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Vol. 7 - 1.1 
Untuk menyelamatkan Millie, kelompok itu menunggangi Naga Penatua ke markas besar 
Gereja. 

Di sana mereka bertemu Lilishila, kardinal Gereja. Dia meminta Shin untuk menangkap 
Massal, pengikut fanatik dari "Fraksi KTT". 

Massal tidak hanya menculik Millie, tetapi juga memenjarakan Hermie, seorang gadis 
dengan nama "Wanita Suci". 

Kelompok Shin, yang bertindak bersama Lilishila, menyerang Palmirack -- fasilitas yang 
berfungsi sebagai markas besar Gereja -- dan berhasil menyelamatkan Millie dan Hermie ... 

"... apa yang akan saya lakukan sekarang, Anda bertanya?" 

"Ya. Kita bisa menyelamatkan Lady Hermie terima kasih untuk kalian semua. Begitu 
informasi ini menyebar, semua yang lain yang harus menanggung kesombongan Bulk akan 
berterima kasih. " 

Sekitar 30 menit telah berlalu sejak Hermie dan Lilishila bersatu kembali. 

Sudah larut malam. 

Para ksatria penjaga berlari untuk menyampaikan berita tentang penyelamatan Wanita 
Suci, sementara Hermie dan Millie sedang beristirahat di ruangan lain, dijaga oleh Wilhelm. 

Shin mengirim pesan ke Tiera, memintanya untuk datang ke Palmirack. 

Shibaid, dipandu oleh seorang ksatria, menuju ke kamar Bulk untuk mengumpulkan barang 
kiriman yang tersisa, seperti "Kerahasiaan Penyerahan". 

Shin, Schnee, dan Lilishila sedang mendiskusikan hadiah di ruangan yang ditugaskan untuk 
kardinal wanita. 

Shin tidak mengharapkan imbalan apa pun; sebaliknya, dia ingin dianggap sebagai 
"penolong misterius", tapi Lilishila tidak akan setuju. Dia sangat berpendapat bahwa yang 
lain juga tidak akan setuju. 

Mengenai upaya yang dihabiskan untuk operasi ini, pada titik waktu tanggal telah berubah, 
sehingga totalnya adalah 3 hari. Satu-satunya uang yang dihabiskan adalah untuk biaya 
penginapan di penginapan. Tidak ada biaya khusus untuk dikembalikan. 

Apa yang dilakukan pihak Shin hanyalah menyusup ke Palmirack dan mengalahkan Eline 
dan Massal. 
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Shin mengerti bahwa itu adalah bagian yang paling penting, tetapi baginya itu adalah hal 
yang mudah; itu sebabnya ada perbedaan pendapat antara dia dan Lilishila. 

Bahkan jika mereka menerima hadiah, sesuatu yang terlalu murah hati akan, sebaliknya, 
membuat mereka sulit untuk menerimanya. 

Nama Shin sudah mulai menyebar karena pertempuran pertahanan Balmel. Jika dia secara 
agung diberikan oleh Gereja di sini, itu hanya akan mengundang masalah yang lebih besar 
pada jalan mereka. 

Sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal seperti "Saya tidak ingin menonjol", tetapi 
keinginan jujurnya adalah untuk menghindari sebanyak mungkin situasi bermasalah. 

"Aku akan sangat menghargainya jika kamu menyembunyikan namaku." 

"Namamu? Tetapi bagi saya ini tampaknya merupakan kesempatan besar untuk 
mendapatkan pengakuan. " 

" Alasan kami datang ke sini adalah untuk menyelamatkan Millie, penyelamatan Nyonya 
Suci wanita yang nyonya adalah ... maafkan keterusterangan saya, tetapi itu terjadi begitu 
saja. Selain itu, setelah mengetahui tentang apa yang dilakukan Massal, saya yakin ada yang 
akan mencoba melakukan sesuatu, tidak peduli apa yang bisa atau tidak bisa mereka 
lakukan, tanpa memperhatikan apa yang bisa didapat atau hilang ... tidakkah Anda setuju? " 

Setiap manusia yang layak akan merasa jijik dengan tindakan Bulk. 

Itu sama untuk pihak Shin, yang juga memiliki kekuatan untuk menghentikan Massal. 
Hanya itu yang ada di sana. 

"Paling tidak, adakah yang kamu butuhkan? Saya telah meminta bantuan Anda mengatakan 
bahwa saya akan memberikan imbalan apa pun. Setelah semua yang kamu lakukan 
untukku, membiarkanmu pergi dengan tangan kosong akan 

menganggapku tidak tahu berterima kasih. " " Aaah, well, aku tidak bermaksud 
mengatakan kita tidak perlu apa-apa, jadi tolong tenang. " 

Shin bergerak selangkah kembali dari Lilishila yang agak terlalu dekat dan tertawa masam. 

Shin cukup mengerti bahwa dari sudut pandang seseorang yang telah diselamatkan, tidak 
mampu mengungkapkan rasa terima kasih akan sulit ditanggung. Shin dengan demikian 
memikirkan apa yang harus diminta sebagai hadiah. 

"Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan?" 

"Iya. Ada 3 hal yang ingin kami minta. Pertama, kami ingin mengumpulkan kerah yang 
tersisa seperti yang digunakan oleh Massal. Saya ingin melakukannya sebelum mereka 
beralih ke tangan orang lain, untuk memeriksa struktur dan efeknya. Kami kemudian akan 
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membuangnya sendiri, dan jika kami dapat menemukan item untuk membatalkan efek 
mereka, kami akan menawarkannya kepada Anda juga, tentu saja. " 

Meninggalkan item yang memberikan kekuatan untuk mengendalikan orang lain pada 
akhirnya akan melahirkan Bulks lain . Sejarah itu sendiri menceritakan bagaimana bahkan 
pria dan wanita suci dapat menyerah pada keinginan. 

Selain itu, ada kebutuhan untuk meneliti metode untuk membatalkan efeknya, selain 
kemampuan Shin. Untuk membuat dan menguji item pelepasan kerah, memiliki kerah itu 
sendiri merupakan prasyarat. 

Permintaan untuk menyerahkan barang-barang yang secara instan memaksa orang lain 
untuk menuruti kehendak seseorang, kemungkinan akan menjadi keputusan yang sulit 
bagi Lilishila, sehingga Shin menganggapnya sebagai hadiah yang pas. 

"Begitu, bahkan kita tidak kebal terhadap godaan. Aku akan mempercayakan mereka 
padamu, Shin-sama. Mempertimbangkan tindakanmu sampai sekarang, aku yakin kamu 
tidak akan pernah menggunakannya seperti yang dilakukan Bulk. " 

Berlawanan dengan harapan Shin, Lilishila menerima permintaannya dengan mudah. 

Menurut Lilishila, Bulk seharusnya memiliki sekutu lain di dalam Gereja; kandidat untuk 
posisi "bulk berikutnya" tidak langka. Daripada mengambil risiko menyimpan barang, 
membiarkan orang tepercaya memilikinya akan lebih baik. 

Kepercayaan Lilishila terhadap Shin lebih dalam dari yang dia pikirkan. 

"Aku benar-benar akan menghargainya jika kamu menghubungi kami, saat kamu berhasil 
membuat item pelepasan kerah." 

"Lagipula ini adalah masalah jika aku satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu terhadap 
mereka." 

Will mungkinkah membuatnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Masih terlalu 
banyak yang tidak diketahui dalam persamaan, sehingga topik ditutup dengan menyetujui 
untuk berkomunikasi setiap kali efek yang diinginkan dibuat. 

"Lalu, apa permintaan kedua?" 

"Yang kedua adalah informasi. Kami ingin Anda memberi tahu kami semua yang Anda 
ketahui tentang Tempat Suci. Jika memungkinkan, kami akan berterima kasih jika Anda 
menghubungi kami setiap kali Anda mempelajari sesuatu yang baru di masa depan. " 

Tempat Suci masih belum cukup diteliti, tetapi jika ada yang sudah ditemukan, Shin ingin 
tahu terlebih dahulu. Gereja memiliki sejumlah besar orang percaya, jadi di gereja kepala 
Sigurd ini ada kemungkinan besar konsentrasi informasi juga. 
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Informasi tentang Tempat Suci hanya diketahui oleh anggota top guild; misi survei 
interiornya kadang-kadang merenggut nyawa seluruh tim ekspedisi. Itu adalah lokasi yang 
berbahaya. Informasi tentang itu lebih dari layak untuk diminta sebagai hadiah. 

"Kami memiliki dokumen dengan informasi yang dikumpulkan tentang Tempat Suci. Saya 
akan minta seseorang membawa mereka kepada Anda. Selama masih dalam kemampuan 
saya, jika ada informasi baru muncul, Anda akan menjadi yang pertama tahu. " 

"Terima kasih banyak. Permintaan ketiga kami berkenaan dengan "Fraksi KTT". Kami ingin 
meminta Anda untuk mengetahui lebih lanjut tentang situs ritual yang dibicarakan oleh 
Massal. Akan sangat bagus untuk mengetahui di mana pangkalan faksi berada, tetapi kita 
lebih khawatir tentang ritual saat ini. Karena mungkin ada orang lain selain Massal 
membawa pengorbanan di sana. " 

Prioritas pertama bagi pihak Shin adalah untuk menyelidiki Fraksi KTT, karena hilangnya 
karakter dukungan Shin, Filma, belum diselesaikan. 

Itu adalah permintaan Shin ke-3, tetapi lebih tinggi dari prioritas lainnya. 

"Ini adalah hadiah yang kupikirkan." 

"Apakah ketiga permintaan ini benar-benar cukup? Bagi kami, mereka tidak akan cukup 
untuk mengklaim bahwa kami telah membayar Anda ... " 

"Yah, aku pikir itu permintaan yang agak besar, jujur. Kamu tidak perlu merasakan begitu 
banyak kewajiban, tahu? " 

Lilishila serius, namun entah bagaimana merasa di bawah tekanan, jadi Shin mencoba 
menenangkannya. 

"Tidak, itu tidak akan berhasil." 

Lilishila, bagaimanapun, dengan jelas menyatakan bahwa kata-kata Shin tidak 
meyakinkannya. 

"Tolong dengarkan. Operasi penyelamatan ini, jika bukan karena Anda dan kerja sama 
pihak Anda, tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Jika kita memulai sendiri, 
sebagian besar, jika tidak kita semua, akan terbunuh, Hermie dan Millie akan dikorbankan, 
sementara aku dan para wanita lain mungkin akan menjadi mainan mereka. " 

Lilishila berbicara dengan jelas dan tegas. Jika partai Shin tidak bergabung dengan 
perjuangan mereka, masa depan itu hampir pasti tak terhindarkan. 

Wilhelm sendiri juga, tidak akan bisa masuk Sigurd sebelum rombongan Bulk 
meninggalkan kota. 
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Tidak akan ada yang bisa menaklukkan Konig atau Eline; selain itu, dengan Hermie 
dilengkapi dengan kerah kiriman, tidak ada cara yang mungkin bagi Lilishila untuk muncul 
sebagai pemenang. 

Bahkan ada kemungkinan bagi seluruh Gereja untuk jatuh di bawah kendali Bulk. 

Karena semua ini, penampilan Shin adalah keajaiban sejati bagi Lilishila; tidak aneh mereka 
melihatnya sebagai pesan dari tuhan. 

"Ketika aku berkata aku akan memberimu apa saja, aku memasukkan diriku sendiri. Dan 
inilah sebabnya. " 

" Tapi begitu ... " 

" Aku mengatakan kata-kata itu karena aku siap untuk apa pun. Tolong mengerti. " 

" Oh, begitu, jadi itu maksudmu ... " 

Shin resah, mengharapkan frasa seperti "Aku memberikan tubuhku sendiri padamu" untuk 
keluar, tetapi merasa lega ketika itu tidak terjadi. 

Anda menyelamatkan hidup saya, jadi sekarang saya milik Anda. Sebuah kejadian umum 
dalam beberapa karya fiksi fantasi. 

Shin, bagaimanapun, bukan tipe orang yang dengan senang hati menerima tawaran seperti 
itu. 

"Izinkan kami untuk meminta bantuanmu ketika sesuatu terjadi, kalau begitu. 
Bagaimanapun, kita tidak mahakuasa. Permintaan pertama mungkin dapat diatasi dengan 
mudah, jadi untuk saat ini kami akan berterima kasih jika Anda dapat fokus pada 
menemukan basis operasi Fraksi KTT dan situs ritual yang dibicarakan oleh Massal. " 

" Dipahami, kami akan mengumpulkan semua informasi kita dapat. Kapan pun Anda 
membutuhkan bantuan kami, katakan tanpa ragu. " 

Shin memberi tahu Lilishila yang antusias untuk menghubungi Perusahaan Emas jika 
mereka mengetahui sesuatu. Lilishila terkejut dengan koneksi Shin ke Perusahaan Emas, 
tetapi segera mengangguk dengan ekspresi serius. 

"Aku pikir itu saja untuk saat ini." 

"Jika itu benar-benar saja, tidak masalah jika kamu menginginkanku juga." 

"Eh, aku tidak yakin mengapa kita akan kembali ke topik itu ... Aku tidak akan, dari Tentu 
saja? " 
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Ketika kalimat yang dia pikir telah dia hindari keluar dari bibir Lilishila, otot-otot wajah 
Shin menegang. 

"Para wanita di sampingmu adalah Peri dan Peri Tinggi. Elf Wanita tidak pernah bergabung 
dengan pesta dengan pria, kecuali mereka sangat percaya dan nyaman di sekitar mereka ... 
dan sepertinya mereka bersamamu, Shin-sama, jadi kupikir kau memiliki hubungan seperti 
itu. Anda suka elf bukan? Aku juga peri, kau tahu. " 

"Kamu salah semuanya !! Aaahhhhhhhh !!!! " 

Teriak Shin dalam lubuk hatinya. 

Shin tidak tahu tentang kesulitan elf perempuan dalam bergabung dengan pesta dengan 
laki-laki. Mengetahui bahwa seseorang yang menyadarinya akan berpikir dia menjadikan 
dirinya harf peri adalah kejutan kecil. 

"Bagaimanapun! Sejauh menyangkut pria, ada Shibaid juga! Mengapa Anda hanya 
memasangkan saya dengan mereka berdua? " 

" Hanya intuisi seorang gadis. Meskipun, itu lebih dari jelas kepada siapa kasih sayang Lady 
Yuki diarahkan. " 

Lilishila menyatakan dengan percaya diri dan tersenyum. 

Shin cukup bermasalah dengan perubahan kepribadiannya yang tiba-tiba. Lilishila 
mungkin berpikir bahwa terus membahas hadiah akan membuatnya tidak nyaman. Dengan 
kata lain, diskusi serius telah berakhir. 

"A-Begitukah ... eh, Yuki, kenapa kamu menempel begitu dekat denganku ...?" 

"Aku berjaga-jaga." 

"Kamu tidak bilang ..." 

Yuki -- Schnee yang menyamar -- tergelincir sangat dekat dengan Shin , tidak ada yang tahu 
kapan. Tidak jelas apakah jawabannya terhadap pertanyaan Shin serius atau bercanda. 

"Hehe, kalian berdua rukun. Aku iri. " 

Ekspresi Lilishila saat berbicara dengan mereka adalah seseorang yang menikmati 
pemandangan yang mengharukan. 

