Panah itu sangat cepat, seolah-
olah keterampilan sihir sistem teknik cahaya telah ditimbulkan. Itu berjalan dalam garis 
lurus, benar-benar mengabaikan lintasan busur, yang merupakan karakteristik memanah, 
menuju 'Pemimpin Ogre,' salah satu pemimpin monster. Ketika menabrak, itu mengikis 
pemimpin dan sekitarnya sebagai pencahayaan keunguan menyebar untuk beberapa mels 
di sekitar tempat di mana panah menembus tanah. Meskipun hanya satu panah telah 
ditembak, area yang rusak berisi hingga selusin mayat termasuk pemimpin. 

Monster seperti Pemimpin Ogre yang telah dipukul langsung oleh serangan Tiera 
dimusnahkan, hanya menyisakan lengan bawah dan kaki bagian bawah mereka seolah-olah 
ruang yang mengandung torsos mereka telah terhapus. Monster-monster yang merupakan 
bawahan pemimpin melihat ini dan tampaknya sangat bingung oleh situasi yang tiba-tiba. 

"Um ... Tiera-san, apakah busur itu ..." 

"Shin meminjamkannya kepadaku karena aku tampaknya bisa menggunakannya sekarang 
... tapi aku tidak mendengar bahwa begitu banyak kekuatan akan muncul ketika aku 
menembak dengan serius!" 
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Menilai dari nada Tiera , itu sepertinya tidak melepaskan kekuatan sebanyak saat dia 
berlatih. Sambil melihat busur yang dia pegang di tangannya, wajahnya menegang. 

"B-Untuk saat ini, mari memprioritaskan membunuh monster! Saya pikir Anda seharusnya 
tidak terlalu memikirkannya! " 

"I-Itu benar! Saya akan menanyai Shin erat tentang ini nanti; sekarang adalah waktu untuk 
menekan monster di depan kita, kan! " 

Meskipun penembakan Tiera telah mengurangi moral monster dengan pembomannya, 
jumlah monster hampir tidak berubah. Ketika mereka sudah tenang, Tiera dan Kaede 
memutuskan untuk melanjutkan serangan. 

Orang-orang di sekitarnya juga bersatu ketika mereka melihat keduanya bersiap untuk 
melanjutkan. Mereka mulai bergerak untuk melakukan hal-hal yang mereka pikir bisa 
mereka lakukan. 

"Ini satu lagi" 

Pukulan tunggal seperti kilatan cahaya sekali lagi ditembak dari haluan yang dipegang 
Tiera. Seperti terakhir kali, seorang pemimpin disewakan, dan kerusuhan berlari melalui 
monster bawahan. 

Namun, bahkan dengan kekuatan sebesar itu, jika seseorang mempertimbangkan jumlah 
sihir dan waktu yang dibutuhkan untuk berkonsentrasi dan mengisi serangan, dia tidak 
dapat dengan cepat melepaskan panah. Secara keseluruhan, kerusakannya tidak signifikan 
jika dibandingkan dengan jumlah total monster. 

Selain itu, setelah beberapa tembakan, monster yang tersisa belajar untuk memprediksi 
serangan Tiera dan para pemimpin mulai menarik diri di luar jangkauan haluan. Mereka 
kemudian mengarahkan hanya monster bawahan ke arah Balmel. 

"Ugh, maaf, aku perlu istirahat sebentar." 

Setelah sekitar 10 panah, Tiera menurunkan busurnya dan duduk. 

Dalam hal kekuatan, wajar jika semakin tinggi output, semakin tinggi tingkat konsumsi 
sihirnya. Meskipun dimungkinkan untuk menembak tanpa menggunakan sihir, akan lebih 
baik menunggu sihirnya pulih ketika mempertimbangkan efisiensi. 

Sambil menepuk Kagerou, yang menatapnya dengan cemas, Tiera mengeluarkan obat ajaib 
'eter' dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiera menelan cairan yang tidak berbau 
dan samar-samar, dan mengalihkan pandangannya ke medan perang. 

Menjelang pandangannya, dia melihat unit kavaleri dari kelompok perang ketiga Balmel 
memotong gerombolan monster sambil menerima dukungan dari unit mage. 
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Skuadron ksatria menyerbu ke daerah di mana monster masih dalam kekacauan dari 
pemboman Tiera. Para monster tidak dapat menahan serangan itu. 

Orang-orang yang menyerang adalah elit dari kelompok perang ketiga. Selama serangan 
mereka, monster diinjak-injak berulang kali tanpa kehilangan satu pun. Jika Anda melihat 
lebih dekat, sesuatu seperti film cahaya dapat terlihat menyelimuti para ksatria dan kuda-
kuda. 

Seni sihir ilahi 【Terang Rahmat】. Ini adalah salah satu seni yang dihafal Tiera. Itu adalah 

penghalang pribadi yang menyerap kerusakan dari monster. Penyihir dan sejenisnya 
sering menggunakannya untuk mengkompensasi pertahanan rendah mereka. Itu dipelajari 
sebagai persiapan melawan serangan mendadak. Awalnya itu adalah bidang keahlian 
seorang imam, tetapi itu adalah seni yang dipelajari banyak orang terlepas dari pekerjaan 
mereka. Banyak prajurit kavaleri yang kembali telah kehilangan film cahaya. Unit mage 
melemparkannya lagi. Bagaimanapun, seni tidak sekuat keterampilan. 

"Jika mereka sampai di sini, maka aku juga akan bertarung!" 

Ketika mereka semakin dekat, Kaede meminta teknik jiwa lagi. Roh dengan berbagai 
ukuran terbang di udara, dan peluru udara yang kira-kira seukuran bola sepak yang 
tersebar di gerombolan monster. 

Ketika bola udara berwarna-warni ini mencapai target mereka, sejumlah besar asap 
dilepaskan ke daerah tersebut. Kemudian, monster di daerah itu tiba-tiba berhenti 
bergerak dan mulai bertindak aneh ketika mereka mulai menyerang sekutu mereka. 

"Aku mengerti, efek 【Wind of Interference】 diperkuat oleh teknik jiwa, kan?" 

"Ya, meskipun aku tidak berharap itu melakukan kerusakan, itu ideal untuk mengganggu 
musuh." 

【Wind of Interference】 adalah sihir milik keterampilan sihir teknik angin peringkat 

menengah. Keterampilan sihir melibatkan menembakkan peluru angin yang secara acak 
menampar target mereka; itu memiliki kemungkinan tinggi menyebabkan status abnormal, 
tetapi kerusakan yang dihadapinya hampir nol. 

Adapun mengapa Kaede memilih untuk melakukan itu, itu karena Shadow dan Holly, yang 
telah mengalami pertempuran skala besar di samping 'Banjir,' telah mengajarinya untuk 
melakukannya. Lebih dari serangan langsung diperlukan untuk menjadi efektif ketika 
menghadapi banyak lawan sekaligus. Menggunakan keterampilan seperti racun, 
melumpuhkan, dan membingungkan adalah salah satu strategi yang mencegah pihak lain 
menunjukkan kekuatan mereka sebagai kelompok. 

Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara kelompok-kelompok terorganisir yang 
bertindak bersama secara sistematis dan kelompok-kelompok yang tidak pernah 
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diorganisir atau menjadi tidak terorganisir. 【Wind of Interference】 digunakan untuk 

mencegah hal itu terjadi. 

Para monster, yang telah bergegas mendekat, telah terganggu oleh kekacauan yang terjadi 
di dalam kelompok mereka. Monster yang telah lumpuh jatuh dan diinjak-injak oleh 
monster di belakang mereka. Monster yang kebingungan sedang menyerang sekutu 
mereka dari belakang. Garis depan, yang telah berdiri dalam satu garis lurus, mulai 
bergeser sangat, membentuk celah antara monster yang masih maju ke depan dan monster 
yang jatuh di belakang. 

Unit kavaleri Balmel tidak melewatkan kesempatan ini, dan membunuh monster yang telah 
menonjol dari sisa garis dalam kelompok yang lebih kecil. 

"Itu elit Balmel untukmu. Tapi ... " 

" Ya, kalau terus begini, itu akan buruk. " 

Gerakan para ksatria sudah pasti membuktikan keahlian mereka. Namun dalam jangka 
panjang, ada batas atas dalam jumlah musuh yang unit kavaleri, unit penyihir, dan 
serangan jarak jauh dari unit memanah bisa dikalahkan. Adapun untuk tidak mengirim 
infanteri, itu karena mereka tahu itu hanya masalah waktu sebelum mereka akan ditelan 
oleh sejumlah besar monster. 

"Sekarang adalah waktunya!" 

"Grue!" 

Kagerou menjawab Tiera dengan kulit kayu. Tiera dan Kagerou berdiri menjauh dari arah 
datangnya monster yang muncul dari 'Banjir'. Tiera telah ditempatkan di sini untuk bersiap 
ketika monster-monster bergerak ke daerah di mana tidak ada Orang Terpilih yang 
dikerahkan. 

Kagerou diharapkan mendukungnya jika ada dorongan untuk mendorong. 

"Kuu! Kuu! " 

" Yuzuha-chan? " 

Di samping Kagerou, yang menatap musuh dengan gagah berani, Yuzuha mengangkat 
kakinya dan menggonggong. Ekspresi itu sepertinya berkata, "Yuzuha juga! Yuzuha juga! " 

" Oke, aku mengandalkan Yuzuha-chan juga. " 

" Ku! " 

" Serahkan padaku! "Adalah apa yang tampaknya Yuzuha katakan dengan kulit kayu yang 
ceria. 
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Meskipun Yuzuha jauh dari kekuatan penuhnya, level Yuzuha melampaui 400, dan karena 
ekornya telah terbelah menjadi tiga, ia dapat menggunakan teknik nyala dan teknik kilat 
selain sihir ilahi. Kekuatan tempurnya sudah tidak kalah dengan Kelas Terpilih kelas atas. 
Yuzuha lebih dari cukup sebagai kekuatan pertempuran. 

Cadangan Kagerou dan Yuzuha menyumbang hampir setengah dari kekuatan pemboman 
Tiera sebelumnya. Bahkan jika Tiera memiliki banyak item buatan Shin, dia hanya bisa 
menggunakan senjata yang tersedia untuk kelas rakyat biasa dengan statistiknya, dan itu 
akan menjadi masalah serius jika dia menyerang secara tidak akurat dengan senjata 
superior. Akurasinya yang rendah akan menjadi hasil dari afinitasnya yang rendah dengan 
senjata dan dukungan yang diberikan padanya. Untuk ngelantur, meskipun DEX-nya 
rendah, dia bisa membidik dan mengenai target dengan busur kekuatan tinggi seperti yang 
dia pegang; Secara umum, kemampuan Tiera tidak bergantung pada statistiknya. 

"Baik! Kekuatan sihirku telah dipulihkan juga. Saya akan mengurangi jumlah musuh sedikit 
lagi. " 

Setelah kekuatan sihirnya telah cukup dipulihkan, Tiera mengarahkan busurnya pada para 
pemimpin dan mulai menembak lagi. 

Tembakan busurnya, yang mustahil untuk dilawan balik karena mereka datang dari titik 
tertinggi di benteng, memiliki dampak kecil tapi stabil pada kelompok yang dia serang. 

Sementara itu, seseorang yang jelas berbeda dari monster lain muncul di depan mata Tiera. 