Tampilan hangat Lilishila, sangat berbeda dari sebelumnya, membuat Shin merasa sedikit 
tidak nyaman. 

Hanya satu pemikiran muncul di benaknya: "Apa-apaan situasi ini?" 
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◆◆◆◆ 

Sementara Shin dan teman-temannya mendiskusikan "hadiah", Wilhelm menjaga Hermie, 
Millie dan Konig, yang baru-baru ini dibebaskan dari item jenis pengiriman, di ruang 
tetangga. 

Namun, Bulk ditahan, dia bukan satu-satunya individu yang berbahaya di dalam Gereja. 
Tidak ada jaminan bahwa individu, yang beroperasi dengan cara yang tidak jujur, tidak 
akan bergerak dan mengambil keuntungan dari situasi ini. 

"Kamu seharusnya bisa segera pulang, kan?" 

"Karena Will-nii dan Shin-nii ada di sini, semuanya akan baik-baik saja!" 

Millie bersemangat: dia berbaring, kepalanya bersandar di pangkuan Hermie, yang sedang 
membelai lembut padanya. 

Semua orang aman dan ada seseorang yang bisa dia percaya di antara mereka yang datang 
untuk menyelamatkannya. 

Seseorang itu, Wilhelm, ada di sebelahnya bahkan sekarang, jadi dia tidak punya alasan 
untuk khawatir. 

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

Wilhelm menatap Millie dengan penuh perhatian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 
Dia mengamatinya untuk mencari tahu apakah ada sesuatu yang aneh, sambil memastikan 
dia tidak memperhatikan dan merasa gelisah dengan pengamatannya. 

Bagaimanapun, Millie telah dimanipulasi oleh Eline dan menikam Wilhelm. Tidak aneh jika 
hatinya menanggung luka yang dalam karena itu. 

Namun, menanyakan Millie tentang pertempuran Wilhelm dan Eline mengungkapkan 
bahwa ingatannya berhenti pada awal pertempuran. Bisa dikatakan agak beruntung. 

Eline mungkin telah membuat persiapan untuk menggunakan Millie kapan pun 
dibutuhkan. Kali ini, yang benar-benar membuahkan hasil yang positif. 

"Apakah kamu khawatir?" 

"... yah, ya." 

Pertanyaan untuk Wilhelm datang dari Konig. 

Begitu Shin melepas kerahnya, tidak ada yang menahan tindakannya. Dengan demikian dia 
kembali ke tugas aslinya, perlindungan Hermie. 
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Armornya telah dianggap tidak dapat digunakan oleh serangan Shibaid, tetapi bilah 
kesayangannya, pedang ajaib kelas Legenda Haufer, beristirahat di sisinya. 

Konig tidak tahu bahwa Millie yang dimanipulasi telah menikam Wilhelm, tetapi tahu 
bahwa kerahnya telah diperlengkapi padanya. Dia berasumsi bahwa, seperti dia, sesuatu 
telah terjadi ketika dia berada di bawah kendali. 

Wilhelm kemudian bertanya kembali. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu merasa ingatanmu telah diubah? Sepertinya ingatan 
sambil dimanipulasi tetap berbeda dari orang ke orang. " 

"Aku ingat sekali. Kekuatan kerah tidak terlalu sering digunakan padaku, bahkan ketika 
aku sedang dimanipulasi aku merasa seolah-olah sedang bermimpi, semuanya kabur. " 

Massal sering menggunakan Hermie untuk memaksa Konig melakukan penawarannya, 
tampaknya. 

Konig menyarankan bahwa itu karena ketika memanipulasi orang lain melalui kerah, tidak 
mungkin untuk memberikan perintah yang jelas dan terperinci. 

"Saya melihat. Kurangnya kesadaran juga berarti bahwa hanya tindakan sederhana yang 
dapat diambil. " 

" Tapi itu hanya asumsi. Namun, ini agak berguna selama pertempuran. Perintah seperti 
"serang dengan segenap kekuatanmu" akan dieksekusi bahkan jika itu akhirnya 
menghabiskan biayamu. Selama pertempuran dengan Tuan Shibaid, saya melakukan 
pukulan kuat yang biasanya tidak bisa saya lakukan. Dimungkinkan juga untuk memesan 
serangan bunuh diri, penyerang tidak menghargai hidupnya sendiri. " 

"Semakin aku mendengar tentang waktu itu, semakin membuatku mual" 

Ekspresi Wilhelm terdistorsi oleh jijik. 

"Beberapa barang itu bocor di luar. Untungnya hanya sedikit yang melakukannya, tetapi 
saya ingin mereka ditangani sebelum mereka terbiasa dengan niat buruk. " 

" Namun, ada sesuatu yang saya ingin tahu. Jika orang yang dilengkapi dengannya mati, 
bisakah item itu digunakan pada orang lain? " 

Jika penggunaan berulang seperti itu mungkin, kegunaan item tersebut akan meningkat 
lebih banyak lagi ... dengan cara terburuk yang mungkin terjadi. Wilhelm kemudian 
bertanya kepada Konig, karena yang terakhir berada dalam posisi untuk tahu. 

"Saya belum pernah mendengarnya digunakan kembali. Namun, jumlah item yang 
diperoleh Massal dan berapa kali dia menggunakannya tidak cocok. Ini hanya sebuah 
asumsi juga, tetapi penggunaan berulang setelah kematian bisa dimungkinkan. " 
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Menurut Konig, jumlah wanita yang dikirim massal ke surat wasiatnya lebih tinggi 
daripada jumlah kerah. 

Konig telah mempelajari jumlah kerah dari Bulk sendiri. Massal bisa menurunkan 
penjagaannya, karena Konig berada di bawah kendalinya. 

"Aku tahu, sekarung." 

"Aku harus setuju. Kalau saja aku tidak dikendalikan oleh kerah itu, aku akan menebasnya 
di tempat. " 

Konig adalah seorang ksatria yang sangat percaya pada doktrin Gereja tentang melindungi 
yang lemah. 

Rasa keadilannya yang kuat tidak hanya membuatnya membenci Massal, tetapi mungkin 
membuatnya bahkan tidak mau mengakui keberadaannya. 

"Namun ... aku mungkin telah dimanipulasi, tetapi aku telah membunuh orang lain dengan 
tanganku sendiri." 

"... kamu merasa bersalah? Jika kamu khawatir tentang itu kamu akan segera mati juga ". 

Wilhelm berbicara agak terus terang kepada Konig yang tersiksa. 

"Kamu bilang aku tidak seharusnya peduli dengan mereka?" 

"Aku mengatakan bahwa tidak ada yang berubah bahkan jika kamu melakukannya." 

Nada bicara Konig semakin keras. Namun, Wilhelm terus berbicara tanpa kehilangan 
ketenangannya. 

"Menyesali semua yang kamu inginkan, tetapi orang mati tidak akan hidup kembali. Pada 
akhirnya, itu semua tergantung pada perasaan yang masih hidup. Jika kamu khawatir 
tentang itu dan akhirnya mati, orang-orang yang harus kamu lindungi akan mati juga. " 

Hermie bisa menjadi sasaran lagi karena kemampuannya, seperti yang baru saja terjadi. 
Pada saat seperti itu, pedangnya tumpul oleh keraguan, itu akan mengeja maut tidak hanya 
untuk Konig tetapi untuk orang lain juga. 

Orang yang dicintai dari orang-orang yang dia bunuh mungkin ingin membalas dendam. 
Dia mungkin dituntut untuk menebus dosa-dosanya. 

Namun, itu adalah konsekuensi alami atas tindakannya. Tidak ada yang bisa dilakukan 
tentang itu. 

Aliran waktu tidak terbalik; orang mati tidak kembali. 
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Itulah aturan dunia ini. 

Di dunia sebelum "Senja Yang Mulia", dikabarkan bahwa ramuan kebangkitan ada. Tetapi 
dunia itu tidak ada lagi. 

(Mungkin dia bisa ... tidak, ini bukan sesuatu untuk dipikirkan) 

Dalam benak Wilhelm, siluet Manusia Tinggi tertentu dan dua pengikutnya muncul. 

Shin dan Schnee mungkin tahu cara untuk membuat ramuan seperti itu, atau bahkan sudah 
memilikinya. 

Dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Dia tidak punya bukti, dan bahkan 
jika hal seperti itu mungkin, Wilhelm ragu bahwa Shin dan Schnee akan menghidupkan 
kembali orang-orang yang Konig bunuh. 

Kebangkitan orang mati. Itu adalah praktik sesat yang tidak pernah dicoba, itu dibakar 
dalam kesadaran Wilhelm. 

Wilhelm mengetahui seseorang yang telah mencoba praktik semacam itu, dan bagaimana 
mereka membawa kehancuran pada diri mereka sendiri. 

Itu sebabnya dia berhenti memikirkannya. Bahkan di Gereja, penelitian tentang 
kebangkitan orang mati adalah hal yang tabu di antara tabu. Itu adalah mukjizat yang 
benar-benar hilang. 

Setelah diam lama, Konig berbicara lagi. 

"Itu akan jadi masalah." 

"Kalau begitu, kamu harus cepat menemukan jawabannya. Sebagian besar waktu, hal-hal 
seperti itu terjadi apakah Anda suka atau tidak, " 

" Apakah Anda berbicara dari pengalaman? " 

" Siapa yang tahu. " 

Wilhelm menghindari pertanyaan Konig dan terdiam. 

Konig, curiga dengan perilaku seperti itu, mengikuti pandangan Wilhelm dan menemukan 
Millie yang tertidur dengan tenang. 

"Begitu, jadi ini adalah orang yang mereka sebut" Tombak Setan "." 

"Hmph." 

Wilhelm mengejek ringan. Siluetnya, seperti milik ksatria, salah satu pelindung. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 7 - 1.2 
"Jadi ini adalah tempat tinggal Massal." 

"Ya. Akses terbatas, jadi aku tidak tahu apa yang ada di dalam. " 

Setelah mendengarkan jawaban ksatria, Shibaid mengalihkan pandangannya ke pintu yang 
tertutup. 

Para imam diberikan kamar-kamar pribadi, yang merupakan tempat yang ideal untuk 
bertindak secara rahasia, tanpa risiko dilihat oleh orang lain. 

Menyusup ke sebuah ruangan kosong sepertinya mungkin, tetapi ruangan ini ada di dalam 
Palmirack; itu bukan prestasi sederhana. 

Kamar-kamar dikelilingi di Chimeradite, yang membuat menyelinap melewati dindingnya, 
atau membuka pintunya, sangat sulit. 

Karena alasan itu, bahkan yang terpilih pun tidak dapat dengan mudah memasuki ruangan 
dan menemukan rahasia Bulk. 

"Aku membukanya." 

Shibaid meletakkan tangan di pintu. 

Dia telah menerima izin Shin untuk membuka kunci semua pintu; untuk waktu yang 
terbatas, dia bisa memasuki hampir setiap kamar yang terletak di dalam Palmirack. 

Shibaid berkonsentrasi pada tangannya dan pintu terbuka tanpa perlawanan. 

"!! Mundur, semuanya! " 

Shibaid melangkah di depan para ksatria. 

Racun yang intens muncul dari balik pintu. 

"I-ini ..." 

"Jangan mendekat! Kamu mungkin kehilangan kewarasanmu! " 

Shibaid menyuruh para kesatria yang tampak sakit menjauh dari pintu dan melangkah 
masuk ke dalam ruangan. 

Shibaid sekarang melengkapi senjata aslinya, tombak raksasa "Placid Moon". Cahaya yang 
bersinar dari bilahnya sepenuhnya memurnikan racun yang keluar dari ruangan. 
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Setelah ditingkatkan oleh Shin, senjata yang dipegang oleh karakter dukungan Shin 
memperoleh kemampuan untuk memurnikan racun. 

"Racunnya sudah dimurnikan. Kamu bisa masuk sekarang. " 

Setelah kata-kata Shibaid mencapai mereka, para ksatria memasuki ruangan dengan 
langkah waspada. Mereka adalah ksatria gereja, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka 
memiliki resistensi tinggi terhadap racun. 

Racun yang keluar dari ruangan itu begitu padat sehingga hanya dengan melihatnya 
menimbulkan sensasi mendalam akan bahaya yang akan datang. Bahkan orang-orang 
terpilih kelas atas pun tidak akan mampu menahan racun seperti itu. 

Itu bukan sesuatu yang bisa bertahan, bahkan jika dilatih, ksatria. 

"Massal terus menerus tenggelam dalam racun terkonsentrasi itu? Namun .. sepertinya itu 
tidak menyebabkan kerusakan mental ... " 

Keraguan muncul di benak Shibaid. 

Miasma konsentrasi tinggi seperti itu tidak diragukan lagi akan mengarah ke kegilaan. 
Meskipun begitu, Bulk tidak menunjukkan gejala khas mereka yang terinfeksi miasma. 

Apa artinya itu? 

"Aku melihat ada ruangan lain di belakang." 

Shibaid meninggalkan kamar saat ini kepada para ksatria dan menuju ke kamar di 
belakang. Di sana ia menemukan buku-buku tebal sihir, barang-barang, dan senjata dengan 
dekorasi upacara. 

Mungkin karena paparan racun jangka panjang, mereka semua terkorosi atau dikutuk 
sebagian; tidak ada yang tersisa dalam kondisi yang tepat. 

Di sudut ruangan ada kotak logam yang dilengkapi dengan kunci tebal. 

Keahlian penilaian Shibaid membiarkannya melihat melalui jebakan yang melindungi kotak 
itu. 

"【High-Poison】 dan 【High-Confusion】, ya. Alat kecil yang tidak menyenangkan. " 

Shibaid menghela nafas dan menyentuh kotak itu. 

Perangkap diaktifkan dan kelainan status yang kuat mencapai Shibaid, untuk menyerang 
tubuhnya. Peralatan Shibaid, bagaimanapun, membuatnya kebal terhadap kelainan status; 
dia tidak sedikit pun terganggu oleh efek jebakan. 
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Shibaid kemudian menghancurkan kunci kotak itu, tidak lebih dari hiasan dibandingkan 
perangkap, dan membukanya. Di dalamnya ia menemukan 4 kerah hitam. 

"Tidak cukup." 

Dibandingkan dengan informasi yang diperoleh Shin dari Massal melalui penyiksaan 
dengan nama interogasi, jumlah kerahnya terlalu rendah. Shibaid mengambil kerah di 
dalam kotak, mengubahnya menjadi kartu dan menyimpannya di dalam kotak barangnya. 

"Harus ada satu lagi di suatu tempat ..." 

Setelah mengaku di bawah pengaruh keterampilan Shin, itu tidak mungkin bagi Massal 
untuk berbohong. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kerah terakhir disembunyikan 
di suatu tempat dekat. 

"Itu pasti ada di dalam ruangan ini." 

Dengan bantuan para ksatria, Shibaid mencari di setiap sudut dan celah. 

Sama seperti Lilishila, kediaman Bulk juga dilengkapi dengan ruang rahasia. Shibaid, 
berpikir bahwa itu adalah tempat yang ideal untuk menyembunyikan sesuatu, 
mengoperasikan dinding. 

Sebuah pintu terbuka dengan suara tumpul, dan pada saat yang sama bau busuk 
dilepaskan. 

Itu adalah bau yang cukup kuat untuk memaksa para ksatria di belakang Shibaid untuk 
memegang hidung mereka. Bahkan para ksatria seperti mereka, yang terbiasa dengan bau 
darah dan nyali menembus banyak medan perang yang mereka alami, meringis pada bau 
busuk ini. 

"Tuan Shibaid, ini ..." 

"Aku tidak bisa mengatakan aku punya perasaan yang baik tentang ini. Kita sudah tahu 
bahwa ada jebakan di dalamnya. Aku bisa pergi sendiri, tetapi apa yang akan kalian 
lakukan? " 

" Tolong bawa aku dan salah satu bawahanku bersamamu. Untuk meringkuk di depan bau 
busuk hanya akan sangat memalukan bagi seorang ksatria. Aku akan meminta yang lain 
memeriksa kamar itu lagi untuk apa pun yang mungkin kita lewatkan. " 

Kedua ksatria dengan level tertinggi mengikuti Shibaid. Melaju melalui koridor 
menyebabkan bau busuk secara bertahap meningkatkan intensitas. 

Di ujung koridor mereka menemukan sebuah pintu. Membuka itu mengungkapkan seorang 
gadis muda, pingsan di lantai. 
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Ketika Shibaid mendekat, dia memperhatikan telinga panjang dan ramping mencuat keluar 
dari rambutnya. HP-nya tidak menurun banyak, tetapi dia dipengaruhi oleh beberapa 
kelainan status. 

Gadis itu tampaknya tidak sadarkan diri karena dia tidak bergerak sedikit pun. 

"Dia masih bernafas. Ayo bawa gadis ini keluar dulu. " 

" Roger itu " 

Mengikuti keputusan Shibaid, para ksatria berlari lebih dulu, memanggil spesialis 
penyembuhan. 

Sementara itu, Shibaid mematerialkan eliksir dari kotak itemnya dan menuangkannya ke 
mulut gadis itu. 

Setelah memastikan bahwa gadis itu menelan cairan emas, Shibaid berdiri. 

Dia menghubungi Shin melalui Mind Chat, lalu meninggalkan kamar sambil menggendong 
gadis itu di tangannya. 

Keduanya bertemu dan pindah ke kamar dengan tempat tidur. 

"Pertama-tama, mari kita lepaskan." 

Shin menyentuh leher gadis itu, sekarang berbaring di tempat tidur. Seperti yang terjadi 
pada Millie dan Hermie, kerah hitamnya hancur. 

Gadis itu, bagaimanapun, tidak membuka matanya. 

"Sungguh mengerikan." 

"Aku tidak bisa sepenuhnya mendiagnosis situasinya. Bisakah Anda jelaskan? " 

Shin mengangguk pada permintaan Shibaid. Melemahnya semangat karena miasma sangat 
mungkin sama dengan selama era game. 

"Kurasa ini adalah kesempatan yang bagus. Dengarkan semuanya. Gadis ini terkena racun 
padat dan sekarang dalam keadaan koma. Saya pikir dia akan terus tidur setidaknya 1 atau 
2 minggu ... mungkin bahkan berbulan-bulan. " 

" Apa yang terjadi padanya? " 

" Ketika terkena racun padat, kecuali seseorang memiliki resistensi tinggi atau secara 
teratur meminum ramuan untuk meningkatkan resistensi, roh dilemahkan di hadapan 
tubuh. Jika tidak ada yang dilakukan dalam waktu, ada risiko tidak pernah bangun. " 
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Shin menjawab pertanyaan Lilishila, mengingat pengetahuannya dari era game. 

Miasma memiliki efek negatif selain kelainan status dan konsumsi MP. NPC selain milik 
pemain menjadi tidak bisa bertindak. 

Dalam hal pemain atau karakter pendukung, mereka dipengaruhi oleh status negatif dan 
pengurangan statistik. 

Dalam sebuah peristiwa permainan yang dialami Shin, di mana infeksi miasma pecah di 
lingkungan kota, toko-toko NPC kota, guild petualang, dan sebagainya semuanya berhenti 
berfungsi. 

Skenario membuat mereka jatuh koma karena infeksi pikiran miasma. 

Berkat itu, semua acara yang berhubungan dengan miasma selalu langsung diselesaikan 
oleh pemain yang sudah terlalu kuat untuk guild, sebelum situasinya menjadi terlalu 
mengerikan. Jika pengaturan itu masih aktif, gadis ini juga mungkin dalam situasi itu. 

Shin telah mendengar dari Shibaid tentang racun padat yang terkonsentrasi di kamar Bulk. 

Berdasarkan pengetahuannya tentang permainan dan keadaan ruangan, itulah satu-
satunya penjelasan yang mungkin. 

"Akankah gadis ini baik-baik saja?" 

"Ya. Untungnya, sepertinya dia tidak terkena racun untuk waktu yang lama. Tubuh berubah 
warna ketika sudah terlambat, jadi Anda hanya perlu melihat sekilas untuk tahu. " 

Selama era game, NPC yang melampaui keselamatan berubah menjadi hitam dan 
digantikan oleh NPC lain pada hari berikutnya. Kemungkinan itu berarti bahwa mereka 
tidak akan pernah bangun lagi. 

"Apakah ada yang tahu gadis ini?" 

Semua orang di sekitar Shin menggelengkan kepala pada pertanyaannya. 

Schnee dan Shibaid jelas tidak mengenalnya, juga Lilishila atau pria yang menuntun 
Wilhelm ke dalam Palmirack. 

"Dia mungkin diculik, seperti Millie. Saya akan merawatnya sampai dia bangun. Tolong 
serahkan itu padaku. " 

Lilishila mengajukan diri untuk membantu gadis itu, karena dia tidak bisa meninggalkan 
seorang peri yang seperti dia. 

Dibebaskan dari belenggu yang diwakili oleh Massal, bagi kardinal Lilishila, merawat 
seorang gadis muda adalah tugas yang mudah. 
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Tidak ada yang bisa memprediksi kapan gadis itu akan bangun dari tidurnya, jadi pihak 
Shin dengan senang menyambut lamarannya. 

"Aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini, tapi tolong jaga dia." 

Setelah memutuskan untuk mempercayakan gadis itu ke Lilishila, kelompok itu kembali ke 
kamarnya. Tidak ada alasan bagi sekelompok besar orang untuk tinggal di kamar orang 
sakit. 

"Ini kerah yang sudah 

kukumpulkan " Setelah meninggalkan ruangan, Shibaid menyerahkan kerah yang 
terkumpul kepada Shin dalam bentuk kartu item. 

Karena mereka tidak bisa melanjutkan atau bahkan mulai memeriksa kerah di sini, Shin 
dengan santai menatap desain kerah sebelum menyimpannya di kotak item. 

"Apakah ada hal lain?" 

"Tidak ada yang menonjol bagiku. Tapi penelitian semacam ini paling baik dilakukan oleh 
Shin atau Yuki. " 

" Itu benar. Saya akan pergi mencari kamar begitu Tiera bergabung dengan kami. " 

Mereka meminta Lilishila untuk tidak mengizinkan siapa pun di dekat kamar Bulk, untuk 
berjaga-jaga. Dimungkinkan untuk memisahkannya secara fisik dari yang lain, tetapi 
karena itu akan mengundang kecurigaan yang tidak perlu, mereka memutuskan untuk 
menyerahkan sesuatu padanya. 

Hanya anggota Rokuten dan bawahan mereka yang dapat menggunakan fungsi Palmirack. 
Wajah dan nama karakter pendukung diketahui, sehingga menyebarkan informasi tentang 
hak penggunaannya akan berakhir dengan mengungkapkan identitas asli Shin. 

"Oh, jadi ini sudah benar-benar berakhir?" 

Ketika Shin berbicara dengan Shibaid, Tiera masuk, dikawal oleh para ksatria. Dalam 
bayangannya, tinggal Kagerou, sementara Yuzuha melekat pada lengannya. 

"Ya, penyelamatan itu berakhir dengan kesuksesan. Namun, kami tidak tahu lokasi situs 
ritual itu. Adakah yang terjadi pada dirimu? " 

"Tidak ada yang terjadi pada saya secara langsung, tetapi ada sesuatu yang 
mengkhawatirkan saya. 

"Iya? Apa itu? " 
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" Aku melihat bayangan terbang menjauh dari Gereja. Hanya untuk memastikan, apakah 
ada orang dengan sayap di antara orang-orang yang kau lawan? " 

Kata-kata Tiera membuat Shin menggerakkan kepalanya dan berpikir. Memiliki sayap 
berarti bahwa spesies itu harus Beast, Dragnil, Lord atau Pixie. 

"Tidak, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Apakah Anda, Shibaid? " 

" Aku juga belum melihat orang seperti itu. Pertama-tama, semua orang yang kami lawan 
telah ditangkap. Aku tidak berpikir ada yang lolos dari kita. " 

Shibaid, yang pindah secara terpisah dari Shin, memberikan jawaban yang sama. 

"Yah, yang kulihat adalah bentuk seperti manusia dengan 4 sayap. 2 seperti burung dan 2 
seperti serangga. Saat itu malam sehingga aku tidak bisa melihat wajah mereka dengan 
baik, tapi aku menyuruh Yuzuha menempelkan tanda untuk melacak kemana arahnya. 
Yuzuha? " 

" Kuu! " 

Yuzuha menjawab pertanyaan Tiera dengan penuh semangat. Shin menerima pesan "Aku 
tahu!" Melalui telepati. Sebuah petunjuk yang benar-benar tak terduga telah ditemukan. 

"Sudah selesai dilakukan dengan baik!! Semakin banyak petunjuk yang kita miliki, semakin 
baik! " 

" Aku lega mengetahui bahwa aku bisa membantu. Saya tidak banyak berguna selama ini. " 

Tiera berbicara dengan nada yang sedikit suram. 

Dia gelisah tentang fakta bahwa sejak dia menjadi sasaran pada awalnya, dia tidak 
berkontribusi pada penyelamatan Millie. 

Operasi infiltrasi Shin dan Schnee, operasi pertahanan Shibaid ... bukan kemampuannya, 
tetapi statistiknya membuatnya agak kurang untuk kedua kategori. 

Kagerou bisa saja berguna dalam pertahanan, tetapi Tiera masih belum berpengalaman 
sebagai penjinak dan belum bisa menggunakan kemampuannya sepenuhnya. Dia tidak bisa 
menangani situasi secepat Shibaid. 

"Meminta kamu untuk berjaga-jaga adalah pilihan yang tepat." 

Elf cukup pandai dalam pekerjaan kepanduan seperti pemburu atau shinobi. Selain itu, 
pekerjaan penjinak mencakup beberapa peran, produksi, pertempuran, kepanduan, dan 
sebagainya; ini tergantung pada monster jinak. 
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Monster Tiera, Kagerou, memiliki level yang cukup tinggi dan juga mahir dalam 
kemampuan deteksi dan infiltrasi. 

Karena tamers dipengaruhi oleh monster yang mereka perintahkan, kemampuan deteksi 
Tiera sekarang ditingkatkan untuk waktu yang terbatas. 

Itu adalah persiapan yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan belaka, tetapi 
menghasilkan hasil yang luar biasa. 

Kemampuan deteksi Kagerou dan Yuzuha juga cukup tinggi, tentu saja, dan bisa 
diharapkan sangat berguna. 

"Mereka mengatakan seorang utusan akan datang, apa yang harus kita lakukan tentang 
itu?" 

"Mari kita pikirkan bagaimana cara berurusan dengan utusan itu terlebih dahulu. Pada 
akhirnya, kita bisa mengejar target yang ditandai oleh Yuzuha kapan pun kita mau. Kami 
tahu bahwa itu terbang jauh dari Gereja, tetapi kami tidak tahu apakah itu akan pergi ke 
tempat ritual. Jika itu utusan Bulk, pasti akan membawa kita ke sana. " 

Shin menjawab pertanyaan Schnee dengan mendasarkan dirinya pada informasi yang 
diperoleh dari Bulk. 

"Utusan itu seharusnya datang" mengambil "Massal, jadi mereka pasti akan pergi ke situs 
ritual nanti. Jika kami dapat menangkapnya, kami dapat mempelajari lokasi ritualnya. " 

Bersamaan dengan banyak informasi lainnya. 

"(Utusan itu seharusnya datang 2 hari dari sekarang. Selama ada kemungkinan bahwa 
mereka menangkap Filma ada, kita tidak bisa menganggap enteng ini. Kita akan 
menggunakan keterampilan tipe pikiran.)" 

"(Dipahami. Apa yang akan kita lakukan dengan Lilishila?) " 

" (Jika aku mengatakan bahwa aku akan berubah menjadi Massal dengan keterampilan tipe 
ilusi, dia tidak akan ikut dengan kami.) " 

Shin mengomunikasikan rencana untuk Schnee dan Shibaid melalui Obrolan Pikiran. 

Pedang besar yang seharusnya dimiliki Filma, Exvaine, ada di sini. 

Akibatnya, kemungkinan besar Filma tidak ditangkap, tetapi malah dimanipulasi. Bahkan 
sekarang di tempat yang tidak dikenal, dia bisa melakukan penawaran orang lain. 

Peristiwa ini disebabkan oleh hasrat Bulk dan beberapa orang lainnya akan kekuasaan. 
Itulah sebabnya Shin memutuskan untuk tidak membuang orang-orang lain di Gereja. 
Namun, "Fraksi KTT" berbeda. 
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Mereka yang menyakiti orang yang tidak bersalah dan memperlakukan hidup sebagai alat 
tidak layak disayangkan. 

(Dunia mungkin telah berubah, tetapi orang-orang semacam ini tidak mempelajari trik 
baru, bukan?) 

Apa yang diingat Shin adalah pertempuran melawan para pemain yang disebut PK. 

Tidak ada manfaatnya. Itu adalah perang. Sebuah pembantaian, di mana nyawa bisa 
dihabiskan seolah-olah mereka adalah barang sekali pakai. 

Itu adalah medan perang yang penuh dengan kesedihan, kebencian, dan kegilaan. 

Sensasi yang dirasakan Shin sekarang akrab. 

"(Apa yang harus kita lakukan jika musuh melengkapi item yang membuat mereka kebal 
terhadap efek status?)" 

"(Tidak perlu khawatir. Aku bisa melewati pertahanan" Age of Gods Earring "sekarang.)" 

Shin menjawab pertanyaan Shibaid dengan percaya diri . 

Efektivitas keterampilan tipe pikiran tergantung pada INT pengguna. 

Keterampilan tipe pikiran yang digunakan oleh Shin, yang telah melampaui batas, sekarang 
mampu menembus pertahanan bahkan item yang memberikan kekebalan terhadap efek 
status. 

Satu-satunya situasi di mana mereka bisa gagal adalah jika target dilengkapi beberapa 
aksesoris dengan peringkat tertinggi, seperti yang dimiliki Shin dan Schnee. 

"Ehm, Shin ..." 

"Hm? Apa yang salah?" 

Ketika dia berbicara melalui Mind Chat, suara samar mencapai telinga Shin. Dia berbalik ke 
arah Schnee. 

Matanya menemukan dia memegang lengan baju kanannya, ekspresi khawatir di wajahnya. 

"Apakah semuanya baik-baik saja?" 

"Er, apa ....?" 

"Shin, wajahmu barusan ... agak menakutkan." 

"Ah ... apakah itu terlalu sering muncul di wajahku?" 
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"Ya." 