Tubuhnya dua kali lebih besar dari raksasa normal. Itu memiliki kulit biru yang hampir 
hitam, dua tanduk seperti kristal yang tumbuh dari kepalanya, dan memegang kapak besar 
yang diselimuti aura merah gelap di tangannya. 

"Yang itu agak besar." 

"Itu bukan individu pemimpin. Namanya sepertinya 'Berserks'. Levelnya adalah ... Saya 
tidak bisa melihatnya ?! " 

Kaede berbicara lantang saat 『???』 ditampilkan di kolom levelnya. 

Jika Kaede, yang kritis yang bisa bertarung melawan Yang Terpilih, tidak bisa melihat 
levelnya, maka levelnya mungkin melebihi 500. 

Jauh dari Kaede, yang kaget, sejumlah besar seni sihir dan panah mengalir ke Berserks. 
Bahkan dari kejauhan, skuadron ksatria tidak kompeten untuk melewatkan atmosfer aneh 
yang Berserks keluarkan. 

Serangan sudah cukup kuat untuk menghancurkan para ogre dan Komandan Ogre biasa, 
tetapi sebelum mereka bisa mengenai, Berserks mengayunkan kapaknya dengan kekuatan 
yang luar biasa. 
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Kapak menciptakan angin topan di belakangnya ketika diayunkan. Angin yang 
dihasilkannya meniup bukan hanya sihir dan panah, tetapi juga monster di dekatnya. 
Meskipun serangan, yang ditujukan padanya telah memberikan kerusakan pada monster di 
sekitarnya, bahkan satu panah pun tidak mencapai vital Berserks. 

Sementara sihir dan panah telah membunuh banyak monster lainnya, Berserks, yang 
berada di pusat serangan, tetap benar-benar tidak terluka. Ia berjalan maju menuju Balmel 
tanpa ada yang memperlambatnya. 

"Apa itu!" 

"Senjata itu, aku percaya itu mungkin memiliki kinerja yang dekat dengan pedang sihir. 
Berserks itu bahkan tidak tersentak dari serangan itu dan bisa menggunakan senjata 
seperti itu. " 

" Ini bukan waktunya untuk terkejut. Kagerou, Yuzuha-chan, pinjamkan aku kekuatanmu! " 

Mereka mungkin merasa bahwa itu bukan lawan rata-rata. Kagerou dan Yuzuha menjawab 
dengan memberikan kekuatan mereka pada busur Tiera. 

(Bagaimana dengan ini !!) 

Pukulan, yang diisi dengan kekuatan lebih dari yang terlihat sebelumnya, kemudian 
ditembakkan ke Berserks. 

Namun, panah tunggal yang telah mengarah langsung ke arah musuh dan meninggalkan 
jejak cahaya dan mengacaukan udara di belakangnya, dari semua hal, dicegat oleh kapak 
Berserks. 

Sambil membiarkan aura naik dari kapak, Berserks menggambar busur merah di udara. 
Ayunan kapak, yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan fisik para raksasa di 
sekitarnya dan sejenisnya, melemparkan ke samping panah yang terbang ke arah Berserks. 

"Jal !!!" 

Berserks mengangkat suaranya ke atas dengan sendirinya. 

Setelah beberapa saat perlawanan, panah itu dibelokkan dari lintasan aslinya dan 
menembus tanah. Karena lintasannya telah dialihkan hampir 90 derajat dari jalur aslinya, 
tidak ada kerusakan akibat benturan ketika goncangan dan pencahayaan keunguan 
mendarat. 

"Tidak mungkin ..." 

Tiera terdiam karena terkejut, karena pukulan yang begitu cepat sehingga tidak 
memungkinkan monster untuk bereaksi sampai sekarang, telah sepenuhnya ditolak. Dia 
tidak berharap untuk mengalahkannya, tapi dia berharap setidaknya melukainya. 
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Tidak ada individu lain yang menyukainya dalam kerumunan monster. Itu mungkin 
individu terkuat di antara gerombolan monster yang mendekat. Menilai dari kenyataan 
bahwa itu muncul beberapa saat yang lalu, itu mungkin telah dijauhkan dari garis depan 
atau telah melewatkan kesempatan untuk membuat serangan mendadak. 

"Kaede-chan, bisakah kamu melakukan serangan yang lebih kuat dari yang barusan?" 

"Tidak, aku tidak bisa melakukan apa pun yang lebih kuat dari apa yang baru saja kamu 
lakukan Tiera-san ..." 

Tiera telah bertanya sedikit harapan pada Kaede, tetapi jawaban yang terakhir tidak 
menguntungkan. Bahkan jika dia menggabungkan sihirnya dengan teknik jiwa Kaede, itu 
tampaknya bermasalah. 

Sekarang setelah sampai pada ini, tidak ada yang bisa dilakukan oleh skuadron ksatria lagi. 

"!! Tiera-san !! Lihat !! " 

" Ap, itu !! " 

Tiera, yang mengira dia tidak punya pilihan selain bergantung pada Kagerou, 
mengembalikan pandangannya ke medan perang atas dorongan Kaede. Dia bisa melihat 
sosok-sosok unit kavaleri ketika mereka menyerang Berserks. 

Monster-monster di sekitar Berserks telah terdorong mundur oleh hujan sihir dan panah. 
Ini untuk sementara membuat area terbuka di sekitar Berserks. Sejumlah kecil unit 
kavaleri telah maju langsung ke daerah itu. 

"Mungkin, mereka berniat mencoba sesuatu dengan orang-orang level tertinggi mereka?" 

"Bukankah itu bunuh diri? Kagerou !! Bersiaplah sekarang !! ... Kagerou? " 

Untuk segera mendukung mereka, Tiera memanggil Kagerou. Tetapi tidak ada jawaban. 

Ketika Tiera mengalihkan pandangannya dari medan perang dan menatap Kagerou, dia 
berbalik ke arah medan perang yang berbeda. Jika seseorang melihat dari dekat, Yuzuha 
juga melihat ke arah yang sama. 

"Ada apa--- !!" 

Tiera akan mengatakan "di sana?", Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia 
merasakan sensasi aneh yang mencegahnya untuk berbicara. 

Sesuatu telah datang. 

Tiera, yang belum mempelajari sistem persepsi baik sebagai keterampilan atau seni, masih 
jelas merasakan kehadiran yang mendekat. 
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"Tiera-san, itu ..." Di 

depan tempat Kaede menunjuk, ada bayangan hitam yang bergerak maju melalui 
kerumunan monster. 

Itu cepat. 

Dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kuda atau monster jenis binatang buas 
berkuda, siluet itu mendekati medan perang. 

Dalam waktu singkat, siluet mencapai tepi kelompok, lalu melompat tanpa berhenti. Awan 
debu mengepul, menunjukkan kekuatan lompatannya. 

"Apakah itu ... seorang ksatria?" 

Adalah Kaede yang bergumam, tetapi kurangnya kepercayaan diri bisa dirasakan dalam 
kata-kata itu. Tidak heran. Seseorang melompati lebih dari 100 mels sambil mengenakan 
baju besi seluruh tubuh, itu tidak normal. 

Namun, bukan hanya itu yang mengejutkannya. 

Mengingat arah lompatan, orang itu mungkin bermaksud menghadapi Berserks. Bahkan 
jika seseorang memiliki kekuatan melompat yang luar biasa, mereka tidak akan pernah 
bisa mencapai Berserks yang dekat dengan pusat medan perang. Namun, sosok seseorang 
itu melonjak lebih jauh saat berada di udara. 

Seperti yang diharapkan, monster-monster itu juga heran dengan ini. Wajah mereka 
tampak menunjukkan kebingungan sementara siluet melewati mereka saat mereka 
menyaksikan. 

Melihat gerakan gila itu, wajah seseorang melintas di benak Tiera. 

Seseorang yang mampu melakukan hal-hal yang terjadi di depan matanya. 

Bahkan, ada tiga orang sejauh yang diketahui Tiera. 

Di antara mereka, hanya ada satu orang yang tampaknya melakukan hal-hal semacam ini, 
jadi dia mencoba memanggil Yuzuha untuk konfirmasi. 

"Hei, Yuzuha-chan. Apakah itu kebetulan ... Shin? " 

" Kuu " 

Sebuah kulit kayu sepertinya berkata," itu benar "dikembalikan. 

"Ahh ... aku mengerti. Karena itulah Kagerou tidak bergerak. " 
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Jika dia melihat reaksi Kagerou, Kagerou mungkin akan memperhatikan Shin mendekat 
lebih awal daripada Tiera. 

Tampaknya konyol bahwa dia menjadi bingung. Meskipun ini bukan waktu untuk 
bersantai, Tiera entah bagaimana merasa lelah. Itu terlalu buruk bagi para prajurit di atas 
benteng, tetapi mereka mungkin tidak akan melakukan apa-apa lagi. 

"Wow, dia mendarat di antara Berserks dan para ksatria." 

Sambil mendengar apa yang tampak seperti sedikit kegembiraan dari suara Kaede, pikir 
Tiera, 

(aku harap kamu tidak berlebihan ...) 
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Saat bergerak ke kerumunan monster, seorang prajurit muda punya pemikiran. 

Dia akan mati di sini. 

Yang Terpilih, seperti Schnee Raizar, bisa memusnahkan kerumunan monster sendirian. 

Namun, jika ogre kelas mutasi dibiarkan tanpa pengawasan, itu akan mencapai Balmel 
sebelum bala bantuan bisa tiba. Bahkan tunas yang sangat kuat, yang berasal dari bagian 
atas benteng, telah ditolak. Karena pertahanan di dalam kastil lebih lemah daripada 
pertahanan di luar, dia tidak tahu berapa banyak kerusakan yang akan terjadi jika gerbang 
pecah. 

Oleh karena itu, pasukan bunuh diri yang terdiri dari pasukan bertingkat tinggi dari unit 
kavaleri akan masuk untuk mengulur waktu. 

Dia takut mati. Tidak peduli berapa lama dia berlatih, itu adalah satu ketakutan yang tidak 
bisa dia atasi. Namun, pria muda dan para ksatria yang berkuda di sekelilingnya memilih 
untuk bertarung. Bahkan jika mereka hanya bisa sedikit menunda monster itu, mereka 
percaya itu akan melindungi Balmel. 

"50 mels sampai kontak dengan musuh- !!" 

Berkat pelatihan mereka, mereka juga tahu perkiraan jarak ke target. Itu adalah jarak 
antara pemuda itu dan kematian. 

Karena serangan yang dirilis sebelumnya, hampir tidak ada monster di antara mereka dan 
kelas mutasi. Apakah mereka takut akan tuduhan kavaleri? Atau apakah mereka takut 
bahwa kelas mutasi akan menyerang mereka? Pemuda itu mengira itu mungkin yang 
terakhir. 

"Jarak 20 mels !!" 

"Monster di sekitarnya sepertinya sedang melihat sesuatu !! Perhatikan kelas mutasi !! " 

Kapten regu bunuh diri itu mengangkat suaranya. Karena kelas mutasi tampak berbeda 
dari kejauhan, saat mata mereka semakin dekat para ksatria menjadi terintimidasi. 

Sangat besar 

Itu dijelaskan hanya dalam satu kata. 
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Tubuh itu tampak seperti monster tipe raksasa, seperti Gigantes atau Cyclops, yang hanya 
terdengar dalam dongeng. Tidak terpikirkan bahwa apa pun bisa mengangkatnya, tetapi 
kelas mutasi mengangkat kapak tinggi saat itu masih jauh dari mereka. 