Shin menyentuh wajahnya sendiri. dan merasa itu memang cukup kaku. 

Shin tahu dari pengalaman bahwa jika dia tidak hati-hati, memikirkan tentang PK akan 
membuat emosinya terlihat di ekspresinya. 

Dia tidak memikirkan hal-hal yang harus dikhawatirkan oleh Schnee, tetapi Shin menyesal 
telah membuatnya sedih. Shin tahu apa yang paling mengkhawatirkan Schnee. 

"Aku tidak memikirkan hal-hal yang perlu kamu khawatirkan, Yuki. Tidak apa-apa. " 

" Kalau begitu, aku senang. " 

Shin menjawab dengan nada ceria, untuk menghilangkan kekhawatiran Schnee. Senyum 
Shin tidak dipaksakan, jadi Schnee, lega, melepaskan lengan bajunya. 

Di sisi lain, Shibaid dan Tiera tanpa bergerak menyaksikan adegan yang baru saja terjadi. 

"Sangat sulit untuk bergabung dengan percakapan ketika kalian berdua terbang di 
duniamu sendiri, kau tahu." 

"Hmm. Aku mengerti kekhawatiran Yuki, tapi aku lebih suka kalau kamu menyelamatkan 
gerakan seperti itu ketika kamu sendirian bersama. " 

Tiera hampir memutar matanya pada pasangan itu, sementara itu tidak jelas apakah 
Shibaid mencela mereka atau memberikan saran. 

Shin dan Schnee telah kembali ke dunia nyata karena kata-kata mereka, hanya untuk 
disergap oleh serangan tak terduga lainnya. 

"(Kuu! Aroma buah persik! Cium dia? Cium dia?)" 

"Suasana berwarna persik" adalah deskripsi yang benar-benar pas. Yuzuha tiba-tiba 
berbicara, untungnya bukan melalui kata-kata tapi Obrolan Pikiran. 

"Hahaha, tidak, maafkan aku. Dan tidak Yuzuha, tidak ada ciuman! " 

" ........ " 

Shin, bagaimanapun, menjawab melalui suara normalnya. 

Mendengar kata-kata ini, Schnee bisa menebak apa yang dikatakan Yuzuha, dan seluruh 
wajahnya memerah. 

"(Shin, ada apa denganmu di dunia ini?)" 
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"(Yuzuha bertanya padaku apakah aku akan" menciumnya "melalui telepati! Ah, sial, aku 
berbicara dengan keras ...)" 

Shin menjelaskan apa yang terjadi pada Shibaid melalui Mind Chat. Yang terakhir 
kemudian mengerti situasinya, tetapi di belakangnya berdiri kelompok Lilishila, yang tidak 
dapat menggunakan Obrolan Pikiran. 

Deklarasi "no ciuman" tiba-tiba Shin menarik perhatian mereka ke arahnya. 

"Maaf, Shin-sama? Anda mengatakan sesuatu tentang berciuman ...? " 

" Hahaha, tentu saja tidak. Saya memang mengatakan "hilang", mungkin Anda salah 
dengar? "(T / N: 治癒 Chiyu: Penyembuhan, tetapi kata-kata yang dihilangkan berubah 

menjadi hilang. Dan ち ゅ ー Chiyu: Berciuman, kata-kata mereka sama dengan bahasa 

Jepang. ) 

"Tapi sekarang, aku yakin bahwa ..." 

"Tentunya hanya imajinasi Anda, nyonya." 

Shin berusaha keras untuk mengubah topik pembicaraan. 

Berciuman dan hilang, akan sangat sulit untuk mengira kata-kata seperti ini, tetapi bukan 
tidak mungkin. Mereka memang keluar dari biru, meskipun. 

Shibaid membisikkan kata-kata nasihat kepada Yuzuha. 

"Yuzuha. Harap simpan kata-kata seperti itu ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. 
Pengaturan waktu juga merupakan faktor penting. " 

" Kuu? " 

Yuzuha memiringkan kepalanya ke satu sisi, tampaknya menemukan konsep yang sulit 
untuk dipahami. 

"Shibaid! Hei! Nasihat macam apa itu !? " 

" Kamu tahu, hal-hal seperti itu harus dibiarkan berjalan selagi mereka bisa. " 

" ... .Dimana suasana yang serius dari beberapa saat yang lalu ...? " 

Diskusi serius mereka telah terpesona oleh salah satu Yuzuha. baris. 

"Bagaimana aku bisa mengatakannya, kawan-kawan Shin semuanya sangat aneh." 

Tiera berbicara dengan tawa masam, sambil melihat Shin dan pestanya. 
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Setelah hidup bersama dengan Schnee, Tiera tahu lebih dari orang kebanyakan tentang 
Rokuten dan anggotanya. Dia merasa bahwa anggota lain yang belum dia temui pasti akan 
menjadi luar biasa. 

"Tidak juga, Ms. Tiera. Ingatlah bahwa kamu juga salah satu dari kawan-kawan itu. " 

" Eh? " 

Shin menunjukkan bahwa Tiera tampaknya menganggap dirinya tidak termasuk dalam 
kelompok" aneh ". 

Sebuah komentar yang melukiskan ekspresi terkejut di wajah Tiera. 

Ketika Shin meminta Tiera untuk bertindak sendiri, mereka menjelaskan kepada Lilishila 
bahwa Kagerou adalah monster yang memiliki kemampuan pada tingkat yang sama dengan 
yang dipilih oleh kelas atas. Tidak mungkin Tiera, nyonya monster seperti itu, menjadi 
orang normal. 

Dari sudut pandang pihak Lilishila, Shin dan Tiera berada di kategori yang sama. 

"Itu ... tidak mungkin ..." 

"Mengapa kamu begitu terkejut?" 

"Aku tidak bisa diharapkan berada pada level yang sama dengan kamu. Orang normal 
mungkin berpikir aku luar biasa, tapi Shin, kalian semua ada di level yang sama sekali 
berbeda. " 

Dari seseorang di level 1, baik level 150 dan 255 terlihat sama-sama tingkat tinggi. 

Namun dari sudut pandang Tiera, yang baru saja mencapai level 150 tanpa reinkarnasi, 
level 255 dengan bonus reinkarnasi memiliki kekuatan jauh melebihi miliknya. 

Selain itu, Tiera adalah pengguna tingkat tinggi berkat Kagerou. Dipertimbangkan pada 
level yang sama dengan Shin, yang bisa mengalahkan Kagerou sendiri, bukanlah sesuatu 
yang bisa dia setujui. 

Dari sudut pandang Shin, Tiera cukup luar biasa; bagaimanapun juga dia telah menjinakkan 
binatang buas Gruefago tanpa bertarung. 

"Kamu akan membuat kami kehilangan muka, jika kamu bisa menandingi kami dengan 
mudah. Tetapi Anda masih terus berkembang, lebih dari satu cara. Kamu akan menjadi jauh 
lebih kuat. " 

" Aku memang berpikir bahwa aku tumbuh sedikit lebih kuat, tapi jujur aku tidak bisa 
membayangkan menyamai kalian semua dalam kekuatan. Selama ini aku mengagumi tuan 
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dan Shin, tetapi aku bahkan tidak bisa bercanda dan mengatakan 'Aku akan sekuat kamu 
suatu hari' " 

Tiera menjawab sambil menghela napas atas komentar Shin mengenai pertumbuhannya di 
masa depan. 

"Baiklah, mari kita lanjutkan percakapan ini lain kali. Pertama, mari kita lakukan semua 
yang kita bisa sampai utusan datang. Yuki dan aku akan pergi mencari kediaman Bulk. 
Shibaid, pergi bantu Lilishila. Tiera, tolong awasi Millie. " 

Shin menghentikan pembicaraan untuk sementara waktu dan memberi perintah pada 
Shibaid dan yang lainnya. 

Lilishila sekarang akan menangkap orang-orang yang telah berkolusi dengan Bulk, jadi 
Shibaid akan bertindak sebagai pengawalnya. Dia meminta Tiera untuk menjaga Millie 
karena dia merasa tidak baik jika Hermie, yang dihormati sebagai Wanita Suci, terus 
bertindak sebagai juru kunci. 

Keduanya mengangguk pada usulan Shin. 

"" Dimengerti. "" 

Lilishila, yang telah mendengarkan juga, mengangguk setuju. 

Dengan Shibaid di sisinya, bahkan jika lawannya adalah kelas atas yang dipilih tidak akan 
ada masalah. Keyakinannya diperkuat dengan menyaksikan kecakapan bertarungnya 
belum lama ini. 

"Aku akan mengirim Millie ke Vizzy nanti. Bisakah kamu menyampaikan ini ke Wilhelm 
juga? " 

Shin berbisik kepada Tiera untuk menghindari didengar oleh Lilishila. 

Dia ingin mengirim Millie kembali sesegera mungkin, juga untuk menenangkan 
kekhawatiran Rashia, yang sedang menunggu di Bayreuth. Namun, jika itu mungkin, dia 
ingin menjaga fakta bahwa mereka mengendarai Penatua Naga ke Sigurd rahasia. 

Vizzy, karakter pendukung anggota Rokuten Cashmere, telah menjinakkan Naga Penatua, 
dan Shin dapat menggunakannya secara bebas. Jika informasi ini menyebar, kemungkinan 
besar akan timbul masalah. 

Itulah sebabnya dia membisikkan pesan yang akan disampaikan kepada Tiera. 

"Dimengerti. Jangan khawatir tentang itu ... Ngomong-ngomong, kamu juga berhati-hati, 
Shin. " 
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" Kami akan melakukan pencarian kami sekarang. Jika kami menemukan sesuatu, kami 
akan melaporkannya nanti. " 

" Terima kasih banyak. Kami akan menghapus semua infeksi yang ada di dalam Gereja. " 

Lilishila sudah menginvestigasi sebelumnya, untuk melawan Massal; matanya sekarang 
terbakar dengan api merah-panas. 

Ini yang diharapkan. Belum lama ini mereka tidak bisa memberikan pukulan telak ke pihak 
lain. Sekarang, mereka dapat menghakimi orang-orang itu. 

Tidak ada alasan untuk tidak bersemangat! 

Shin mendapati dirinya berpikir bahwa senyum Lilishila hampir menyeramkan. 
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Vol. 7 - 1.3 
"Kita sudah sampai." 

Shin dan Schnee berpisah dengan Lilishila dan sekarang berada di kediaman Bulk. 

Shibaid sudah memurnikan semua racun, jadi itu tampak seperti ruangan lain. 

Namun, kemampuan tipe deteksi Shin dan Schnee yang terasah, mengungkapkan 
keberadaan benda-benda pemancar racun -- batu plasma -- yang tersebar di seluruh 
ruangan. 

"Aku mengerti, semua batu racun ini menjelaskan mengapa Bulk seperti itu." 

"Apa maksudmu?" 

"Tubuh Bulk sebenarnya dalam kondisi yang benar-benar buruk. Korupsi racun sudah 
memasuki tahap akhir. " 

Selama interogasi Bulk, Shin mengetahui bahwa lebih dari separuh tubuhnya telah berubah 
menjadi hitam. Jika ini masih era game, dia akan jauh melampaui keselamatan. 

"Dalam keadaan setinggi itu, aku yakin dia hampir tidak merasakan sakit lagi. Sepertinya 
dia sendiri belum menyadarinya. " 

Saat itu, Bulk tidak memperhatikan sedikit pun tubuhnya. Bahkan melihat penampilannya 
yang menghitam tidak menimbulkan reaksi dalam dirinya. 

Tampaknya efek lain dari kontaminasi miasma adalah hilangnya kemampuan untuk 
melihat kelainan tersebut. 

Mustahil bagi siapa pun untuk tidak menyadari racun menindas bocor setiap kali pintu 
kamar terbuka. 

"Ini semua yang ada di ruangan ini, kalau begitu." 

"Menambahkan kamar lain dan ruang tersembunyi, itu menjadi jumlah yang cukup, 
bukan?" 

Schnee berbicara sambil melihat gunung kecil batu racun di tengah ruangan. 

Batu-batu itu, masing-masing berukuran setengah kepalan tangan, berjumlah 11 buah. 
Sejumlah besar hanya untuk satu kamar. 

Menurut Shin, bahkan hanya satu batu saja sudah cukup untuk mengisi ruangan dengan 
racun. 
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"Dengan begitu banyak batu, bahkan jika fungsi Palmirack bekerja, pemurnian akan sangat 
sulit." 

"Itu bisa menjadi tujuan mereka." 

Bahkan jika Palmirack tidak berfungsi penuh, racun yang terakumulasi di dekat intinya 
adalah jumlah yang sangat kecil. Itu memengaruhi mekanisme pemurnian yang Palmirack 
lengkapi. 

Dinding Chimeradite yang menyusun Palmirack adalah kombinasi dari beberapa struktur 
yang berbeda. 

Dinding semua kamar dan koridor dibuat dalam campuran Adamantine dengan 
Chimeradite. Di lokasi tertentu dinding dibangun dengan juga menggunakan Mithril, yang 
dapat dengan mudah mengirimkan efek sihir. Jika mendeteksi adanya racun, maka secara 
otomatis akan melakukan pemurnian pada racun tersebut. 

Orichalcum yang digunakan untuk melapisi dinding juga memiliki kemampuan untuk 
memurnikan racun, sehingga Palmirack sendiri menyulitkan racun untuk menumpuk di 
dalam dindingnya. 

Namun, jika sejumlah besar racun dibuat di satu tempat, seperti saat ini, pemurnian akan 
sulit bahkan jika semua fungsi masih hidup. Prediksi Schnee sepenuhnya mengenai 
sasaran. 

"Tidak ada hal lain yang patut diperhatikan di sini. Ayo pergi ke kamar sebelah. " 

Setelah menyelesaikan penyelidikan mereka tentang kamar pertama, Shin dan Schnee 
pindah ke kamar berikutnya. 

Kira-kira jumlah batu racun yang sama telah ditempatkan di ruangan yang berdekatan 
juga. Mereka bisa membayangkan bagaimana ruangan itu pasti kelihatan gelap dan stagnan 
karena racun. 

"Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengumpulkan informasi dari Massal?" 

"Dia percaya dirinya benar-benar waras, tetapi ingatannya penuh lubang. Dia ingat tentang 
ritual dan pengorbanan, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang spesifik 
tentang markas besar atau anggota pusat lainnya. Dia ingat bahwa seorang wanita dengan 
rambut pirang seharusnya datang untuknya, tetapi bahkan tidak bisa mengingat namanya. 
" 

Shin telah menggunakan keterampilan tipe pikiran saat menginterogasi Massal. Dia bisa 
memaksanya untuk mengakui informasi yang dia tahu, tetapi pada akhirnya apa yang dia 
dapat kumpulkan tidak banyak. 
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Shin tidak tahu apakah itu karena efek racun atau faktor lain, tetapi tampaknya dia telah 
membuat persiapan untuk tidak membocorkan informasi jika ada sesuatu yang terjadi 
padanya. 

Namun, tidak ada kemungkinan bahwa dia telah dikendalikan melalui item atau skill. 

Alasannya adalah dia berbicara tentang keinginan konyolnya dengan lancar. Mungkin itu 
harus diharapkan, tetapi ia memiliki dasar yang kuat untuk kondisinya saat ini. 