"Kotoran!! Tetap jelas!! Semua orang menyebar !! " 

Para kesatria menjawab serempak tanpa ada yang tertinggal ketika kapten, yang telah 
memperkirakan bahaya, berteriak. 

Pria muda yang sedang menunggang kuda juga menghindari lintasan kapak yang 
diayunkan kelas mutasi. 

Dia pikir dia berhasil mengelak. 

"Gu !!" 

Dia menghindari serangan langsung. Namun, pemuda itu jatuh dari kudanya karena efek 
sampingnya. Dia terlempar ke tanah, dan dia akan kehilangan kesadarannya dari dampak 
dalam sekejap. Tapi hidupnya akan berakhir jika dia pingsan sekarang, jadi dia mati-matian 
mempertahankan kesadarannya. 

"Kua ..." 

Yang memasuki pandangannya yang bingung adalah sosok ksatria lain yang jatuh dari kuda 
seperti dia. Ketika dia menaruh kekuatan ke tubuhnya dalam upaya untuk berdiri, dia 
menyadari bahwa kaki kirinya tidak bergerak. 

"Oh sial ..." 

Dia mungkin diledakkan bersama dengan kuda kesayangannya. Ketika dia melihat, dia 
melihat kakinya tersangkut di antara kuda dan tanah. Meskipun dia memutar kakinya 
untuk menariknya, itu tidak keluar. 

Kemudian, bayangan jatuh ke ksatria. 

"Ah ..." 

Ketika dia melihat ke atas, ada kelas mutasi. 

Tidak ada tanda-tanda kecerdasan di balik mata merahnya yang rusak. Hanya kehausan 
yang dipancarkan dari tubuhnya yang terasa nyata. Ia mengangkat kapaknya menggunakan 
otot-ototnya yang menonjol. Tidak ada waktu untuk menarik kakinya bebas. 

"―――――― !!" 

Dia akan mati dalam beberapa detik lagi. 
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Meskipun dia mengerti ini, pemuda yang gemetaran itu masih menghunus pedangnya dari 
pinggangnya, dan bersiap untuk melawan kelas mutasi. 

Sejak awal, dia sudah mati. Ketika dia bertahan tanpa mengangkat teriakan, dia menelan 
rasa takut yang memenuhi hatinya dan menatap kelas mutasi 

. Gerakan kelas mutasi berjalan lambat. 

Sebenarnya, tidak ada perubahan dalam gerakan kelas mutasi. Menghadapi kematian, 
perasaan waktu pemuda itu entah bagaimana bertambah cepat untuk menghindari 
serangan itu. 

Tapi, tidak peduli seberapa cepat dia merasa waktu, tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. 
Dia hanya bisa menatap kapak saat perlahan mendekat. 

Dalam beberapa kedipan, kuda kesayangannya akan terbelah dua oleh kapak kelas mutasi. 

Atau begitulah lelaki muda itu berpikir, 

Lalu, dia akan menjadi yang berikutnya. 

―――― Dia pasti. 

"Owa !!" 

Sudah terlalu tiba-tiba. 

Sesuatu telah turun antara kelas mutasi dan pemuda itu. 

Tidak, itu sudah jatuh. 

Dampak jatuh menyebabkan tanah bergetar. 

Saat awan debu mulai menghilang, apa yang muncul di depan mata pemuda yang terpana 
itu adalah seseorang yang berdiri di sana dengan baju besi seluruh tubuh dan membawa 
sabit besar berbentuk terdistorsi. 

Desain pelindung seluruh tubuh berbeda dari desain yang dia tahu. Warna yang 
dipantulkannya di bawah sinar matahari adalah merah --ep, kardinal tebal, merah cerah, 
dan karang cerah. Berwarna menggunakan nuansa merah yang berbeda ini ditambah 
dengan pantulan yang cemerlang, zirah itu tampak seperti nyala api yang membakar yang 
telah mengambil bentuk manusia. 

Itu dihiasi dengan hiasan yang ditempatkan di berbagai tempat. Dengan itu saja, dia 
mengerti sekilas bahwa itu dibuat oleh pengrajin yang terampil. Semakin dia melihatnya, 
semakin dia merasakan perbedaan status. 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dia bisa merasakan ketidakrataan dalam sabit yang bersandar pada bahu sosok itu karena 
kurangnya keseragaman bilah dan porosnya. Pola seperti mata telah ditarik di mana pisau 
bertemu poros; itu lebih seperti senjata upacara daripada senjata yang dimaksudkan untuk 
medan perang. Meski begitu, anehnya itu terlihat bagus ketika dipasangkan bersama 
dengan armor. 

"........." 

Ketika dia terpesona oleh sosok itu, pemuda itu tidak mengatakan apa-apa. Terkena 
kekuatan luar biasa yang dipancarkan dari seluruh tubuh sosok itu, tubuhnya tidak mau 
mendengarkan apa yang dia inginkan. Meskipun dia juga melakukannya ketika sosok itu 
muncul. 

Meskipun punggung orang itu telah berbalik, pemuda itu merasakan tekanan intimidasi 
yang sangat kuat yang diterimanya dari kelas mutasi memudar. 

Ketika pemuda itu memandang kelas mutasi ketika mereka berdiri berhadapan dan 
berhadapan satu sama lain, gerakannya berhenti ketika kapak dinaikkan. 

Matanya terbuka lebar, dan meskipun mereka rusak, mereka jelas menunjukkan warna 
ketakutan. 

(Agar monster seperti itu kewalahan !!) 

Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan itu? 

Di antara Yang Terpilih, tidak ada yang memiliki kehadiran seperti orang yang memakai 
baju besi di depan matanya. 

Karena dia berada di ambang kematian, intuisi pemuda itu telah menajam hingga batas 
maksimal dan membuatnya menyadari sesuatu. 

Orang di depannya memiliki kekuatan yang setara dengan Schnee Raizar. Dan, orang itu 
ada di sisinya. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"... Eh?" 

Dia tidak pikun, tapi sesaat pemuda itu tidak bisa memahami kata-kata yang diarahkan 
padanya. Menilai dari suaranya, kemungkinan pria di dalam armor itu. 

Saat dia menyaksikan, orang yang telah menghadap jauh darinya sampai sekarang, 
memindahkan kuda yang pingsan dan tidak bergerak, dan menarik kaki pemuda itu. 

"A-Aku diselamatkan ... hei, a-di belakangmu !!" 
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Bingung, dia buru-buru bangun, dan ketika dia melihat ke atas, kelas mutasi terus 
mengangkat kapak. 

Sekarang bukan waktunya untuk membantu orang lain. Pria muda itu menangis sambil 
menunjuk ke belakang. Nada suaranya kasar mungkin karena dia sedang terburu-buru. 

"Hm? Ah, itu benar. " 

Itu adalah jawaban yang biasa saja. 

Pada saat berikutnya, pria berjubah, yang seharusnya berada di depannya, menghilang. 
Suara-suara kekerasan mencapai telinga pemuda itu pada waktu yang hampir bersamaan. 

Jika dia mengungkapkannya dengan kata-kata, itu mungkin akan menjadi sesuatu seperti 
"BAM!". Karena suara yang berlebihan, pria muda itu menegang tubuhnya. 

Beruntung dia tidak menutup matanya. Karena itu, dia melihat sumber suara. 

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

Dia terdiam karena alasan yang berbeda dari beberapa waktu yang lalu. 

Di depannya, di mana kelas mutasi ogre berada beberapa saat sebelumnya, adalah pria 
berbaju besi dengan tinjunya diperpanjang. 

Monster kelas mutasi itu tidak terlihat. Tetapi bukan karena itu hilang. 

Di depan tinju yang diayunkan, hanya siku dan kapak yang sebelumnya diangkat oleh kelas 
mutasi di atas kepalanya, ketika lengan itu terjatuh. 

"Ha, haha ..." 

Adegan spektakuler yang terjadi di depan mata pemuda itu membuatnya kehilangan itu. 

Satu pukulan. 

Tidak ada senjata yang digunakan, hanya kekuatan fisik murni. 

Tubuh kelas mutasi yang menerima pukulan meledak terbuka dan berkeping-keping, 
beberapa monster yang bermandikan darah berceceran menjerit. 

Bahkan lebih dari kekuatan yang dimiliki pria yang mengenakan baju besi itu 
memperlihatkan lengannya yang dorong, yang ditutupi sarung tangan, bahkan tidak 
memiliki goresan. 

Sekarang, dia tidak bisa menahan tawa. 
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"Kamu, apa kamu ...." 

"Aku? Coba lihat ... karena warna armorku, panggil aku Merah. " 

――Red, pria yang mengalahkan kelas mutasi dan kembali tanpa setetes darah padanya, 
memberikan nama yang jelas-jelas palsu. 

"Yah, namaku tidak masalah. Lebih dari itu, kamu bisa menyerahkan tempat ini kepadaku, 
dan kalian semua harus bergabung dengan pasukan utama. " 

" Ah, ya, aku berterima kasih atas bantuanmu. Tapi kami adalah sisa-sisa kain para ksatria, 
bertarung bersama denganmu--- " 

" Tidak, itu tidak akan berhasil. Sebaliknya, saya akan lebih khawatir jika Anda tetap dekat. 
" 

" Khawatir? " 

"Ketika seseorang ada di sekitarku, aku tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan 
kemampuanku. Jika memungkinkan, tarik seluruh tim Anda termasuk kelompok yang 
menggunakan sihir kembali ke benteng. " 

" Tapi itu adalah " 

" Maaf, tapi ini bukan saran. Selain itu, siapa pun di antara Anda yang mendekat dengan 
tidak hati-hati akan terbunuh, Anda tahu? Ini adalah senjata semacam itu. 

Apakah kamu mengerti? "Red mengangkat sabit di bahunya untuk menunjukkan. 

Dari dekat, mudah untuk melihat ukuran sabit. Hanya setengah dari panjangnya saja yang 
lebih dari 3 mels, dan bilahnya sendiri lebih dari 2 mels. Bilahnya lebar, dan sesuatu seperti 
garis zig-zag membentang di tengah. 

Pria muda itu merasa bahwa garis itu sepertinya menjadi 'mulut'. Dia memiliki firasat 
bahwa kapan saja, 'mulut' itu bisa terbuka dan itu akan menggigitnya. 

Pria muda itu sekarang mengerti mengapa Red ingin seluruh pasukan mundur. 

Benda itu berbahaya. Mustahil untuk bertarung bersamanya. Dia akan dibunuh oleh 
pedang sebelum dia bisa mendekati Red. 

Senjata yang kuat itu dibangun untuk membunuh sekutu dan juga musuh. 

"Itu adalah senjata terkutuk ..." 

"Memang," 
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jawab Red dengan suara biasa. Mempertimbangkan situasinya, itu membuatnya tampak 
agak aneh. 

Bagi penghuni di dunia ini, ada berbagai jenis senjata terkutuk, mereka semua sama karena 
mereka mengundang kehancuran. Ada harga untuk menggunakan kekuatan senjata jahat 
ini; mereka memimpin pemiliknya menuju kematian. 

Meskipun ini adalah pengetahuan umum, tidak ada tanda-tanda itu terlihat pada Red. 
Meskipun ia memiliki senjata terkutuk, yang dikatakan menggerogoti kewarasan dan 
kehidupan, nada dan gerak tubuhnya sangat alami. 