"Pria yang bersamanya ... Eline, kan? Sepertinya dia tidak terkena racun. " 

"Dia memang orang yang dipilih kelas atas, kurasa dia punya resistensi tinggi? Dia juga 
memiliki barang-barang yang layak, dan senjatanya adalah 『Exvaine』. Tapi aku pikir dia 

mengalami hal-hal lain. " 

Itu mungkin bukan senjata asli Filma, tapi『 Exvaine 』adalah pedang yang kuat. 

Dibandingkan dengan senjata lain dari level yang lebih rendah, itu mungkin membantu 
melawan efek racun. 

Akan tetapi, memikirkan betapa sesat kepribadian Eline menunjukkan bahwa itu mungkin 
dibentuk oleh kombinasi eksplosif dari pendidikan Bulk dan korupsi miasma. 

"Baiklah, kita sudah memeriksa kamar ini juga. Untuk anggota terkemuka Fraksi, tidak ada 
yang bernilai di sini. " 

Kediaman Bulk dipenuhi dengan racun, namun tidak ada yang penting yang ditemukan 
kecuali batu racun. 

Mempertimbangkan bahwa hal-hal yang terkait dengan Fraksi tidak disembunyikan, tetapi 
tidak ada di sana, orang dapat mulai meragukan pernyataan Bulk sebagai salah satu 
anggota pusat Fraksi. 

"Mungkin dia hanya tertipu bahwa ia adalah anggota memimpin, atau itu ilusi yang 
disebabkan oleh racun itu." 

"Itu mungkin. Dia hanyalah penculik. " 

Massal adalah bidak, digunakan untuk mengumpulkan korban melalui posisinya sebagai 
pendeta. Itu adalah teori Shin dan Schnee. Tetapi bahkan jika itu adalah kebenaran, 
tindakan Bulk melarang belas kasihan. 

"Selanjutnya adalah ruang tersembunyi." 

"Jika ada sesuatu yang ditemukan, saya kira itu akan ada di sana." 

Shin mengaktifkan kontrol ruangan dan membuka pintu ke kamar. 
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Dia kemudian meringis pada bau busuk yang berasal darinya, seperti yang telah dilakukan 
Shibaid. 

"... .ini jauh dari sekadar" bau "." 

"Bau yang mengerikan." 

Shin dan Schnee berjalan melewati koridor, menahan bau mual. Setelah mencapai ujungnya 
mereka membuka pintu tanpa ragu-ragu. 

"Darah berceceran tidak hilang, kan." 

"Sepertinya begitu." 

Ketika mereka mengunjungi pembunuh itu beberapa hari sebelumnya, Lilishila memberi 
tahu Shin tentang bagaimana mayat-mayat menghilang. Dia berpikir bahwa darah mereka 
akan lenyap juga, tetapi dengan melihat keadaan mengerikan ruangan itu membuatnya 
berubah pikiran. 

Lantai, dinding, bahkan langit-langit diwarnai dengan apa yang tampak seperti darah. 

"Tapi meski begitu, Schnee ... apakah ini terlihat seperti gambar bagimu juga?" 

"Cukup mengganggu bahwa itu diambil dengan darah." 

Shin dan Schnee sedang melihat gambar seekor ular melingkar di sekitar topeng yang 
setengah rusak, yang menempati seluruh dinding. 

Mungkin karena telah dilukis dengan darah, kesan yang diberikannya kepada penonton 
adalah pemandangan yang mengerikan. 

"Aku merasa seperti telah melihat ini sebelumnya ..." 

"Ini adalah lambang guild gelap. Jika aku ingat dengan benar, itu adalah organisasi yang 
cukup besar. " 

Shin, kepalanya memiringkan ke satu sisi, sedang mencoba menangkap ingatan yang sulit 
dipahami. Schnee menjawab dengan percaya diri. 

Gambar tidak menyenangkan di depan mata mereka bukanlah pemandangan yang sama 
sekali baru. 

"Apakah kamu tahu nama guild?" 

"Serikat disebut" Hollow Ouroboros '. Ini terkenal karena menerima permintaan apa pun 
jika hadiahnya memadai. Di satu sisi, mereka bahkan melakukan tindakan kriminal seperti 
pembunuhan dan pencurian, di sisi lain, mereka akan menjatuhkan guild gelap lainnya atau 
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menangkap penjahat jika cukup dihargai; dalam satu hal, mereka dapat bermanfaat bagi 
masyarakat. Itu sebabnya semua negara mengalami kesulitan untuk berurusan dengan 
mereka. " 

" Begitu , benar-benar jack dari semua perdagangan. Aku merasa aku mendengar nama itu 
di suatu tempat sebelumnya. " 

" ... Itu karena itu berasal dari guild PK dari era game. Itu dibentuk oleh anggota guild yang 
kau hancurkan, Shin. " 

" Itu menjelaskannya. " 

Schnee telah mengucapkan kalimat terakhir dengan ekspresi yang sedikit kaku, tapi 
jawaban Shin pendek. Dibandingkan dengan Schnee, nada suaranya jauh lebih kasual. 

Masalah sebenarnya adalah, melihat gambar itu, Shin hanya berpikir bahwa dia pernah 
melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Alasan untuk ini adalah dia tidak merasa layak 
untuk mengingat PK setelah menebangnya. 

PK hanya menyebabkan kerusakan pada pemain lain, tanpa alasan atau sebab. Shin 
menyisihkan sesedikit mungkin sumber dayanya untuk orang-orang seperti itu. 

Dia membenci mereka. Dia membenci mereka. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk 
mengingat PK yang dia bunuh atau guild PK yang dia hancurkan. 

Bahkan jika dia ditanyai tentang penyesalan setelah mengambil nyawa orang, atau 
bagaimana dia bisa melupakan orang yang dia bunuh, Shin tidak akan peduli sedikitpun. 

Ada beberapa pemain yang merasa bersalah membunuh PK, tetapi Shin tidak bisa 
memahami sentimen itu. 

"Bahkan jika mereka ditawari banyak uang, mengumpulkan pengorbanan akan terlalu 
banyak bahkan untuk mereka, bukankah begitu?" 

"Dikatakan bahwa jika hadiahnya cukup, mereka akan melakukan misi apa pun, tidak 
peduli isinya. Sebaliknya, ada kemungkinan mereka terlibat secara aktif. Mereka yang 
berbagi koneksi dengan pemain dapat menyebabkan penyebaran racun, dan ada juga 
pencarian di mana jika pemain tidak menghentikannya tepat waktu Demon akan muncul. 
Sebaliknya, adalah mungkin untuk membawa hal-hal ke kegagalan. Di masa lalu, saya telah 
berpartisipasi dalam ekspedisi untuk menjatuhkan kelompok yang mencoba melakukan 
hal itu, jadi saya pikir itu tidak mungkin. " 

"Itu benar-benar terjadi? Ya, yang saya hancurkan adalah semua pemain, jadi tidak ada 
keraguan yang mendukung karakter seperti Anda ada. Jika ada pengetahuan era game, itu 
mungkin saya kira. " 
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Gangguan pencarian oleh PK juga terjadi selama era game. Menyebabkan lahirnya Iblis 
yang kuat adalah mungkin. 

Ada kesan sedikit perbedaan dengan tujuan Fraksi KTT, tetapi mengingat racun yang 
ditemukan di tempat tinggal Bulk, dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki andil 
dalam konflik internal. 

"Kurasa Bulk pasti bertindak sendiri juga, untuk agenda pribadinya. Alasan untuk 
menyimpulkan seperti itu, adalah bahwa dia diam-diam terhubung dengan guild bawah 
tanah "Immoral Sacrifice" juga, setelah semua. " 

"Gilda itu tidak bisa lagi sekarang. Lagi pula, "Ouroboros 'Hollow" tidak menoleransi 
banyak kontrak dengan guild lain. " 

Schnee pernah mendengar bahwa di masa lalu, seseorang yang memiliki kontrak dengan 
Ouroboros' Hollow telah mengikat kontrak dengan guild gelap lain, sehingga menyebabkan 
penghancuran guild itu. 

Untuk Hollow Ouroboros, mengontrak guild lain berarti kekuatannya sendiri diragukan. 
Tidak perlu dikatakan, kontraktor juga telah menjadi target. 

"Seperti yang diharapkan dari sebuah organisasi besar. Itu beberapa perencanaan berskala 
besar. " 

Shin berbicara sambil menghela nafas. Tidak ada yang perlu ditertawakan. 

"Jadi tidak ada petunjuk di sini juga?" 

"Apa yang kita miliki sekarang hanyalah bayangan yang dilihat Tiera dan kurir yang 
dibicarakan oleh Massal, kurasa." 

"Kurasa lebih baik daripada tidak sama sekali. Mari kita fokus pada lusa dulu. " 

Shin memutuskan untuk membuat persiapan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin 
petunjuk. 

◆◆◆◆ 

Shin dan Schnee menyelesaikan penyelidikan mereka tentang kediaman Bulk dan kembali 
ke kamar Lilishila. 

Shin mengira dia akan menemukan seseorang di dalam, tapi mungkin karena pencarian 
mereka berakhir agak cepat, belum ada seorang pun di sana. 

Shin melakukan pencarian menggunakan fungsi Palmirack dan menemukan bahwa Tiera, 
Wilhelm dan Millie berada di ruangan yang sama. 
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Lilishila dan Shibaid berada di ambang menerobos ke salah satu kamar di bagian 
perumahan. Sepertinya mereka sudah menangkap beberapa kamar. Mereka kemungkinan 
berperang melawan sekutu Bulk. 

"Sepertinya semua orang baik-baik saja untuk saat ini." 

"Shibaid juga dengan Lilishila, jadi aku ragu hal buruk bisa terjadi." 

Shin mengangguk setuju dengan kata-kata Schnee dan menuju ke tempat Tiera dan yang 
lainnya. 

Ketika Shin dan Schnee memasuki ruangan, Millie memperhatikan dan berlari ke arah 
mereka. 

"Shin-nii !!" 

"Hei, selamat pagi. Bagaimana perasaanmu? " 

" Semuanya baik-baik saja! " 

Shin menangkap Millie ketika dia melompat kepadanya dan memeriksa statusnya. HP dan 
MPnya benar-benar pulih dan sepertinya dia tidak memiliki kondisi status apa pun. 

Layar status tidak dapat menampilkan segalanya, tetapi setidaknya dia tidak memiliki efek 
samping yang terlihat. 

"Apakah kamu sudah mendengar kabar dari Tiera?" 

"Ya." 

Millie mengangguk, tersenyum. Tiera, berjalan di belakang Millie, mengangguk juga setelah 
bertemu mata Shin. 

"Tidak ada waktu untuk kalah. Lagipula, Rashia dan Thoria pasti khawatir sakit. " 

Shin berbicara sambil menepuk kepala Millie. 

Mereka sebelumnya telah menghubungi Vizzy untuk membiarkannya melakukan 
persiapan, sehingga mereka bisa segera pergi. 

Mereka meminta Vizzy untuk melindungi Millie sampai kelompok Shin menghentikan 
ritual. 

Wilhelm dengan peralatannya yang diperkuat, Vizzy dan Naga Penatua yang telah dia 
kendalikan, bahkan jika tangan musuh mendekati mereka lagi, mereka tidak akan jatuh 
dengan mudah. 
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"Apakah kamu akan pergi?" 

"Ya, ada orang yang khawatir tentang Millie. Mereka sangat menyesal tidak bisa 
melindunginya, Anda tahu. " 

" Saya mengerti. Kalau begitu, yang terbaik adalah bergegas. " 

Hermie menunjukkan senyum lega setelah berbicara. Hermie telah digunakan di masa lalu 
untuk kemampuan yang diberikan oleh gelarnya, jadi dia senang mengetahui bahwa Millie, 
yang berbagi judul yang sama, dihargai. 

"Kami sudah melakukan persiapan yang diperlukan. Kami sebenarnya berpikir untuk pergi 
sekarang. " 

" Mengerti. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Hermie dan menghadap ke arah Wilhelm. 

Wilhelm juga bisa menggunakan kotak item, jadi dia bisa pergi segera tanpa perlu waktu 
untuk mempersiapkan. Millie telah diculik hanya dengan pakaian yang dia kenakan, jadi dia 
jelas tidak memiliki barang bawaan untuk dibicarakan. 

Mereka memutuskan untuk menunggu Shibaid kembali dan pergi begitu mereka semua 
bersama. 

Rombongan Shin meninggalkan Sigurd sebentar, untuk melihat Millie dan yang lainnya 
pergi. 

Kereta yang mereka tumpangi berkobar melalui gurun menuju ke titik pertemuan dengan 
Vizzy dengan kecepatan yang sedikit konyol karena kekuatan tarikan Kagerou. 

Biasanya gerbong akan bergetar hebat, tetapi mekanisme penyerap goncangan yang 
dipasang di gerbong gerbong bekerja dengan sempurna, mencegah penumpang -- terutama 
Millie -- dari merasa sakit. 

"Akan akan!! Lihat keluar! Itu seperti kita terbang! " 

" Mudah sekarang, atau kamu akan jatuh dari tempat dudukmu. " 

Mata Millie berbinar melihat pemandangan yang melintas melewati mereka jauh lebih 
cepat daripada di kereta biasa, dan Wilhelm memperingatkannya. Dia tidak berhati-hati 
tentang pijakannya, jadi kejutan yang lebih kuat bisa membuatnya terbang dari kursinya. 

"Beberapa hal tidak berubah ke mana pun kamu pergi, ya." 
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Shin merasa seolah-olah sedang melihat seorang anak yang bersemangat naik kereta dan 
membiarkan ucapan itu tergelincir. Bahkan ketika dia sudah terbiasa dengan dunia game, 
dia kadang-kadang akan mengingat dunia nyata. 

"Apakah kamu ingat sesuatu tentang tanah airmu?" 

"Eh?" 

Tiera mengajukan pertanyaan ketika Shin dengan lembut menatap Millie. 

"Kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Biasanya orang berpikir 
tentang tanah air mereka ketika mereka terlihat seperti itu, bukan? " 

" Aku benar-benar terlihat seperti itu? " 

" Yah, itu tidak berlaku untuk semua orang, tapi ... Aku merasa bahwa aku benar kali ini, 
kan ?" 

'Well, tidak terlalu jauh dari kebenaran, katakanlah.' 

meminta Tiera untuk konfirmasi dan Shin menjawab setelah beberapa pemikiran, 
kepalanya miring ke satu sisi. 

Orang bisa mengatakan itu adalah tanah kelahirannya, tetapi sebenarnya tidak. Karena itu 
di dunia lain. 

"Aku memikirkan masa lalu, itu sudah pasti. Saya berpikir bahwa anak-anak bertindak 
sama di mana-mana, Anda tahu. Saya telah melihat anak-anak bertindak dengan cara yang 
sama seperti Millie, jadi ... " 

" Begitu , ada suatu waktu ketika "hal-hal seperti ini" adalah normal, kalau begitu. " 

Tiera berasumsi bahwa Shin berbicara tentang dunia sebelum" Dusk of the Keagungan". 
Dia membayangkan ada kereta yang berlari secepat ini di jalanan kota. 

"Anak-anak tidak berubah, tidak peduli masa kita sekarang. Ya, aku bisa melihatnya." 

"Lagipula, hal-hal yang kita lakukan hampir sama. Berburu monster, menempa senjata atau 
baju besi, membuat bangunan, melakukan penelitian, bertualang, atau bertempur. 
Beberapa orang bermain kotor, yang lain bekerja dengan rajin. Kita semua makhluk hidup, 
tidak ada banyak perbedaan. " 

Di GERBANG BARU, gaya bermain ... cara hidup terlalu banyak untuk dihitung. Semua 
pemain memiliki yang berbeda, dan dunia ini tidak berbeda. 

"Dunia yang penuh dengan Manusia Tinggi sepertimu, kan? Aku bahkan tidak mau 
memikirkannya. " 
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" Hei sekarang, tidak banyak di levelku. Termasuk saya, hanya ada 6. " 

" Gila bahwa bahkan ada 6! Aku benar-benar senang aku tidak dilahirkan di era itu, pasti! " 

Wilhelm berkata dengan sangat ringan dengan kedua kakinya bersilang dan kembali 
bersandar pada partisi kayu kereta. 

Gerbong itu dilindungi dari kebisingan luar melalui sihir, membuat interiornya tenang; 
setiap orang dapat mendengar yang lain berbicara. 

Hampir semua anggota tahu bahwa Shin adalah Manusia Tinggi, sehingga mereka dapat 
berbicara tanpa cadangan. 

Satu-satunya orang yang tidak diberitahu informasi ini adalah Millie. Namun, dia 
mengatakan bahwa dia menyadarinya pertama kali dia bertemu Shin, mengejutkan seluruh 
pihak. 

"Shin, agak, luar biasa." 

"Itu adalah tingkat ambiguitas lain. Kalau dipikir-pikir, Anda memberi tahu Schnee bahwa 
saya akan segera kembali. Apakah Anda melihat itu di masa depan? " 

" Anda lihat, saya melihat Schnee memeluk seseorang, semuanya bahagia. Aku merasa 
hangat di dadaku, jadi itu pasti sesuatu yang baik. " 

Millie memperkirakan setelah Schnee memberitahunya bahwa dia sedang menunggu 
tuannya, rupanya. 

Kemampuannya pada saat itu masih tidak stabil, tetapi untuk beberapa alasan saat itu dia 
merasa percaya diri yang aneh, jadi dia memberi tahu Schnee tentang hal itu. 

Semua orang mengangguk oleh kata-kata Millie. Mulai dari Wilhelm, bagaimanapun, semua 
anggota bereaksi terhadap bagian berbeda dari ingatannya. 

"Jadi itu yang terjadi ... tapi tetap saja, memeluk, ya ...?" 

"Aku mendengar sesuatu yang serupa juga ... jadi dia memeluknya, begitu." 

"Apa kemampuan misterius ... tuan, kau benar-benar memeluknya?" 

"(Kuu! Schnee sangat menyukai Shin!) " 

Wilhelm menyeringai, Shibaid mengangguk, Tiera bertanya dengan serius. Itu adalah sisi 
Schnee yang sulit mereka bayangkan, sehingga minat mereka bergeser dari kemampuan 
Mille. 

Satu-satunya keselamatan adalah bahwa telepati Yuzuha hanya mencapai Shin. 
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"A-ada apa dengan kalian semua? Itu bukan bagian yang perlu dibicarakan di sini! " 

Tanggapan gelisah ini datang dari Schnee, yang memegang kendali kereta dan tidak dapat 
berpartisipasi dalam percakapan. 

Hanya Yuzuha yang tahu bahwa ketika Shin dan Schnee bertemu lagi, dia memeluknya 
tanpa berpikir, tetapi sekarang kebenaran telah terungkap kepada semua. 

Cukup mengejutkan bagi semua orang bahwa Schnee yang biasanya bertali lurus yang 
mereka tahu sangat maju. 

"Kita berbicara tentang Peri Tinggi yang mulia, yang tidak pernah memiliki desas-desus 
romantis tentang dia, setelah semua. Pelukan yang penuh gairah, bukan? Benar-benar 
maju. " 

" Saya mengerti, saya tidak sadar tetapi Anda tidak melewatkan kesempatan untuk 
bertindak. Sangat bagus, sangat bagus menurut saya. " 

Melihat Schnee meninggalkan peran kusirnya dan panik luar biasa, ekspresi Wilhelm dan 
Shibaid menjadi simpatik. 

Meskipun mereka baru saja bertemu, mereka berdua bersenang-senang di Schnee hanya 
berkomunikasi melalui mata dan ekspresi wajah mereka. 

"Dia tidak menyangkalnya, jadi ... itu benar?" 

Reaksi Tiera sedikit berbeda. Dia mengerti dari reaksi Schnee bahwa apa yang dikatakan 
Millie benar, dan pada saat yang sama dia merasakan kegelisahan di dadanya. 

Tiera tidak tahu tentang "insiden berbagi tempat tidur" atau "pertemuan cahaya bulan", 
jadi dia tidak bisa memutuskan apakah perasaan Schnee terhadap Shin lahir dari kesetiaan 
atau kasih sayang ... atau lebih tepatnya, dia sengaja menunda keputusan seperti itu, tetapi 
situasi sekarang membuat segalanya menjadi sangat jelas. 

Tapi apa perasaan gelisah di hatinya? Tiera tidak bisa mengerti. 

Dia telah diasingkan dari desanya sebelum mengalami perasaan seperti itu dan tinggal di 
Tsuki no Hokora sejak saat itu; dia tidak memiliki nama untuk apa yang dia rasakan saat 
ini. 

"Lebih baik kamu 

bersikap santai pada Schnee, atau dia akan membuatmu menyesal nanti, tahu?" "Untuk bisa 
mengolok-olok Schnee Raizar milik Tsuki no Hokora adalah sesuatu yang hanya akan 
terjadi sekali seumur hidupku. Aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. " 
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" Aku jelas tidak mengolok-oloknya. Saya hanya menemukan semua ini menghangatkan 
hati. " 

" Kalian berdua akan membayar untuk ini ...! " 

Di belakang Shin, yang duduk dengan punggung ke kursi kusir, Schnee mengucapkan kata-
kata ini dengan nada mengancam. Rasa malunya begitu kuat sehingga bahkan telinganya 
yang panjang semuanya merah. 

Senyum Wilhelm dan Shibaid semakin melebar. 

Shin, di sisi lain, tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Tiera sedikit kesal. 

Menangis "kuu, kuu" dan "gruu, gruu", dua binatang suci menyesuaikan jalur kereta, yang 
telah kehilangan kendali pelatihnya, dan membawanya ke tujuan. Di dalam kereta, 
bagaimanapun, kebingungan memerintah tertinggi. 

◆◆◆◆ 

"Di sini, kami telah tiba. Turunlah dengan cepat, semuanya. " 

Suasana kacau harus bertahan selama beberapa menit. Berkat Yuzuha dan Kagerou, 
mereka tiba di titik pertemuan tanpa kesulitan. 

Untuk menghapus suasana canggung itu, Shin mendesak para penumpang untuk turun 
dengan cepat. 

Baik Wilhelm dan Shibaid tahu kapan harus berhenti, jadi mereka segera patuh. 

"Fufu, fufufu. Kamu akan dilunasi untuk bantuan ini segera. " 

Di belakang Shin, Schnee yang masih merona telah membuat keputusan. 

Setelah mengalami sedikit atau tidak ada pengalaman diolok-olok di masa lalu, kerusakan 
yang dideritanya tampaknya cukup tinggi. 

"Mudah saja, oke? Lagipula, yah ... bahkan malu seperti itu, kamu cukup imut, tahu? " 

" EH !? Ah, er, terima kasih ... sangat banyak ... " 

Shin mencoba menghiburnya dengan kata-kata yang tidak biasa ia ucapkan, dan efeknya 
lebih besar dari yang ia harapkan. 

Melihat Schnee menjadi merah semua, dia dikejutkan oleh kelucuannya lagi. 

"Er, bukankah kamu ... terbiasa mendengar hal-hal seperti ini?" 
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"Itu tergantung pada siapa yang mengatakannya ... jika itu orang yang aku ... aku suka, tentu 
saja ... tentu saja aku akan bahagia ..." 

Schnee menatap tajam pada Shin sementara suaranya menjadi bisikan. Ekspresi lucu lain, 
dan Shin tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya dengan lembut. 

"!! ... umm .....  Suara lucu  ....." 

Sikap tiba-tiba itu membuat Schnee sedikit menangis. Tangan Shin membelai rambutnya 
dengan lembut, mengungkapkan perasaan tuan kepada temannya. 

"Ah .... Maafkan aku." 

Shin menyadari apa yang dia lakukan dan menarik kembali tangannya dengan ekspresi 
terkejut. Emosi hangat yang muncul di hatinya telah membimbing tangannya. 

Perasaan yang pernah dialami Shin, tetapi kemudian hilang. Perasaan kasih sayang yang 
mendalam terhadap orang lain. 

Shin sendiri agak terkejut dengan transformasi hatinya sendiri. 

Namun, ada hal-hal lain yang harus dipastikan terlebih dahulu. 

Dia mencuri pandangan sekilas pada ekspresi Schnee, dan mendapati itu membeku dalam 
apa yang tampak seperti ekstasi. 

Shin menghela nafas lega bahwa, paling tidak, suasana hatinya tidak buruk. 

"Ah... .er, Schnee?" 

"Y-ya !? Apa itu !? " 

" Yah, er, tidak ada apa-apa. Tanganku agak bergerak sendiri ... " 

" Tidak, well, aku tidak membencinya, jadi ... " 

Apakah kamu remaja lagi!?! Adalah apa yang Shin ingin katakan pada dirinya sendiri saat 
ini. Begitulah canggungnya percakapan mereka. Bukannya dia tidak menikmatinya. 

Shin merasakan dengan jelas bagaimana emosinya berubah. 

"Shin-nii, Schnee-nee, apa kamu punya naksir?" 

"!?!" 
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Shin dan Schnee masih tersesat di dunianya sendiri ketika sebuah suara kekanak-kanakan 
memanggil mereka. Mereka melihat sumber suara itu dan mendapati Millie menatap 
mereka. 

" 

Naksir ?" "Eeeheh !? Ah, ya, Millie, bukankah kamu melanjutkan dengan yang lain? " 

" Mereka menyuruhku datang memanggilmu, karena kamu sangat terlambat. " 

" Aku mengerti. Kami akan datang, jadi lanjutkan. " 

" Oke .... tapi kamu punya naksir? " 

" Cukup tentang itu! " 

Shin mencoba mengubah topik, tetapi itu tidak berhasil pada Milie. 

Wajah Millie ketika dia berlari kembali ke Wilhelm, seperti yang diduga, tersenyum lebar. 

"... .it sepertinya kita harus buru-buru ke depan." 

"Memang. Tapi tolong, tunggu 20 detik saja. " 

Schnee merasa dia masih merah, jadi dia dan Shin turun dari kereta setelah dia sedikit 
tenang. 

"Saya saya? Ada sesuatu yang menarik terjadi di sini, bukan? " 

Shin dan Schnee bergabung dengan yang lain, hanya untuk menemukan Vizzy juga 
memandang mereka dengan mata simpatik. 

Di antara mereka yang hadir, hanya Tiera-yang membawa Yuzuha-memandang kedua 
pendatang baru dengan mata berbeda. 

Shin hampir mencapai batas kesabarannya dan melirik setiap orang yang hadir. 

"Guys, jika kamu tidak menghentikannya, kamu akan membuatku marah, oke?" 

"Baiklah, mari kita hentikan lelucon untuk saat ini. 

Bagaimanapun, kita harus tajam dan fokus untuk apa yang akan terjadi. " " Ya, meskipun 
kita dapat mengatakan bahwa ada sedikit tekanan pada pundak kita sekarang. " 

Keadaan ketegangan emosional yang berkepanjangan sering mengundang kecelakaan yang 
tidak diinginkan. 
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Shibaid dan Wilhelm tahu itu dari pengalaman; keceriaan mereka di Schnee juga 
membantu meredakan ketegangan seluruh pihak. 

Tentu saja, mereka tidak dapat menyangkal bahwa ada alasan lain juga. 

"Agh, kalian hanya ... pokoknya. Kami akan menangani misi kami sesegera mungkin, jadi 
tolong jaga Millie sementara itu. " 

" Kau serahkan saja pada kami! Kami akan melakukan yang terbaik! " 

" Kita tidak akan membiarkan mereka mendapatkan jalan mereka lagi. " 

Vizzy berdiri dengan bangga, sementara Wilhelm mengungkapkan keyakinannya yang 
kuat. Dengan bantuan Naga Penatua di pihak mereka juga, mereka tidak bisa dikalahkan 
dengan mudah. 

Vizzy memanggil Naga Penatua, dan ketika Wilhelm berbalik dari kelompok Shin, Millie 
tiba-tiba berhenti. 

"Hm? Ada apa, Millie? " 

Shin memanggil Millie, masih tidak bergerak satu inci, tetapi tidak mendapat jawaban. 

Shin menatap Millie dengan curiga, ketika tiba-tiba tubuhnya ditutupi cahaya redup. 
Kekuatan sihir Millie adalah astir. 

"Apa yang terjadi?" 

Shibaid juga, seperti Shin, memperhatikan keadaan Millie yang tidak biasa. Schnee bereaksi 
dengan menganalisis gadis muda itu. 

"Saya kira ini adalah aktivasi judul" Pembaca Bintang "." 

"Judulnya, katamu?" 

Tiera, tidak bisa memahami situasinya, tidak tahu harus berbuat apa. 

"Tidak apa-apa, ini akan segera berakhir." 

Hanya Wilhelm yang tampaknya tahu apa yang terjadi pada Millie, jadi dia mengatakan 
pada pihak Shin untuk tidak khawatir. Sesuai dengan kata-katanya, Millie kembali ke 
dirinya yang normal dalam waktu kurang dari satu menit. 

"... Akan-nii." 

"Apa yang kamu lihat?" 
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"Seorang wanita dengan rambut merah dan ungu dan pria yang menculikku." 

"Apa !?" 

Ekspresi Wilhelm berubah masam mendengar kata-kata Millie. 

"Millie, maksudmu Eline?" 

"Ya, tapi ... dia aneh." 

"Dalam hal apa dia aneh?" 

"Dia sama, tapi ... berbeda." 

Seluruh kelompok memikirkan kata-kata seperti teka-teki Millie. 

Shin lebih jauh bertanya apa yang dia maksudkan, tetapi Millie tidak bisa menjelaskan 
dengan baik dan hanya akan mengulangi bagaimana "Dia sama, tapi ... berbeda." 

"Will-nii." 

"Apa?" 

"Will-nii, kau harus pergi dengan Shin -nii. Kurasa lebih baik seperti itu. " 

" Kamu tidak akan dalam bahaya? " 

Tidak ada yang meragukan kata-kata Millie -sebuah Pembaca Bintang. 

Tapi tidak akan ada artinya jika Millie dalam bahaya karena itu. Itulah yang mendorong 
pertanyaan Wilhelm. 

"Aku baik-baik saja sekarang." 

"... Mengerti. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. " 

Wilhelm, seolah-olah ia telah kehilangan pandangan Millie yang bersikeras, menyetujui 
permintaannya. 

Akan ada lebih sedikit perlindungan untuk Millie dan gereja, tetapi dia memutuskan untuk 
mempercayai Vizzy dan Naga Penatua dengan itu. 

Menurut akal sehat dunia ini, 5 Penatua Naga -- meskipun sudah kecil -- sudah dianggap 
sebagai pasukan kecil, jadi tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan dalam kebanyakan 
kasus. 