"Kenapa ――――" 

"Maaf, tapi tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Seseorang akan 
menjemputmu juga. " 

Di belakang pemuda itu, para ksatria yang melarikan diri jatuh dari kuda mereka datang 
untuk mengambil teman-teman mereka. 

"Kamu?" 

"Aku Merah. Saya sudah memberi tahu ksatria ini, tapi saya bertanggung jawab di sini. 
Kalian semua harus mundur. " 

" ......... " 

Orang yang memanggil Red adalah ksatria yang dipercayakan sebagai kapten pasukan 
bunuh diri. Tidak seperti pemuda itu, ksatria itu tidak mengajukan pertanyaan, dan hanya 
mengirim pandangan tajam ke arah Red. 

"... Dimengerti. Kami akan menyerahkannya padamu. Semuanya mundur sekaligus !! Kami 
akan bergabung dengan unit penjaga belakang !! " 

Setelah merenungkan selama beberapa detik, ksatria memutuskan untuk mundur. Sebagai 
satu-satunya kapten yang bertanggung jawab, ia juga cepat membuat keputusan. 

"Kapten !?" 

"Kamu juga, cepat naik kuda! Kami menarik diri! " 

" Baiklah, tapi " 

" Kami akan mempercayakan tempat ini kepada orang itu .... Kami hanya akan menghalangi 
jalannya. " 

Ksatria itu membungkuk kepada Red. 
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"Kau membantu temanku, kami ingin mengucapkan terima kasih." 

"Aku tidak melakukan ini untuk berterima kasih. Lebih dari itu ... " 

" Ya, kami akan segera mundur ... Aku hanya ingin mengajukan satu pertanyaan. Apakah 
Anda, kebetulan, milik Schnee-dono .. " 

" Aku adalah surat pengantar. " 

" ... Begitu. Saya yakin." 

Pria muda yang mendengar percakapan antara keduanya juga terkejut dengan hal ini. Tapi 
dia memahaminya pada saat bersamaan. Sudah diketahui umum bahwa akal sehat tidak 
berlaku untuk banyak pemegang surat pengantar. 

Pria muda itu menunggang kuda yang ditunggangi rekannya. Mereka meninggalkan tempat 
itu bersama kapten. Anehnya, tidak ada serangan dari monster di sekitarnya. Tatapan 
mereka semua diarahkan ke Red, seolah-olah monster itu tidak melihat pria muda dan 
kelompoknya sama sekali. 

Setelah mereka mendapatkan sekitar 50 mels, sesuatu seperti ledakan terdengar dari 
belakang. 

"!!" 

Ketika pemuda itu melihat kembali ke arah suara, dia melihat adegan spektakuler di mana 
monster datang terpisah dan potongan-potongan diterbangkan ke langit. 

Tidak ada percikan api atau api ledakan yang terlihat, jadi itu mungkin bukan disebabkan 
oleh sihir api. Namun, dia bisa mengerti bahwa pusat bunyi seperti ledakan akan 
mengerikan. 

50 mels. Ya, mereka 50 mels jauhnya. Namun, jarak dari pemuda ke pertempuran itu tidak 
cukup jauh. Efek samping dari serangan itu masih mendekat. 

Kuda itu sudah berlari secepat mungkin. Rekan-rekan ksatrianya mungkin juga merasakan 
bahaya. Dia bahkan tidak melihat ke belakang. 

"Betapa indahnya ..." 

Pria muda itu tidak bisa mengalihkan pandangan dari tempat kejadian. 

Karena garis pandangnya lebih tinggi saat dia dipasang di atas kuda, dia berhasil 
mengawasi pusat serangan. 

Kekejaman itu sepenuhnya terlihat. 
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"Ku !!" 

Dalam sekejap, dinding monster dihancurkan. Itu serangan Red. 

Meskipun mereka seharusnya bergerak lebih jauh, tekanan dari serangan itu terasa lebih 
dekat. 

Ledakan tidak berhenti dan area di mana monster tetap ada dan darah terbang ke langit 
terus semakin besar. 

Red, yang nyaris tak terlihat, sama sekali tidak bergerak dari tempat ia berpisah dari 
pemuda itu. Sinar armor yang bermandikan darah monster tidak kehilangan kilauannya. 
Bahkan, tampaknya semakin bersemangat untuk memamerkan keberadaannya. 

Berapa banyak monster yang berhadapan dengan Red, yang hanya satu orang? Pria muda 
itu tidak tahu. Angka adalah kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia akan 
dihancurkan oleh gelombang monster yang cepat atau lambat. 

Fakta itu masih berlaku untuk Yang Terpilih. Namun, seolah-olah pikiran pemuda itu 
omong kosong, Red menunjukkan serangan ganas. 

Setiap kali sabit dipegang, itu menghasilkan pisau merah. Ketika pedang melewati monster, 
mayat monster itu robek dan hancur berkeping-keping. Sebelum kekuatan serangan 
tunggal itu, level, ras, dan fisik monster tidak signifikan. 

Gunung mayat yang seharusnya menumpuk dan menjadi penghalang malah diterbangkan 
oleh badai yang bertiup di samping bilah merah yang dihasilkan. 

Di mata pemuda itu, ada sedikit keraguan bahwa Red adalah malapetaka. 

Dia sepertinya tidak peduli dengan monster yang mendekat; semuanya ditelan oleh badai 
besar. 

Hal seperti itu bukan masalah. 

"Itu ..." 

Pria muda itu menyadari bahwa di dalam prahara yang menghantam medan perang adalah 
bayangan yang bengkok. 

Matanya nyaris tidak bisa membedakan bentuk sabit yang dipegang Red. 

Pertama kali pemuda itu melihatnya, dia yakin hanya ada satu bilah. Tapi sekarang, jumlah 
bilah telah meningkat menjadi dua. 
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Tidak, itu selalu dua bilah. Pria muda itu ingat 'mulut', garis yang membelah pisau. 
Tampaknya bilahnya terbelah dua di sepanjang garis, dari atas ke bawah, dan tampak 
seperti mandibula yang sangat besar. 

"Apakah itu ... memakannya?" 

Pisau yang terpisah memakan darah dan daging monster. Cara misterius itu muncul untuk 
mencari darah yang ditambahkan ke keanehan dan menghantui pikiran pemuda itu. 

Sebelumnya pemuda itu mengamati mata seperti menggambar di pangkal bilahnya. 
Sekarang, mata itu bersinar cemerlang sambil memancarkan warna ungu gelap. 
Tampaknya memberi kesan bahwa itu hidup dengan kehendaknya sendiri. Dia yakin 
bahwa tidak ada yang suci atau murni tentang kehendak itu. 

Seseorang yang mengamati kilauan yang sesekali berkedip, akan merasakan bahwa sabit 
itu bersukacita dalam pembantaian. 

Segera jelas bahwa ini adalah senjata terkutuk. 

Meskipun peralatan yang aneh biasanya cenderung menarik perhatian, hal yang paling 
tidak normal bukanlah peralatan tetapi orang yang menggunakannya. 

Fakta bahwa Red sendiri bisa terus bertarung dengan tenang sambil menggunakan 
peralatan itu adalah bagian yang paling tidak normal. 

Sementara kehancuran menyebar dalam apa yang hanya bisa digambarkan sebagai 
pembantaian, tidak ada aspek serangan yang boros atau tidak efisien. 

Dia tidak hanya menggunakan kekuatan senjata. Ayunannya sangat cocok dengan 
kinerjanya. Tekniknya memungkinkan satu pukulan kuat jatuh pada monster dan 
kemudian tanpa penundaan, mengarah ke pukulan berikutnya. Mundur dari pukulan 
pertama tidak sia-sia tetapi sebaliknya digunakan untuk terhubung dengan dan memulai 
pukulan berikutnya. 

Meskipun seni bela diri yang hebat terkadang terasa seperti tarian, gerakan Red juga 
memiliki sesuatu yang dekat dengan itu. Adapun gerombolan monster, mereka tampak 
seperti harmoni yang sudah diatur sebelumnya karena mereka terlihat sedang dirobohkan. 

Itu adalah penampilan dari baju besi merah yang menyala-nyala dan sabit yang terdistorsi. 

Itu seperti Red berada di dalam dan di luar area badai, ruang tetap diperluas di 
sekelilingnya. 

"........." Tidak 

jauh dari gerombolan monster, para ksatria yang telah menyaksikan dari awal tercengang 
dan hanya menatap dengan takjub ketika mereka lupa untuk menjaga. Tidak seperti pria 
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muda yang melihatnya dari dekat, mereka hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi 
terhadap tampilan yang absurd dan sulit dipercaya. 

Perubahan yang terjadi ketika Red mengayunkan sabit itu dramatis. 

Beberapa monster yang seharusnya menuju Balmel tiba-tiba berbalik dan mulai kembali. 
Selain itu, monster di daerah sekitarnya juga berbalik satu demi satu. 

Itu adalah kapten dari kelompok perang ketiga yang memperhatikan bagaimana monster 
telah mengubah arah dan menuju ke arah badai berwarna merah yang bertiup dengan 
keras ke arah yang sama. 

Kisaran efek telah melampaui 100 mel dan secara bertahap terus berkembang. 

Bukankah kita juga akan tertelan oleh itu pada tingkat ini? Dia cemas tentang 
jangkauannya yang luas. 

Jumlah monster berkurang pada tingkat yang menakutkan. Badai kehancuran terus 
melebar. 

Seolah-olah monster itu secara sukarela melompat ke dalam nyala api yang membakar. 

Mengkonsumsi kehidupan monster, kekuatan ganas sabit terus meningkat. 

◆◆◆◆ 

Berdiri di puncak benteng, Tiera dan Kaede menyadari bahwa hampir semua monster di 
medan perang berkumpul di sekitar Shin. 

Apakah itu efek baju zirah, atau sabit? Ketika dilihat dari atas, monster yang menghadap 
Shin sepertinya mengikuti sesuatu yang menyala merah redup. Sepertinya menggambar 
monster. 

Rentang efektif efeknya luas. Tidak ada cara untuk menggambarkannya sebaliknya. 

Jumlah monster masih bisa disebut gelombang hitam. Rentang efeknya begitu besar 
sehingga bahkan monster yang cukup jauh sehingga unit mel akan terlalu kecil untuk 
mengukur jarak, semuanya terpengaruh olehnya. 

"... Apa itu?" 

"Itu bukan musuh, jadi tidak apa-apa. Yah, bahkan jika aku mengatakan bahwa aku merasa 
lega melihat itu, meskipun itu mungkin terdengar tidak meyakinkan. " 

" Yah, um, apakah itu sekutu? " 

" Ya, itu benar. Tidak mengherankan kalau dia datang ke sini. " 
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Setelah Tiera meyakinkannya, Kaede terlalu santai tangannya yang erat erat pada stafnya. 

Meskipun Tiera tahu identitas aslinya, menilai dari reaksi Kaede terhadap orang misterius 
itu, dia mungkin takut akan hal itu. Meskipun orang itu masih bertarung melawan monster, 
tidak ada jaminan bahwa pedang mereka tidak akan diarahkan pada mereka. 

Kekuatan yang ditampilkan di depan mata Kaede jauh melampaui batas kelas atas Yang 
Dipilih di dunia ini. 