"Kami akan menunggu pesanmu kalau begitu ~" 
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"Lakukan yang terbaik, semuanya!" 

Dengan yang membawa Vizzy dan Millie memimpin sisanya, 5 Naga Penatua terbang di 
langit. Shin dan yang lainnya menunggu sampai mereka tidak bisa melihat mereka lagi, lalu 
kembali ke kota Sigurd. 

"Yah, kita punya waktu untuk membunuh, dan hal pertama yang harus kita pastikan bahwa 
berita jatuhnya faksi Bulk tidak menyebar." 

Ketika mereka melintasi gerbang ke Palmirack, Shin menghubungi Lilishila dan 
menggunakan sihir ilusi. 

Jika berita kekalahan Bulk menyebar, pembawa pesan itu tidak akan muncul. 

Lilishila juga bekerja sama untuk tidak membiarkan informasi bocor, tetapi hilangnya para 
pendeta yang berkolusi dengan Bulk pasti akan menimbulkan kecurigaan. 

Untuk alasan itu, Shin menciptakan kembali tokoh-tokoh Massal dan sekutunya melalui 
ilusi, untuk menunjukkan kepada mereka menjalani kehidupan normal sehari-hari. 

Klik Bulk bukanlah orang yang sering muncul di depan umum, jadi Lilishila juga setuju 
bahwa trik itu akan berhasil selama beberapa hari. 

"Dalam hal apapun, saya tidak berpikir itu akan sangat sulit untuk mengumpulkan 
informasi." 

"Itu benar. Bahkan salah satu imam yang beraliansi dengan Massal tahu apa-apa ... " 

Shin menghela nafas setelah menginterogasi imam yang ditangkap terakhir. Schnee, yang 
telah menemaninya, terkesan oleh manajemen informasi musuh. 

Mereka telah menanyai para imam tentang kurir yang seharusnya datang menemui Massal, 
tetapi kebanyakan dari mereka belum pernah melihatnya. Itu tidak mungkin gangguan 
kognitif yang disebabkan oleh racun; Utusan itu pasti menggunakan beberapa bentuk 
kamuflase. 

"Dengan hal-hal sebagaimana adanya, kita tidak punya pilihan selain membiarkan masalah 
ini kebetulan." 

"Itu juga tergantung pada siapa kita harus berurusan dengan ... tetapi tampaknya tidak ada 
cara lain." 

Baik Shin maupun Schnee tidak percaya bahwa kurir itu bisa menjadi orang yang jujur. 
Juga mempertimbangkan apa yang disaksikan Tiera, ada kemungkinan besar bahwa utusan 
itu bukan manusia, tetapi setan. 
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Membodohi manusia menggunakan Manusia Tinggi sebagai iming-iming ... itu bukan di luar 
lingkup apa yang akan dilakukan Setan. 

"Semua orang ada di sini, begitu. Mari kita putuskan peran kita untuk hari itu. " 

Shin dan Schnee kembali ke ruangan yang ditugaskan untuk mereka di Palmirack dan 
memulai diskusi mereka dengan Shibaid, Wilhelm dan Tiera, yang sedang menunggu 
mereka. 

Hasilnya adalah, menggunakan sihir ilusi, Shin akan mengambil peran Bulk, Schnee Hermie 
dan Tiera Millie. Wilhelm dan Shibaid akan bersiap-siap, siap untuk menghentikan 
pembawa pesan kalau-kalau dia mencoba melarikan diri. 

Kagerou, seperti biasa, akan berada di bawah bayangan Tiera. 

Yuzuha tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran, untuk terus melacak target. 

"Baiklah. Lalu yang tersisa hanyalah melihat apa yang dilakukan lawan kita. " 

Pihak Shin kemudian memulai operasi untuk menyelamatkan Filma. 
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Vol. 7 - 2.1 
"Seseorang akan datang." 

Itu dua malam setelah mereka menyelamatkan Millie. 

Shin, menggumamkan sesuatu dengan pelan, sambil memastikan bahwa seseorang 
mendekati Palmirack menggunakan fungsi peta. 

Jelas individu itu, kemungkinan besar pembawa pesan itu, mengudara, berdasarkan sudut 
dan kecepatan mereka mendekat. Entah mereka mengendarai monster yang bisa terbang, 
atau mereka memiliki kemampuan untuk terbang sendiri. 

Shin menyembunyikan diri di atap Palmirack, menjaga garis pandangnya menunjuk ke 
arah asal utusan itu. 

Akhirnya, Shin bisa melihat bayangan gelap. Untungnya, malam itu tidak ada awan, dan 
bulan serta bintang-bintang membuat daerah itu tetap terlihat. 

Bayangan yang merupakan setitik berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan dalam 
beberapa menit menjadi jelas dibedakan. 

"(Aku bisa melihat bayangan seseorang, kurasa itu adalah kurirnya. Mereka datang solo 
dengan monster tipe serangga. Karena kurir itu mengenakan mantel dengan tudung, aku 
tidak bisa memastikan penampilan mereka.)" 

Shin membagikan informasi ini dengan Schnee dan Shibaid melalui Mind Chat. Ini 
diteruskan ke Wilhelm dan Tiera juga. 

Namun, beberapa menit kemudian. 

Sesuatu yang tak terduga ditampilkan di peta Shin. 

"Adalah mungkin untuk mengklaim bahwa ini terkait ..." 

Lebih dari 100 spidol merah mendekati dari bagian belakang spanduk messenger. Anda 
dapat mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menyimpulkan bahwa ini tidak ada 
hubungannya dengan situasi saat ini. 

Shin menyampaikan informasi ini kepada Shibaid. Dia menjawab dengan "Aku akan 
mencegat mereka." 

Sejujurnya dikatakan bahwa mereka bisa mencegat mereka dengan serangan sihir jarak 
jauh, namun, itu pasti akan menyebabkan sejumlah besar kebisingan dan getaran terjadi. 
Mengingat betapa larutnya malam itu, ini berpotensi menyebabkan warga di Palmirack 
panik. 
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Shibaid mungkin bisa menangani monster, dengan menggambar mereka dengan cara yang 
sama seperti yang pernah dilakukan Shin di Balmel. 

Itu bisa lepas kendali, dengan demikian, telah diputuskan bahwa Wilhelm akan 
menemaninya. 

Untuk jaga-jaga, bantuan Lilishila juga akan bertindak sebagai cadangan. 

"Ini bukan utusan biasa" Shin menggumamkan ini ketika dia melihat angka-angka menjadi 
lebih jelas saat mereka mendekat. 

Setelah beberapa persiapan untuk pertempuran dibuat, utusan itu mendarat di atap 
Palmirack. 

"Selamat datang. Kami menunggumu. " 

Karena teknik penyamaran, Shin mengubah suaranya, dan berbicara kepada utusan itu. 
Baik suara maupun penampilannya identik dengan Bulk. Ketika dilihat oleh orang lain, 
mereka seharusnya tidak melihat apa pun selain Massal. 

Utusan itu tampaknya telah dibodohi dan mengira Massal telah datang untuk menyambut 
mereka. Dia membuka tudungnya dan mengungkapkan wajahnya. 

"Salam, sepertinya aku sudah menyusahkanmu. Mereka adalah pengorbanan? " 

Seorang wanita berambut pirang menjawab dengan suara yang agak tidak wajar sambil 
mengangkangi monster tipe bug," Megrade ". Monster tipe serangga dengan 6 sayap tipis 
dan tubuh yang mirip kelabang. Levelnya rata-rata adalah 700. 

Tidak ada yang akan keberatan menyebutnya "Kecantikan", dia adalah wanita yang 
memiliki penampilan seperti itu. Namun, ekspresinya kosong. Sepertinya dia sedang 
menatap Schnee dan Tiera, tetapi pada saat yang sama tidak sama sekali. 

"Kami siap untukmu. Silakan masuk. " 

" Itu tidak perlu. Kami akan segera pindah. " 

" Setidaknya minum. " 

" Tidak. Cepatlah. " 

Dia tidak menunjukkan pemikiran perilaku, wanita itu mendesak. Dia sepertinya tidak mau 
membuang waktu sama sekali. 

Shin memberi isyarat kepada Schnee dan Tiera untuk menuju ke arah wanita itu. Schnee 
perlahan mendekat dengan Tiera. 
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Tampak dimanipulasi, mereka berjalan lambat, mereka pandai berakting. 

Namun, ketika jarak antara wanita dan kelompok Schnee kurang dari 20 mel, keheningan 
tiba-tiba pecah. 

"!!" 

Kata-kata tidak bisa mengungkapkan pekikan Megrade, yang menyentakkan lehernya 
seperti ular. Pada peta Shin, penanda yang menunjukkan Megrade berubah merah 
mewakili musuh. 

Megrade berhenti menjerit, dan tanpa ragu-ragu, berbalik ke arah Tiera dan mengeluarkan 
cairan ungu dari mulutnya. 

"Sudah waktunya untuk mengambil tindakan!" 

"Roger!" 

Saat Megrade berbalik ke arah Tiera, Schnee mengerti niatnya dan segera menjemputnya 
dan pindah dari lokasi mereka saat ini. 

Dalam hitungan detik, lokasi keduanya telah tertutup cairan ungu, dan ini memprakarsai 
mekanisme pertahanan Palmirack. 

"Aku tidak tahu bagaimana kita diekspos, namun, sepertinya kita tidak punya pilihan selain 
bertarung. Hei, kamu di sana !! Entah menyerah secara diam-diam atau bertarung, buat 
keputusan sekarang " 

" Apakah Massal jatuh. Menyedihkan sekali. Kalian benar-benar akan dikorbankan oleh 
kalian !! " 

Sementara wanita itu meneriakkan itu, dia memberi isyarat pada Megrade yang 
bersemangat. Pada saat itu, sulit untuk percaya bahwa Megrade menjadi jinak mengingat 
tindakan sebelumnya. 

Menurut analisis Shin, nama wanita itu adalah Amre Zig. Dia adalah penjinak level 181. 
Namun, ada juga informasi yang terdaftar yang biasanya tidak terkait dengan status 
manusia. 

"Lakukan !!" 

Megrade bergerak berdasarkan perintah Amre. 

Monster itu mengangkat setengah dari tubuhnya yang 7 mels, tegak lurus ke tanah. Dengan 
melakukan hal itu dapat menentukan mangsanya. 
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Megrade yang dikendarai Amre dua kali lebih kecil dari yang digunakan Shin. Itu juga level 
yang lebih rendah dari monster dewasa, hanya 504. 

Bahkan saat itu, taring raksasa yang melekat pada kepalanya dan kakinya, yang memiliki 
ujung seperti pisau, memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek seseorang. 

Bahkan tubuh seorang prajurit kawakan akan lumpuh, dihadapkan dengan binatang buas 
yang meracuni ini. 

Namun, itu tidak berlaku untuk pesta Shin. 

"Oraa !!"  teriakan perang  

Megrade bermaksud menginjak-injak apa pun yang mendekatinya dari depan, dan Shin 
memilih untuk menyerang Megrade secara langsung. 

Dia memegang 『Kakura material yang terwujud di kedua tangannya, dan dengan 

mengayunkan pedang ke arah langit, ia meluncur cepat ke permukaan bumi. 

Shin akan ditelan utuh. Tapi, bersamaan dengan suara karapas meledak, kepala Megrade 
dikirim terbang ke langit setelah satu pukulan dari 『Kakura』. 

Setengah dari wajah Megrade telah meledak, tetapi monster tipe bug cenderung memiliki 
keterampilan regenerasi yang sangat baik. Itu tidak langsung mati. 

Sementara itu membuat tangisan aneh yang terputus-putus, ia mencoba menikam Shin 
dengan taring yang tersisa. 

"Seperti yang diduga, itu ulet." 

Shin mengayunkan 『Kakura』 saat dia menghindari taring monster itu. 

『Kakura』 dibalut dalam skill 【Dust Bomb】, keterampilan bertarung dari sistem seni 

palu. Ketika ia melakukan kontak dengan batang tubuh yang ada di tanah, ledakan selebar 
1 mel terjadi, berpusat di sekitarnya. 

Megrade terbelah dua, dan itu masih tidak akan mati, layu dengan sebuah yelp. 

"Ck  memukul bibir , Megrade, lakukan apa yang diperintahkan !!" 

Megrade telah menerima banyak kerusakan. Itu tidak menerima perintah Amre dan 
dengan setengah dari tubuhnya, itu bergoyang-goyang. Setengah dengan wajah berbalik ke 
arah Tiera. 

Itu berhenti hanya sesaat, sebelum monster itu melepaskan Amre dan langsung menuju ke 
arah Tiera. 
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"Grrrrrrrrrraaaaaarrrwww !!!" 

Schnee dan Tiera mengangkat senjata mereka dalam persiapan, tetapi orang lain bereaksi 
lebih cepat. Itu adalah Kagerou, yang melompat keluar dari bayangan Tiera, dalam 
bentuknya yang sebenarnya, memberikan pukulan satu sisi kepada Megrade. 

Kekejaman Kagerou dibeberkan untuk dilihat semua orang. Dia menusukkan cakar di kaki 
depan kanannya ke bagian kepala Megrade yang tersisa. 

Cakar hanya menembus menembus cangkang, dan karena ini Megrade menggeliat 
kesakitan. Kagerou kemudian menuangkan serangan listrik melalui luka monster itu, 
membakarnya dari dalam. 

Percikan hampir bocor keluar dari monster, dan Anda bisa melihat HP Megrade turun. 

Megrade itu berjuang, tetapi tidak bisa lepas dari kaki Kagerou yang lain yang menahannya, 
monster itu dipatok. Dalam satu menit, HP turun ke 0 poin. 

"Sudah berakhir?" 

Saat Kagerou menurunkan Megrade, Schnee memotong setengahnya menjadi potongan-
potongan dan merendamnya dalam es. Tiera menggunakan panahnya untuk menjatuhkan 
Amre yang melarikan diri, setelah itu Shin menahannya. 

Amre sendiri tidak memiliki kemampuan tempur yang tinggi, oleh karena itu, dia tidak 
melakukan banyak perlawanan. 

"Biarkan aku pergi!!" 

"Itu tidak cocok untuk diskusi. Tanpa gagal, kami akan membuat Anda untuk mengakui 
informasi tentang fraksi! " 

Interogasi tidak diperlukan untuk Shin. Namun, saat dia mencoba memohon keterampilan 
dari sistem pikiran, racun mulai mengalir keluar dari tubuh Amre. 

"Apa !?" 

"HAHAHAHAHAHA dengan cara ini aku juga, akan ..." 

Bergerak lebih cepat dari yang bisa dimurnikan Shin, racun itu mampu mendekatkan diri 
ke mayat Megrade. 

Dengan sekejap mata, racun melakukan kontak dengan mayat dan menembus bagian 
dalamnya. Ini membawa transformasi. 

"Gruu !?" 
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Kagerou merasakan bahaya dan melompat mundur. Beberapa detik setelah melompat 
mundur, tubuh Megrade, yang seharusnya adalah mayat, mulai bergerak. 

Saat kepalanya beregenerasi, ia mengeluarkan suara pukulan yang kejam,  Buk   Buk . Pada 
saat yang sama tubuh yang terpotong-potong mulai menyatukan diri. Dan es yang 
menutupi sekeliling secara bertahap mulai mengembangkan retakan. 