Sudah pasti bahwa itu jatuh dalam domain 'Makhluk Khusus' seperti Schnee dan Girard. 

"Bahkan tidak setengah dari monster yang tersisa." 

Meskipun Kaede tidak menyadarinya karena dia hanya fokus pada keberadaan Shin, hanya 
sekitar sepertiga dari jumlah monster asli yang tersisa. Itu terlihat dari atas benteng, 
pandangan yang hanya ditutupi oleh monster sudah tidak ada lagi. 

"Ah!" 

Di bidang penglihatan Kaede, saat dia bisa melihat seluruh pemandangan, sesuatu yang 
aneh ditampilkan. 

Dalam beberapa kata, itu adalah bola mengambang. 

Dengan membandingkannya dengan monster di sekitarnya, ukurannya bisa dihitung 
dengan diameter dua mels. 

Coklat dan ungu bercampur di permukaannya, dan berbagai mata menempel. 

Ada mata seperti mata manusia, pupil seperti mata kucing dengan celah vertikal, mata 
majemuk seperti serangga dan bola mata hitam penuh di bawah kelopak mata. 

Berbagai ukuran mata itu berkisar dari satu kuburan ke puluhan kuburan, dan mengamati 
sekelilingnya. 

Dan kemudian, tiba-tiba beberapa mata mengarahkan pandangan mereka ke arah Kaede. 

"Uhh!" 

Terkejut, Kaede berusaha memalingkan muka. Rasa sakit yang tajam dan berdenyut 
menghantam kepalanya. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. 
Dia tidak tahan dan dipaksa berlutut. 

Pandangannya menjadi gelap dalam sekejap, namun, kesadarannya tidak memudar. 
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Meskipun hampir tidak memiliki perasaan di tubuhnya, dia memiliki perasaan yang 
mengerikan bahwa ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam dirinya. Hanya rasa sakit 
yang bisa dirasakan dengan jelas. 

"A ... Ug ...." 

"Eh! apa yang salah!?" 

Tiera terkejut dengan perubahan itu. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum 
monster-monster itu dikalahkan tetapi, Kaede tiba-tiba mulai mengerang kesakitan. 

"Kaede-chan! Kaede-chan! " 

Kaede tampak seperti akan runtuh setiap saat, Tiera segera memeluknya erat-erat dan 
mendukungnya. 

Oleh karena itu, Kaede yang mengerang mempercayakan tubuhnya kepada Tiera ketika dia 
kehilangan kekuatannya. Tetesan keringat yang sangat besar muncul di dahinya. 

"Eh ...?" 

"Kaede-chan? Bisakah kau mendengarku? " 

Dia sepertinya sudah kehilangan kesadaran sesaat. Tiera bergumam sambil bertanya-tanya 
apa yang terjadi dan menjaga Kaede. Tanpa tahu mengapa, Tiera merasa lemah seolah 
kekuatannya terlepas dari tubuhnya. 

(Perasaan ini, apa itu aku bertanya-tanya ...) 

Pikiran Kaede bebas di tengah-tengah perang saat ini. Ada perkelahian besar sampai di sini. 
Sementara kondisi fisiknya mungkin tidak biasa, dia sadar kembali. 

Setelah Kaede menyeka keringatnya, dia berterima kasih pada Tiera dan berdiri. 

"Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Ya, aku sudah baik-baik saja. Ada monster aneh di medan perang, kalau dipikir-pikir itu, 
ada beberapa mata dan tiba-tiba aku sakit kepala. " 

" Aku ingin tahu apakah itu serangan menggunakan sistem pikiran? Ngomong-ngomong, 
aku senang kamu tidak mendapatkan kondisi abnormal. " 

Meskipun Tiera tidak bisa membaca sebagian besar informasi tentang statistik Kaede 
karena perbedaan level mereka, dia bisa melihat indikasi status yang buruk. 

Setelah memastikan bahwa tidak ada indikasi seperti itu, Tiera membiarkan Kaede 
beristirahat dan mengarahkan matanya ke arah medan perang. 
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Apa yang dilihat Tiera adalah adegan di mana monster yang persis meniru bola, dipotong 
menjadi dua oleh sabit merah. 

Selama waktu itu, Tiera sedang diamati oleh Yuzuha. 

Yuzuha menyaksikan tubuh Tiera memancarkan cahaya redup sambil memegangi Kaede 
yang sepenuhnya menghilangkan kabut hitam yang melilit di sekelilingnya. 

"Kuu" 

Yuzuha menyalak dalam volume di mana tidak ada yang mendengar kecuali dirinya sendiri. 

Setelah itu, Yuzuha menatap Tiera sampai perang berakhir, mencoba melihat keberadaan 
Tiera. 

◆◆◆◆ 

Saat menarik banyak orang, Shin, juga dikenal sebagai Red, mengayunkan sabit yang dia 
pegang di tangannya. 

Setelah pidatonya, dia menunggu para ksatria untuk mundur. Setelah itu, dia hanya berlari 
liar. 

Begitu dia mengalahkan Berserks, monster terkuat sejauh ini, sampai mati, pekerjaan itu 
menjadi rutinitas sederhana seperti yang dia harapkan. 

"Tapi ..." 

Keluhan kecil bocor. 

Karena hal-hal yang tidak dia duga sedang terjadi. 

"Ya ampun, senjata terkutuk yang asli tidak bisa tidak menjadi berisik kan?" 

Itu tidak berisik ketika dia mulai bertarung, tetapi ketika dia memanfaatkan kemampuan 
sabit dan membunuh monster, suara-suara mulai bergema di Kepala Shin. 

Catatan penjelasan untuk sabit mengisyaratkan bahwa itu memengaruhi pikiran. Ini 
kemungkinan karena terus mengulang kata "BUNUH, BUNUH". 

Sabit yang digunakan Shin disebut 『Sabit Makan Jiwa』. 

Salah satu kemampuannya adalah untuk memusatkan kebencian monster hanya kepada 
pengguna. Semakin banyak monster yang terbunuh, semakin banyak kerusakan yang 
ditimbulkannya dan semakin besar jangkauan efektifnya. Selanjutnya, sebagian dari 
kerusakan yang dihasilkan dikembalikan ke pengguna. Namun, sementara peralatan yang 
dikutuk memang meningkatkan kemampuan, ini selalu dengan risiko yang lebih besar. 
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Dan saat senjata terkutuk pergi, y Sabit Pemakan Jiwa 』melampaui risiko peralatan 

terkutuk lainnya 

Daerah dalam jangkauan untuk mengumpulkan kebencian, jangkauan serangan naik 
bersama dengan tingginya tingkat kerusakan. Alasan mengapa sebagian dari kerusakan 
diubah menjadi HP adalah karena hal itu memungkinkan pemain solo untuk bertarung 
melawan kelompok. Dalam acara pertahanan kota melawan monster, hampir setengah dari 
monster akan tertarik dan diserang oleh pemain yang dilengkapi dengan senjata ini. 

Kelemahannya adalah bahwa statistik pengguna terus menurun hingga 65%, sihir tidak 
dapat digunakan, dan itu tidak mungkin untuk memulihkan HP tidak termasuk 
kemampuan sabit. Selain itu, tampaknya menarik serangan magis oleh sekutu. Itu memiliki 
lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Selain itu, peralatan yang dikutuk selalu 
menyertakan efek status buruk untuk sistem pikiran. 

Tak perlu dikatakan dalam jangkauan senjata, tidak ada perbedaan antara teman atau 
musuh. Itu adalah jenis peralatan yang akan mengkonsumsi 100% dari sekutu yang 
bertempur di dekatnya. 

Karena tingkat penurunan hanya berkurang menjadi 50% bahkan jika peralatan diperkuat, 
kematian masih tak terhindarkan. Semua pemain yang menggunakannya meninggal dalam 
acara tersebut. 

Sejak datang ke dunia ini, Shin telah memperkuatnya menggunakan tekniknya dan 
membuatnya dapat digunakan dengan mengurangi tingkat pengurangan stat hingga 30%. 

Selain itu, karena seluruh tubuh Shin ditutupi dengan baju besi yang disebut Series Holy 
Flame Series 』, ini melemahkan efek dari peralatan terkutuk. Dia bahkan bisa 

menggunakan sihir dan memulihkan HP sampai batas tertentu. 

Ketika sampai pada itu, dia tidak perlu khawatir tentang kerugiannya. Dia harus bisa 
bertarung tanpa masalah. 

Namun, ketika jumlah monster yang terbunuh mencapai sekitar 500, suara yang 
disebutkan di atas mulai mempengaruhi pikiran Shin. 

Bahkan kelas atas Terpilih Satu yang mendengar suara itu, harus berjuang untuk 
mempertahankan kewarasan. Suara yang menyerang pikiran membuat kemajuan pada 
Shin. 

"Ahh, ini merepotkan" 

Meskipun dia mengatakan itu, Shin jauh dari jatuh gila. Efeknya hanya cukup untuk 
menghalangi suasana hatinya. 
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"Aku tidak memperhatikan ketika aku mencobanya, tapi ada suara yang mengalir tak 
berujung dalam volume yang terdengar halus ini. Ini LUAR BIASA !! " 

Apakah itu karena dia mengangkat suaranya? Monster-monster itu terpesona oleh 20 
persen tambahan. 

Pada titik ini peralatan terkutuk tidak bisa melakukan apa pun selain menjengkelkan Shin. 

Orang-orang yang mengamati, tidak akan pernah bermimpi bahwa Shin akan mengatakan 
hal-hal seperti itu dari dalam pusat badai. 

"Sudah waktunya bagimu untuk keluar ..." 

Setelah memutuskan untuk mengabaikan suara terkutuk, Shin mengarahkan 
pandangannya ke sekeliling lagi. 

Karena dia sekarang menghadapi monster yang diperkuat, dia memutuskan bahwa 
monster tipe komandan seperti Raid Vice ada di dekatnya. Mengetahui itu, segera itu akan 
tertangkap di gawangnya. 

Menggunakan 『Scythe of Soul Eating』 adalah cara yang efisien untuk mengurangi jumlah 

musuh, selain masalah yang melekat dengan menggunakan senjata terkutuk. 

Berbeda dengan serangan normal, karena kebencian musuh terfokus pada pengguna, itu 
benar-benar mustahil untuk melewatkan musuh. 

Itu bahkan mungkin untuk membuat monster yang sudah menuju Balmel kembali. 

Ketika rentang sabit meluas, bahkan mungkin untuk menarik komandan monster ke 
arahnya. 

Komandan itu bersembunyi di bayang-bayang monster lain. Karena butuh beberapa saat 
untuk melihat lawan dengan jelas, Shin tidak tahu di mana itu. Karena itu, ia menggunakan 
strategi yang akan menariknya keluar dengan paksa. 

"... Menemukanmu!" 

Di daerah di mana monster berkerumun bersama dan individu tidak dapat dibedakan, ada 
reaksi yang berbeda dari yang lain dalam kisaran persepsi Shin. Karena monster ditarik ke 
arah Shin, area itu sepertinya kurang ramai. 

Di depan mata Shin yang bergumam, muncullah monster dengan penampilan seperti bola 
mata yang memiliki banyak mata. 

Itu adalah monster yang akrab dengan Shin. Iblis kelas Viscount yang sering terlihat di 
peristiwa di mana monster menyerang kota. Rupanya, setan telah memulai kembali 
kegiatan skala penuh. 
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Namun, mereka kurang beruntung kali ini. Itu diklasifikasikan sebagai iblis kelas rendah, 
jadi itu tidak tahan dengan satu pukulan dari Shin. 

Apakah ada upaya terakhir? Matanya, yang menghadap ke arah Shin, melintas bersamaan. 
Ini biasanya digunakan untuk menginduksi kondisi mental abnormal, tetapi tidak 
berpengaruh pada Shin. 

"Itu tidak akan pernah berhasil padaku !!" 
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Vol. 5 - 3.1 
Vol. 5 Bab 3 -- Bagian 1 

"Ahh, aku ingin kembali ..." 

Di kereta yang menuju kastil Lord Taul, Shin menghela nafas. 

Sudah beberapa hari sejak 'Banjir Besar'. Investigasi pinggiran, ekstraksi bahan baku 
monster dan pemindahan mayat mereka dan sebagainya, sebagian besar sudah berakhir. 
Shin dan yang lainnya menerima undangan. 

Rupanya setelah setiap 'Banjir', Sebuah pesta diadakan dan orang yang memiliki prestasi 
paling terhormat akan diberikan. Dikatakan bahwa mereka ingin semua Orang Terpilih 
datang juga. 

Setelah perang berakhir, Shin diminta untuk tinggal sebentar. Dia setuju karena dia 
bermaksud untuk membantu pekerjaan pemindahan. Gagasan mereka tentang "tetap" 
tampaknya berbeda dari apa yang dibayangkan Shin. 

"Itu kalimat saya." 

Di sebelah Shin ada Tiera yang tampak muram. Dia bukan yang Terpilih, tetapi banyak 
tentara menyaksikan sosoknya menembak monster dari puncak benteng. Jadi wajar kalau 
dia juga diminta hadir. 

Meskipun mereka mencoba untuk menolak karena mereka mengaku terlalu sibuk dengan 
pekerjaan, orang-orang yang bekerja dengan mereka menembak jatuh alasan dengan 
mengatakan "Kami baik-baik saja di sini, jadi pergi" 

Untuk penduduk Balmel, tidak terpikirkan bahwa seseorang yang telah meraih begitu 
banyak untuk mereka dan yang pantas mendapatkan medali kehormatan untuk layanan 
mereka akan pergi tanpa menerima ucapan terima kasih yang pantas, atau begitulah kata 
mereka. 

"Karena semua orang yang menyuruhku untuk terus tersenyum, aku tidak bisa menolak." 

"Kamu juga?" 

Karena mereka semua mengatakannya dengan niat baik, dia merasa mustahil untuk 
menolak. Shin berada di kapal yang sama sehingga dia mengerti apa yang dia maksudkan. 

"Prestasi Shin dilaporkan oleh skuadron ksatria, kan? Orang-orang yang tinggal di sini, 
melakukan itu tanpa gagal. " 
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" Itu tidak berarti bahwa ini akan menjadi upacara formal. Jika Anda terlalu 
mengkhawatirkannya, Anda hanya akan lelah. " 

" Pikirkan untuk bisa makan makanan gratis. Sama seperti pesta bangsawan, tidak ada 
orang yang mencurigakan yang mencurigakan harus mendekati Anda. " 

Schnee, Shadow dan Holly, yang pernah mengalami pesta semacam ini sebelumnya, 
mencoba meyakinkan mereka. Hibineko tidak mengungkapkannya dengan kata-kata tetapi 
dia juga ingin mengatakan hal yang sama. 

"Aku belum pernah ke upacara seperti ini sebelumnya, kau tahu?" 

"Yah, tidak ada waktu seperti sekarang untuk terbiasa dengan ini. Kami telah melalui ini 
beberapa kali. Lebih baik jika Anda terbiasa dengan ini sekarang saat Anda masih muda. 
Mungkin terbukti bermanfaat di masa depan. " 

Meskipun Hibineko mengatakan itu, hampir tidak akan ada upacara seperti ini di 
kehidupan nyata, pikir Shin. Di sisi lain, dia sudah berkomitmen dan tidak bisa lagi mundur 
sejak dia sudah sejauh ini. Dia memutuskan untuk hanya menerima nasibnya. Untuk jaga-
jaga, dia dengan ringan memeriksa ulang pakaiannya untuk memastikan dia tidak terlihat 
berantakan. 

Adapun apa yang dikenakan Shin, itu adalah pakaian formal Kalkia, pakaian yang sama 
yang dia kenakan ketika dia pergi ke istana kerajaan Bayreuth. Setelah mengeluarkan 
kotoran, itu dalam kondisi mint. 

Adapun Tiera duduk di sebelahnya, dia mengenakan gaun hijau cerah. Rambut hitamnya 
berkumpul di bagian belakang kepalanya dan dia memakai make-up ringan. Kombinasi itu 
membuat kecantikannya terlihat lebih halus. Untuk gaun one-piece-nya, bagian dari bahu 
ke lengan atasnya dipotong dan roknya lebih panjang di sisi kanan daripada di sebelah kiri. 
Itu adalah jenis gaun asimetris. Itu pas erat di pinggangnya, yang menekankan tipisnya 
pinggang Tiera. Satu-satunya yang salah dengan pakaian itu adalah orang yang 
mengenakannya, karena dia memiliki bahu terkulai dan ekspresi tertekan. 

Meskipun dia tampak tertekan, dia masih terlihat luar biasa. Jika seseorang mengumumkan 
bahwa dia adalah putri suatu negara, tidak ada yang akan meragukannya. 

Holly dan Shadow yang duduk di depan mereka, mengenakan gaun putih dan jas hitam. Itu 
memang pakaian yang pantas untuk upacara. Gaun Holly adalah rok tipe panjang yang 
disebut gaun tipe putri duyung. Tali di bahu kirinya memegang permata yang 
memancarkan cahaya biru yang menekankan keberadaannya. Dengan gaun yang 
menunjukkan garis-garis tubuh lebih dari Tiera, selera gaya Holly yang baik menonjol. 
Shadow yang mengenakan pakaiannya dengan sempurna, tidak memiliki kesempatan. 

Meskipun Hibineko juga mengenakan setelan jas, dia memberikan kesan yang agak lucu 
karena sifat fisiknya. Namun, jelas, bahwa ia terbiasa mengenakan jas. Seperti Shin, dia 
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biasanya tidak merasa perlu berpakaian seperti ini, tetapi di tempat seperti itu, pada saat 
seperti itu, pengalamannya berarti dia merasa nyaman berpakaian. 

Konon, yang paling bersinar di sana adalah Schnee. Karena diketahui secara luas bahwa 
Schnee Raizar jarang berpartisipasi dalam acara-acara seperti ini, ia hadir sebagai Yuki, 
tunangan Shin. 

Sebagai bagian dari penyamarannya, rambutnya telah diubah dari perak menjadi emas dan 
matanya telah berubah dari biru menjadi merah. Karena keterampilan yang dia gunakan 
mencegahnya untuk tidak diperhatikan ketika dia menggunakannya pada dirinya sendiri, 
tingkat penyamaran itu sudah cukup. 

Rambutnya yang diikat ringan di belakang kepalanya dipegang oleh jepit rambut hias. Jepit 
rambut itu termasuk permata merah yang cocok dengan warna mata barunya. Gaun putih 
yang dia kenakan dengan berani memperlihatkan punggungnya dari bahunya ke 
pinggangnya. 

Karena gaun itu dirancang untuk mengencangkan kain di bawah lengannya, dadanya 
sangat ditekankan. Karena payudara Schnee sudah besar secara alami, ini menarik 
perhatian sekelompok pria meskipun itu bukan gaun berpotongan rendah. 

Namun, warna gaun yang dikombinasikan dengan sikap alami Schnee tidak mencerminkan 
perasaan daya tarik seks yang berlebihan. Tampilan rapi dikombinasikan dengan daya 
pikatnya, malah membuatnya menjadi sosok yang mempesona yang memancarkan pesona. 

Awalnya Schnee sudah menjadi wanita yang cantik, tetapi kecantikannya naik satu 
peringkat lagi ketika dia berpakaian. Melihatnya seperti ini untuk pertama kalinya, Shin 
terpesona olehnya. 

"Tiera-san dan Schnee-san sama-sama mengenakan gaun. Gaun yang kalian berdua 
kenakan, apakah itu pakaian tradisional untuk peri atau semacamnya? " 

"Eh? Oh, aku baru saja meminjam gaun ini. Apakah desainnya tidak biasa? " 

" Mereka cukup langka. Saya sudah banyak belajar pakaian sendiri karena saya pikir saya 
ingin melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pakaian. Kebanyakan dari mereka 
adalah desain yang sangat mirip untuk beberapa alasan. " 

Kaede adalah peri yang dibesarkan di Balmel. Dia tidak tahu gaya pakaian apa yang normal 
di kebun elf. 

Meskipun Holly juga Elf Tinggi, dia mungkin tidak memiliki pengetahuan seperti itu karena 
dia mantan pemain. 

Apa yang dimiliki Holly dibuat oleh pemain, tetapi Kaede melihat gaun-gaun dari berbagai 
desain tampaknya terpesona oleh mereka. Kaede sendiri mengenakan gaun one-piece 
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kuning sederhana. Itu cocok dengan karakter Kaede dan menciptakan suasana yang baik 
juga. 

Sementara mereka berbicara, kereta melewati gerbang. Mereka berada di dekat tujuan. Di 
dalam kereta, ada Shin, Schnee, Tiera, keluarga Kurosawa dan dua binatang, Yuzuha dan 
Kagerou. Kagerou seperti biasa di dalam bayangan Tiera. Yuzuha juga pada posisi biasanya, 
di atas kepala Shin. 

Karena akan ada banyak petualang yang menghadiri pesta juga, aturan berpakaian tampak 
cukup fleksibel, dengan banyak jenis pakaian sebagai bukti. Ada juga banyak yang 
tampaknya mengenali bahwa Shin adalah Chosen One kelas atas juga. 

Tak lama, kereta berhenti. 

Jika seseorang melihat bagian depan dekat Holly dan Shadow, Hibineko dapat terlihat 
memegang tangan Kaede. Meniru Hibineko, Shin juga mengulurkan tangannya untuk 
membantu Schnee turun dari kereta. Meskipun dia sering melihat hal-hal seperti ini di film, 
tidak ada yang menyadari betapa Shin sangat malu melakukannya secara nyata. 

"Nona muda, tolong beri aku tanganmu. Atau sesuatu seperti itu ... " 

" Fufu, terima kasih banyak. " 

Apakah Schnee ingin bermain bersama? Dia meraih tangan Shin sambil tersenyum masam. 

Apakah itu karena adegan yang sama terbuka di sekitar mereka? Shin tampaknya bisa 
mengucapkan dialog dengan lancar sekarang. 

"Sekarang, nona muda berikutnya." 

"Bagaimana aku harus mengatakan ini, sepertinya itu tidak cocok untukmu." 

"Jangan katakan itu!" 

Tidak seperti Schnee, Tiera memegang mulutnya untuk menjaga dirinya agar tidak tertawa. 

Ketika semua orang turun, mereka pergi ke aula pertemuan. 

"Maukah kamu mengantarku juga?" 

"Jika kamu baik-baik saja denganku." 

Schnee dengan santai menghubungkan lengannya dengan Shin. Kemudian lengan lainnya 
juga ditarik. 

Tentu saja, itu Tiera. 
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"Apakah kamu benar-benar akan membuatku pergi sendirian? Karena lenganmu yang lain 
juga tersedia, biarkan aku menggunakannya juga, oke? " 

" Apakah baik-baik saja? " 

" Karena Tiera dan aku sama-sama berpura-pura menjadi tunanganmu hari ini, bukankah 
itu baik-baik saja? " 

" Kau diberkati oleh dua wanita cantik, kau tahu? Lebih baik menikmatinya. " 

Karena suasana hati Schnee dan Tiera sangat baik, Shin berhenti membicarakannya. Tidak 
perlu menjadi downer. 
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"Luar biasa!" 

"Seperti yang diharapkan, itu berbeda ketika benar-benar melihatnya." 

Banyak peserta sudah tiba di aula pesta. Meskipun semua orang telah berdandan, itu 
menarik untuk bisa tahu siapa petualang dan siapa yang tidak. 

"Ada berbagai kesan di pesta yang diadakan oleh para bangsawan." 

"Begitulah, ya?" 

Meskipun dia hanya tahu tentang pesta bangsawan dan semacamnya dari film dan anime, 
Schnee tampaknya terbiasa dengan hal itu, mungkin itu yang diharapkan. 

Ada banyak orang yang memperhatikan kedatangan baru saat mereka muncul satu demi 
satu. Ketika Shadow dan Holly muncul, para pengamat memusatkan perhatian mereka 
pada keduanya. Hibineko dan Kaede mendapatkan perlakuan serupa ketika mereka 
muncul mengikuti mereka. 

"... Uu, mereka mengawasi kita !!" 

"Yah, kurasa begitu." 

"Shin adalah pusat perhatian, kan?" 

"Sementara kamu mengatakan itu, aku merasa bahwa sebagian besar perhatian pergi ke 
Schnee dan Tiera meskipun .. " 

Rasio perhatian adalah 50% pada Schnee, 30% pada Tiera, 10% pada Shin dan 10% pada 
Yuzuha. Selain itu, mata yang menatap tajam pada Shin sebagian besar adalah mata iri dari 
para pria. 

(Suasana itu lebih gelap daripada waktu di guild.) 

Shin telah mengalami apa yang disebut "Aku ENVY bajingan ini!" Menatap guild, dalam 
beberapa hal itu adalah perasaan yang rapi. Dia merasakan sejumlah besar perasaan yang 
sama lagi melingkar di sekitarnya. 

Selain mata cemburu, meski tidak banyak, dia bisa merasakan mata hormat dan 
pengamatan. Prestasinya di medan perang akan menjadi bukti yang bermanfaat untuk saat 
ini. 
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Wajar jika sebagian besar perhatian diarahkan ke Schnee. Jika Shin ada di posisi mereka, 
bisa dipastikan dia akan bereaksi dengan cara yang sama. 

Sambil meninggalkan lengan kirinya terjalin dengan lengan kanan Shin, dia bergoyang 
dengan cara yang cocok dengan jalannya; Tampaknya seperti seorang ibu yang menuntun 
seorang anak atau sesuatu untuk efek itu. Dibandingkan dengan Shin yang agak canggung, 
dia sama sekali tidak keberatan dengan tatapan dan berperilaku anggun. 

Tidak seperti Schnee, tampaknya semua perhatian sulit untuk Tiera. Tiera menempel pada 
lengan Shin, saat dia menjauh dari pandangan kerumunan. Situasinya tidak nyaman 
baginya karena dia masih tidak begitu baik dengan kerumunan orang. Awalnya, matanya 
berbinar ketika dia menunjukkan minat besar pada lingkungan baru ketika mereka 
awalnya memasuki aula, tapi sekarang matanya menjadi kusam karena ketidaknyamanan. 

Sambil mencoba mengabaikan sensasi bahagia menyentuh lengannya, Shin berjalan dengan 
cara yang melindungi Tiera dari mata pengamat kelompok pria. Schnee juga bekerja sama 
dengan Shadow dan Holly dengan membuat dinding, ketika mereka berjalan menuju aula. 

Kemudian, mereka melihat keributan yang tampaknya terjadi di pintu masuk aula. 

Dari diskusi yang mereka dengar di sekitar mereka, mereka mengetahui bahwa Rionne 
telah memasuki aula pesta. 

Meskipun pestanya besar dan banyak tamu undangan, karena aula yang cukup luas, dari 
tempat mereka berdiri, mereka bisa mengidentifikasi kehadiran Rionne melalui celah di 
kerumunan. Rionne mengenakan gaun merah tua dengan rambutnya diikat di bagian 
belakang kepalanya sehingga rambutnya yang panjang tergerai. Dia maju melalui aula 
dengan langkah royalti yang bermartabat. 

"Hmm?" 

Shin memperhatikan Rionne, merasakan bahwa dia meliriknya sejenak. Memiliki firasat 
yang tidak menyenangkan, dia menarik lengan Schnee dan Tiera dan mulai menjauh. 

"Shin?" 

"Eh, ada apa, Shin?" 

"Ini putri kedua dari Bayreuth. Anda tahu, orang yang dipindahkan dengan saya .. " 

" Jadi? Kamu tidak perlu melarikan diri. " 

" ... Shin, apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan dia? " 

Tiera tidak merasa perlu bergerak menjawab kata-kata Shin, dan Schnee berhenti sejenak 
sebelum mengajukan pertanyaan pada Shin. 
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"Ahh ... yah, dia sangat tertarik pada hal-hal seperti『 Kakura 』dan sihirku dan hal-hal 

lainnya. Pembicaraan tentang keterlibatan untuk membuat saya terikat pada negara 
tampaknya sangat ... mungkin. Karena itu, 'pendekatan' yang saya tidak yakin serius atau 
bercanda ... terjadi. " 

Schnee tampaknya masih tersenyum tetapi, Shin merasakan perasaan yang agak kuat 
darinya. Mata berenang, tanpa ragu-ragu, dia mengakui semua hal yang terjadi selama 
perjalanan mereka. Lengannya kemudian ditarik seolah-olah dia tidak akan pernah 
membiarkannya pergi, dan sensasi yang sangat bahagia melonjak di lengan kanannya. 

Dia benar-benar bingung tentang ekspresi apa yang seharusnya dia buat saat itu. 

"Dia telah 'mendekati' kamu, kan?" 

"Tidak, tentu saja aku menolaknya, sungguhan !?" 

Dan kemudian, kehadiran Rionne mendekat ketika mereka melakukan pertukaran 
semacam itu. Perjuangan Shin yang sia-sia sepertinya hanya sampai di sini. 

"Sudah lama, Shin. Mengapa Anda melarikan diri setelah melakukan kontak mata? " 

Ketika Shin berbalik untuk melihat sumber suara itu, dia melihat Rionne berdiri di sana 
dengan senyum manis di wajahnya. 

Rionne berbicara dengan Shin dengan santai. Dengan cara yang sama seperti selama 
perjalanan mereka dari Kalkia. Karena dia mengesampingkan perilaku kerajaannya, 
keramahannya juga meningkat. 

Shin belum melihatnya dengan jelas dari pandangan sekilas melalui kerumunan. 
Pandangan dari dekat, mengungkapkan bahwa gaun Rionne lebih banyak memperlihatkan 
kulit telanjang daripada Schnee dan Tiera. Punggung dan pundaknya benar-benar terbuka, 
sementara di depan dia menunjukkan belahan dada yang dalam, ada juga celah yang dalam 
pada roknya. Apakah dia menyadari perubahan itu? Penampilan gagah dan agak gagah 
yang dia kenakan saat berada di medan perang benar-benar hilang. Sebaliknya dia 
sekarang menampilkan daya tarik feminin seorang wanita. 

"Teman saya tidak begitu baik dengan orang banyak. Berada di sekitar Rionne-sama hanya 
akan menarik perhatian terlalu banyak. " 

" Muu! Kenapa kau berbicara padaku seperti orang asing, Shin? " 

" Karena bagaimanapun juga kita diawasi dari semua sisi. " 

Sambil mengalami kesulitan untuk tidak menatap belahan dadanya dan celah di roknya, 
Shin memandang mata Rionne ketika dia berbicara. 
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"Bisakah seorang putri terlalu akrab di tempat umum?" Dia juga memasukkan artinya 
ketika dia mengatakannya. 

"Aku tidak keberatan." 

"Mainkan bersama." 

'Maafkan aku' harus ditulis di wajah Shin. 

Apakah dia membaca itu? Rionne mengangkat bahu seolah ingin mengatakan itu tidak bisa 
apa-apa. 

"Yah, tidak apa-apa. Kami hanya dapat memiliki percakapan kosong di sini. 
Mengesampingkan itu, bukankah kamu harus memperkenalkan kedua bunga di kedua 
lenganmu? Oh, seperti yang mungkin kamu dengar dari Shin, aku Rionne Strail Bayreuth. 
Aku adalah putri kedua dari Bayreuth Kingdom. " 

Rionne sepertinya tertarik pada Schnee dan Tiera yang berada di sisi kanan dan kiri Shin, 
karena pandangannya terus bergeser dari kiri ke kanan. 

"Maafkan kekasaran saya. Ini adalah tunangan saya, di sebelah kanan saya adalah Yuki dan 
di sebelah kiri saya adalah Tiera. " 

Untuk mencegah semua pertanyaan canggung, karena akan tampak aneh jika hanya Schnee 
disebut tunangan tetapi kedua wanita itu menggantung lengannya, mereka memutuskan 
sebelumnya bahwa keduanya dari mereka akan diidentifikasi sebagai tunangan. 

"Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Saya dipanggil Yuki. " 

"Um, a-dan aku Tiera Lucent" 

Schnee memperkenalkan dirinya dengan anggun, tapi nada suara Tiera tegang karena 
gugup. Ketika kata tunangan diucapkan, Rionne menyipitkan matanya sedikit. 

"Aku dengar kamu punya tunangan, tapi aku tidak menyangka dia peri. Yah, kalau itu laki-
laki seperti Shin, wajar saja kan? " 

" Yah, banyak hal terjadi. " 

Sementara Rionne terkejut bahwa mereka peri, dia dengan cepat kembali ke normal. Dia 
mengangguk seolah dia segera mengerti. 

(Di dunia ini, apakah poligami dianggap normal untuk kelas atas yang Dipilih?) 

Bahkan jika Rionne terkejut bahwa tunangannya adalah peri, dia sepertinya tidak terkejut 
pada kenyataan bahwa dia memiliki dua tunangan. Sejauh yang diketahui Shin, tidak ada 
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kenalannya yang memiliki banyak istri. Namun, pengetahuannya tentang dunia masih 
terlalu kecil untuk banyak digunakan sebagai referensi. 

"Mereka membuatnya di sini dengan cepat. Mereka pada awalnya berada di Bayreuth, 
bukan? " 

" Aku tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi ada metode untuk bepergian dengan 
cepat. " 

" Ho, Shin pasti mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang menarik. Lagipula aku ingin 
Shin menjadi aset eksklusif negaraku. Tentu saja, aku akan bersedia membayar. " 

Rionne mengubah posturnya untuk membuat Shin lebih sadar akan asetnya sendiri. 

"Yah, itu ――――" 

"Itu tidak mungkin. Rionne-sama. " 

Shin yang melihat di Rionne, mata si pemburu mengarah ke mangsanya, mencari cara 
untuk menolak tanpa bersikap kasar atau tidak sopan. Namun, Shin terganggu oleh Schnee 
yang melangkah maju. 

"Apa maksudmu dengan itu?" 

"Jika Rionne-sama melihat sebagian dari kekuatan Shin, aku pikir kamu bisa mengerti 
mengapa itu mustahil tanpa aku harus mengungkapkannya dengan kata-kata, kan?" 

Meskipun Schnee dan Rionne saling tersenyum satu sama lain , Shin pikir dia melihat 
percikan api terbang di antara mereka. 

Ketika situasi yang tiba-tiba terjadi, Shin nyaris tidak bisa menjaga wajah pokernya. 

"Yah er, Yuki..san?" 

"Jika kamu sudah melihat kekuatannya, aku pikir kamu akan menginginkannya lebih, kan?" 

"Tapi, itu yang harus diputuskan oleh Shin. Selain itu, apakah Anda mendengar cerita aneh 
yang terjadi di antara kami? " 

Komentar Shin diabaikan. 

Tampaknya, tidak ada yang mau menyerah ketika topik itu terkait dengan pertunangan. 

Shin hanya bisa menyaksikan pertukaran antara Schnee dan Rionne. Dia tidak tahu apa 
yang harus dia lakukan dalam situasi ini. 
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"Yuki-san dan Rionne-sama, bagaimana kalau kita menangguhkan ini untuk saat ini? 
Karena ini adalah pesta untuk merayakan kemenangan, itu sebenarnya bukan tempat yang 
cocok untuk diskusi semacam ini. " 

Sambil menatap satu sama lain dengan wajah tersenyum, orang yang dengan terampil 
memisahkan keduanya adalah Tiera. 

Kemana Tiera yang meringkuk pergi? Dengan punggung lurus dan senyum tipis, dia 
tampak benar-benar tidak seperti Tiera normal. 

"Iya. Tiera benar. Maaf, Rionne-sama. " 

" Tidak, aku juga tidak sopan di depan para tunangan. Tolong maafkan saya." 

Mendengar kata-kata Tiera, yang membawa rasa otoritas, keduanya menarik kembali 
udara berbahaya yang mereka pancarkan. 

"Kalau begitu, ada orang-orang di sini yang masih harus kusapa. Saya harus melakukannya 
sebelum terlambat. Mari kita bertemu lagi nanti. " 

Meskipun pesta belum benar-benar dimulai, tampaknya ada banyak orang yang masih 
harus dia sapa sebagai tugas kerajaan. Selain petualang yang telah meraih kemenangan 
dalam perang, banyak bangsawan Balmel dan pedagang kaya seperti Berett juga hadir. Ada 
banyak orang berlarian mencoba membuat koneksi seperti Rionne. 

"Um, Tiera?" 

"Apa?" 

"Tidak baik... karena suasana hatimu agak berbeda dari biasanya. Itu bagus. Saya salah, 
tetapi Anda menyelamatkan saya masalahnya. " 

"Tidak juga, ini bukan masalah besar. Sekarang, mari kita makan banyak makanan lezat! " 

" Kamu ... benar. Nikmati dirimu ya? " 

Tiera yang memiliki ekspresi kesepian yang samar di wajahnya, menghela nafas kecil untuk 
melupakan sesuatu. Namun, itu langsung ditolak dengan keceriaan saat dia mengalihkan 
perhatiannya ke makanan yang bergaris. 

Meskipun Shin khawatir tentang keadaannya, dia ragu-ragu untuk menyebutkannya di sini. 
Dia membalasnya sealami mungkin. 

"Oh, itu penampilan penyelenggara, ya?" 

Tepat pada waktunya, Taul muncul. 
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Setelah pidato di mana dia menyebutkan betapa senangnya dia bahwa ada beberapa 
korban dan bahwa perang berakhir dengan aman, suara untuk bersulang bergema. 

Setelah itu, aula pesta menjadi penuh dengan suara dan keributan. Semua orang sepertinya 
menikmati pesta dengan caranya sendiri. 

Elgin dan kapten lain yang ikut serta dalam perang datang ke tempat Shin dan 
kelompoknya berkumpul untuk menyambut mereka. Meskipun mereka telah mengundang 
mereka ke skuadron ksatria, mereka tampaknya berpikir itu wajar bahwa undangannya 
ditolak. Undangan itu hanya formalitas yang harus mereka buat sebagai hal biasa. 

Ketika Elgin yang sibuk pergi untuk melakukan kunjungan kehormatan, Guile datang 
berikutnya. 

"Yo! Kamu juga ikut ... Shin, datang ke sini sebentar. " 

Berlawanan dengan harapan Shin bahwa ini seharusnya menjadi salam santai, Guile 
memberi isyarat dengan tangannya dan membawanya ke samping. Karena kedua petualang 
telah berlatih bersama, mereka sudah bersahabat. 

"Oioi! Siapa dua gadis cantik itu? Mereka jelas-jelas berada pada level lain dari wanita lain 
di sekitar sini. " 

" Ah, bagaimana aku harus mengatakan ini, mereka adalah calon istriku? " 

" Apa ... yang ... kau ... katakan? Uh, Shin, bagaimana bisa kau mendapatkan dua gadis elf ?! 
Ajari aku! Tidak, tolong ajari aku !! " 

Guile meminta bimbingan setelah menegang dengan ekspresi" Aku tidak bisa percaya ". 
Ekspresinya berubah total. Bagian terakhir agak aneh untuk nadanya. 

"Yah ... Pertama kamu membuat pesta bersama. Setelah Anda membuktikan bahwa Anda 
adalah mitra yang dapat diandalkan, Anda kemudian dapat memberikan hadiah-hadiah 
bagus untuknya. Ini juga efektif jika Anda mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk 
melindunginya dalam keadaan darurat. " 

Sementara khawatir bahwa Guile akan mengalami gangguan saraf, Shin menyebutkan 
metode untuk meningkatkan kesukaan dari karakter dukungan dalam permainan. Karena 
dia tidak terlalu yakin bahwa metode yang dia gunakan dalam permainan akan efektif di 
sini, dia tidak terlalu menekankan hal itu. 

"Saya mengerti tentang membantu dia dalam keadaan darurat, tetapi itu akan menjadi 
masalah jika tidak ada kesulitan di awal. Lalu, itu akan menjadi hadiahnya, ya? Apa mereka 
harus mahal? " 
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" Kau mengerti. Saya pikir tidak apa-apa jika sekarang adalah sesuatu yang terkait dengan 
pabrik untuk saat ini. Kemudian, dia mungkin akan senang dengan batu berharga yang 
terkadang jatuh di dekat pohon besar. Tunggu, apa kamu sangat menyukai elf? " 

Shin bertanya pada Guile. Karena dia sangat ingin tahu tentang informasi yang 
berhubungan dengan peri, Shin berpikir bahwa mungkin sudah ada seorang wanita yang 
dia tuju. 

"Ya, sejujurnya, ada seorang wanita peri yang aku ingin lebih dekat untuk beberapa waktu. 
Masalahnya adalah elf yang keluar dari kebun sangat waspada. Meskipun aku seorang 
Terpilih, aku hanya bisa mengawasinya dari jauh. " 

" Begitukah? Yah, semoga beruntung. " 

" Ya. Aku akan mengenalkanmu kapan-kapan. " 

" Aku menantikannya.... Hei, kemana kamu akan pergi? " 

Guile memiliki ekspresi tekad di wajahnya ketika dia bergerak untuk meninggalkan aula 
pesta. Apakah dia akan segera mencari hadiah? 

Shin berpikir ini mungkin ide yang buruk, jadi dia menghentikannya. Meninggalkan kurang 
dari 30 menit setelah perayaan kemenangan spesial dimulai, tidak akan baik, bahkan untuk 
Yang Terpilih. 

"Ya ampun, orang ini selalu sama, ketika dia menemukan sesuatu yang dia minati, 
karakternya benar-benar berubah." 

Ceroboh dengan gaya rambutnya, Liege mencengkeram kepala Guile dan menariknya ke 
arahnya. Meskipun Guile menolak, dia hanya seorang penyihir dan bukan pasangan yang 
cocok untuk seorang pendekar pedang sihir seperti Liege. 

"Benarkah? Saya kira saya sudah berubah juga. Apakah Anda juga melakukan panggilan 
kehormatan di sana? " 

" Lebih atau kurang, Anda tahu saya tidak suka semua hal formal ini. " 

Apa yang Liege perlihatkan adalah cakar besi yang indah, tindakan seperti itu tidak sesuai 
dengan sosok yang mengenakan gaun merah tua yang menarik perhatian tetangga. Lebih 
dari Rionne, kekuatan Liege adalah kemewahannya. 

"Meski begitu, Shin juga ditemani oleh beberapa wanita cantik bukan? Itu membuatku 
kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang wanita. " 

" Yah, siapa pun yang melihat mereka mengatakan hal yang sama, karena itu adalah 
kebenaran! " 



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Setelah mereka disebut cantik, Shin setuju tanpa sedikit kesopanan. 

"Perasaan yang sangat menyegarkan, ketika kamu mengatakannya seperti itu." 

"Aku setuju dengan itu. Tapi biarkan aku pergi! " 

Guile melarikan diri dari genggaman Liege dan berdiri. Karena kepalanya telah 
dicengkeram erat, gaya rambutnya hancur. 

"Jika aku tidak menangkapmu, kamu akan mencoba untuk pulang. Masih ada lebih banyak 
tempat yang harus kita tuju dan orang-orang yang perlu kita sapa. Ayo pergi! " 

" Sialan kekuatan hewan ini! Biarkan aku pergi! " 

Sambil bertukar seperti itu di antara saudara kandung, Liege melambaikan tangannya 
dengan ringan dan menghilang bersama Guile di tengah orang banyak. 

Setelah itu, banyak orang terus bertemu Shin. Ketika waktunya tepat, dia pindah ke teras 
bersama dengan Schnee dan Tiera. Meskipun masih banyak yang ingin bertemu dengan 
mereka, mereka minta diri dan beristirahat. 

" Sigh  aku lelah. Dan ini hanya untuk menjadi Terpilih. " 

" Jika diketahui bahwa Anda juga surat pengantar, akan ada banyak lagi juga. " 

" Jika itu yang terjadi, saya akan melarikan diri. " 

"Meskipun sebagai Terpilih, kamu membuka sendiri surat pengantar. Segalanya masih 
akan baik-baik saja bahkan jika kamu tidak mengungkapkan surat pengantar, kan? " 

" Argh, A-Tentu lebih baik menjadi yang Terpilih ... tapi aku tidak berpikir bahwa guild akan 
memberitahu semua orang dengan begitu cepat . " 

Selain masalah tentang bagaimana membuktikan dirinya sendiri, pengetahuannya tentang 
istilah Terpilih terbatas. Setelah sekian lama, Shin berpikir apakah mengungkapkan dirinya 
sebagai surat pengantar adalah terburu-buru, tetapi kerusakan telah terjadi. 

"Yah, tidak apa-apa kurasa. Karena mereka adalah kenalan Barlux-san, tidak mungkin 
mereka akan membocorkan informasi dengan mudah. Untuk saat ini semuanya baik-baik 
saja, karena kota itu aman sekali lagi. " 

Bahkan Shin tidak sempurna. 

Mereka mengesampingkan diskusi yang sulit dan memutuskan untuk menikmati sisa pesta. 
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