"!!" 

Sebuah suara aneh bergema di seluruh lingkungan. 

Monster itu berganti kulit dari cangkangnya, saat cangkang yang lebih besar, tampak lebih 
kuat muncul. 

"Mungkinkah itu skill 'Invade'?" 

Nasib monster itu telah diubah oleh racun. 

Shin tahu bahwa skill itu memiliki efek yang serupa pada monster tipe-golem seperti 
gargoyle. Namun, itu tampaknya mempengaruhi bahkan mayat-mayat di dunia ini. 

Itu adalah fenomena yang tidak terlihat di era game. Biasanya mayat monster berubah 
menjadi barang drop. 

Setelah berganti kulit, sosok Megrade menjadi agak ganas. Dari ingatan Shin, Megrade di 
depannya masih lebih kecil dari yang dewasa. Namun, melihatnya memberikan kesan 
monster yang agak menakutkan. 

"Jadi ini mumi. Anda tahu, saya meragukannya ketika saya melihat statusnya. Aduh ... " 

Shin menghela nafas setelah mengamati Amre yang ditembaki, yang hanyalah bayangan 
dari dirinya sebelumnya. 

Status Amre. Namanya, levelnya, dan pekerjaannya terdaftar. Itu tidak terlihat terlalu 
berbeda dari manusia biasa. Tetapi bidang nama sedikit berbeda. 

Menurut 【Analyze】, nama yang tercantum adalah "Ghoul Invade". Dengan itu 

ditambahkan ke kolom nama, itu adalah bukti nyata dari monster yang menderita racun. 

"Jadi di dunia ini, bahkan orang-orang berubah menjadi monster, ya?" 

Monster yang tidak hidup, seperti hantu, tidak jarang di THE GATE BARU. 

Ada beberapa monster undead yang kuat, tetapi sering kali bahkan pemula dapat 
menjatuhkan monster itu. 
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Rupanya, menurut teks penjelasan permainan, mayat hidup itu awalnya adalah tubuh 
manusia yang dikubur setelah dibunuh oleh monster. Mereka terkena racun, dan mulai 
bergerak sendiri. 

Shin tidak bisa memahami bagaimana Amre berakhir seperti itu, atau bagaimana dia 
mempertahankan keinginannya sendiri setelah kematiannya. 

Satu hal yang pasti. Jika Amre adalah kekejian yang disebabkan oleh manusia, itu berarti 
bahwa Fraksi KTT benar-benar tidak sejalan. 

"Shin! Bagaimana itu lebih kuat! Apa itu !! " 

" Ini racun! Kagerou! Pastikan Tiera menjauh darinya! " 

Pada saat yang sama Tiera berteriak, Megrade yang dihidupkan kembali mulai bergerak. 
Itu masih terbelah dua, tetapi setengah dengan kepala, seperti terakhir kali, difokuskan ke 
arah Tiera. 

Mengikuti perintah Shin, Kagerou mengatur dirinya di antara Tiera dan Megrade. 

Dihambat dua kali, Megrade membenci Kagerou. Itu melolong, dan sebagai tanggapan atas 
hal ini Kagerou menggeram tanpa niat untuk mundur. Klakson Kagerou menyala ketika 
kekuatan mulai menumpuk di dalam. Shin mengerti niatnya. 

"Aku mempercayakan Tiera padamu!" 

Shin tidak merasa ingin menunggu lawan untuk bergerak. 

Menggunakan skill gerakannya 【Ground Shrink】, dia langsung menuju Megrade yang 

menghadap Kagerou dan Tiera. 

Tidak perlu bersikap gampang pada monster yang menderita miasma. 

Seperti afterimage, Shin tiba di Megrade dan bahkan tidak memberikan waktu untuk 
'bertahan,' saat ia menggambar 『Kakura』. 

Dia melepaskan keterampilan komposit tempurnya, 【Shining Roar】, kombinasi dari seni 

palu dan sihir ringan. 

『Kakura』 menyerap semua cahaya, dan tumbuh hingga dua kali ketebalannya. 

Dengan satu pukulan terhadap Megrade, cahaya yang mengelilingi 『Kakura』 menyerbu 

tubuh Megrade. Sedetik kemudian, 『Kakura』 sendiri menghancurkan cangkangnya. 

Cangkang Megrade mulai membentuk retakan, dengan riak yang berasal dari tempat bilah 
melakukan kontak. Dalam satu menit, seluruh tubuh basah kuyup di dalam dan luar. 
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"!!!" 

Cahaya dari skill kombinasi adalah lampu pemurnian tingkat tinggi untuk membersihkan 
setan. 

Monster biasa tidak terpengaruh dan tidak berguna dalam pertarungan pribadi, tapi 
mereka melawan monster yang telah ditransformasi yang menderita racun. Ini adalah 
serangan fatal. 

Ada juga kerusakan tambahan karena menggunakan 『Kakura』. Dan tidak peduli 

seberapa besar monster diperkuat oleh racun, itu tidak akan mampu menahan serangan 『

Kakura』. 

Tubuh Megrade bergetar seolah-olah lumpuh. Monster raksasa tak bergerak apa pun 
adalah pemandangan untuk dilihat. 

Shin menurunkan 『Kakura』 untuk terakhir kalinya di kepala Megrade, dan karena 

cahaya yang memurnikan, tubuh berubah menjadi abu dan debu. 

"Apakah Schnee satu-satunya yang tersisa ... ya, dia sudah selesai juga" 

Separuh tubuh lainnya yang terperangkap dalam es semakin merajalela. 

Itu saja seharusnya sudah mengintimidasi, tetapi Schnee hanya mengikuti pimpinan Shin 
yang menjaga agar monster itu tidak bergerak sebelum memberikannya pukulan terakhir. 

Setengah bagian bawah tubuh yang bergerak-gerak tidak ada artinya bagi Schnee. Shin 
tidak perlu membantu sama sekali. 

"Apakah itu lebih?" 

"Ya. Kami tidak mendapatkan apa-apa dari itu " 

Shin ingat bagaimana Amre sebelum pertempuran. Dia tidak bertindak seolah-olah partai 
telah mendapatkan informasi baru. 

Jika ada, Megrade harus menawarkan beberapa petunjuk dan petunjuk. 

Mengingat ingatan ketika Schnee dan Tiera mendekati Megrade, Megrade bertindak 
ketakutan. 

Mungkin seperti Kagerou yang dulu skeptis terhadap Shin dan Schnee, Megrade pasti 
merasakan kekuatan Schnee yang sudah dekat. 

Lalu, mengapa itu pergi setelah Tiera? 

(Apakah ada sesuatu yang tidak kita sadari?) 
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Ada pekerjaan tertentu yang lebih rentan terhadap serangan dari monster yang menderita 
miasma. Tiera pernah mengakui bagaimana dia menyembunyikan sesuatu dari kami. 
Mungkin itu relevan. 

Shin tidak ingin memaksanya keluar. Akhirnya, Tiera akan memberi tahu mereka. Tidak 
perlu membuatnya bicara. 

Bahkan jika itu adalah hal naif untuk dilakukan. 

"... Bagaimana kabar Shibaid," 

Shin memutuskan untuk memeriksanya melalui Obrolan Pikiran. 

◆◆◆◆ 

"Kita harus segera memulai pertempuran kita" 

Shibaid telah diberi tahu oleh Shin tentang kehadiran musuh yang mendekat, Wilhelm dan 
dirinya sendiri mulai bergerak. Di tangannya, Anda bisa melihat senjatanya, 『Placid Moon

』 berkilau dari cahaya bulan. 

Shibaid juga memiliki peta sendiri, merah menyala dengan spidol musuh. Setidaknya ada 
200 musuh. 

Shibaid memutuskan untuk menganalisis monster di pinggirannya. 

Mayoritas monster itu adalah undead, seperti Ghouls atau Rupt Raptors. 

Level monster berkisar, dari monster level tinggi sekitar 500 hingga beberapa serendah 50. 

Sekitar 40 monster berada di atas level 400. Ada monster lain di kisaran 300-an. Banyak 
monster berada di bawah level 100. 

"Pertama, mari kita fokuskan monster itu pada saya." 

Kurang dari 300 mels antara Shibaid dan para monster, Shibaid mengaktifkan 【Madura 

Madura】 sebuah keterampilan agro. (T / N: Aggro Skill, itu untuk memikat monster 

dengan membuat mereka fokus pada pengguna menggunakan skill.) 

Gelombang tak terlihat membanjiri para monster, karena mata mereka yang keruh dipaksa 
mendarat di Shibaid dan monster-monster itu menghadap ke arahnya. 

"Arsa... sk !! -daggd !?" 

Para monster sedang diambil alih, karena mereka memutar dan berbalik, mendengus dan 
mengerang, semua bersama-sama lonjakan gemuruh suara bergegas menuju Shibaid. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Bahkan di dunia game, beberapa pahlawan dapat berdiri di depan sekelompok monster, 
apalagi di depan timbunan dengan beberapa lebih dari level 100. Naluri bertahan hidup 
pada orang dipicu, ketika mereka berada di depan sejumlah besar fisik makhluk yang lebih 
besar, semua membuat suara sangat keras sehingga Anda ingin menutupi telinga Anda. 

Bahkan di dunia game, mudah untuk takut. Jadi di dunia ini, di mana ini adalah kenyataan, 
ketakutan Anda harus sama nyatanya. 

Bahkan Yang Terpilih akan mundur. 

Namun, yang menghadapi musuh-musuh ini adalah bawahan dari Blacksmith Kegelapan, 
Shibaid Etraku. 

Kecuali mereka melawan jumlah ini, aura mereka sangat menindas. Selain itu, seolah 
menanggapi tantangan, aura Shibaid semakin menguat. 

"? ? ? " 

Pada saat itu, aura yang mengintensifkan sangat memengaruhi momentum monster. 

Barisan depan Rupt Raptors dan Ace Jackals, monster yang lebih cepat, semuanya lemas, 
menjatuhkan monster lain di belakang mereka. 

Monster yang lebih besar dengan kemampuan pengisian tidak dapat menghindari monster 
berukuran sedang di jalan mereka. Mereka juga menginjak-injak monster yang lebih kecil. 

Banyak monster berusaha melarikan diri, takut akan efeknya dan kewalahan oleh aura 
Shibaid. Monster level bawah sangat terpengaruh, sementara monster level tinggi semua 
gelisah. 

"Itu seharusnya sudah membuat orang banyak keluar" 

Setelah memastikan bahwa 30 monster level rendah telah menghilang, Shibaid pergi 
dengan berlari cepat. 

Dia jauh lebih lambat dari Schnee atau Girard, tapi itu masalah gaya bertarung. Shibaid 
tidak harus bergantung pada kecepatan. 

"Haaaaa ...." 

Dia menghela nafas, menyerbu barisan monster, melambaikan 『Placid Moon』 dengan 

ganas. Ujung tombak itu menyalurkan api putih, yang meniup 5 mels lebar. 

Keahlian komposit tempur 【Kabut Putih】, campuran sihir api dan seni tombak. 

Api membungkus bagian kapak dari tombak, lebar bilah dengan mudah melebihi 30 
kuburan. 
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Shibaid menghindari semua serangan jarak jauh terhadapnya, dan merambah lebih dekat 
dan lebih dekat ke monster. 

"Ngrrr!" 

Dengan semua momentum dimasukkan ke dalam satu langkah, tanah mulai pecah. Pada 
sekitar waktu yang sama ia mengeluarkan teriakan perang, bilah tombak suci terbungkus 
api membuat busur melengkung di udara. 

Panas api dan kekuatan pembersihan menambah efek merusaknya, mengubah semua 
monster dalam jangkauannya menjadi abu. 

Untuk monster undead, serangan api adalah salah satu kelemahan mereka, dengan cahaya 
suci dan yang paling efektif. 

Selain itu, Shibaid telah menggunakan skill yang sebanding dengan Shin, yang 
membersihkan mayat hidup. 

Skill aggro memikat monster, dan saat mereka mendekat mereka dibakar menjadi abu. 
Monster undead tidak memiliki kesempatan melawan kekuatan fisik Shibaid, 
dikombinasikan dengan senjata superior, dan skill yang efektif. 

"Ha !!" 

Dengan satu ayunan, dua, lalu tiga. 

Cahaya bulan menerangi kanvas hitam malam itu, sementara nyala putih menarik busur. 

Monster yang lebih kecil dan berukuran sedang direduksi menjadi abu dengan satu 
pukulan, sekarang hanya monster yang lebih besar yang tersisa. 

Bahkan monster yang lebih besar dengan daya tahan lebih tinggi baru saja selamat dari 
serangan fatal, dengan anggota tubuh mereka terbakar setelah satu serangan. Setelah itu 
kepala mereka akan terbang setelah serangan berikutnya. 

Shibaid telah menjadi cerdas, mengetahui bahwa tubuh yang lebih besar tidak tahan 
dengan serangan berulang dari bawah. Mayat hidup itu diiris menjadi bit dengan ayunan 
dari Shibaid's 『Placid Moon』. 

Namun, dia tidak bisa terus menyerang monster di tanah, karena ada bayangan yang 
mengambang di udara. 

Labu busuk, Jumpkin, melayang di atas. 

"Yhallhooolll!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Lubang mulut monster itu mengeluarkan suara sopran, memberi kami kesan seorang anak 
muda. 

Mendengarkan nada suara mengeluarkan perasaan menunda, tetapi sepertinya tidak ada 
yang salah. Selain itu, Jumpkin tampak seperti labu Halloween. 

"Sekarang tipe-tipe terbangnya, eh?" 

Shibaid bergumam pada dirinya sendiri, ketika beberapa monster terbang lain mendekat 
dari belakang Jumpkin. 

Ada monster mayat hidup kebal terhadap pertempuran fisik, seperti hantu, monster tipe 
hantu. 

Monster-monster ini sering menyerang menggunakan keterampilan sihir hitam yang 
memberikan kelainan status, dan secara default mereka selalu terbang. Ini membuatnya 
sulit untuk mendaratkan serangan ke monster-monster ini, dan para pemain 
membencinya. 

Sekitar 30 monster terapung. 

Masalahnya bukan menangkis mereka, melainkan bagaimana mereka akan mengambil 
lebih banyak waktu dibandingkan dengan monster yang terikat ke bumi. 

"Ha!!" 

Menghindari hujan sihir dari atas, Shibaid melompat. Di bawahnya, Anda bisa melihat 
tanah tempat ia melompat jatuh. Serangan sihir terhadapnya sangat luas, tetapi Shibaid 
terbiasa bertindak sebagai perisai partai. Ini adalah sepotong kue. 

Dinding api biru tersebar di depannya, meskipun demikian, Shibaid menusukkan 
senjatanya ke kerumunan monster. 

Tidak ada monster lain yang tersisa di langit, setelah nyala api putih menyelimuti 
sekitarnya. 

Shibaid memanfaatkan kekuatan dari mengayunkan 『Placid Moon』 untuk menyesuaikan 

posisinya di udara. Apa yang menantinya di bawahnya adalah cakar dan taring di darat, 
tetapi yang menantinya juga adalah tombak berbalut api. 

Serangan putaran pertama pedang itu membakar dan membelah jenis undead cyclop 
raksasa. Panas menyergap dan membakar apa yang tersisa dari tubuh. 

Para monster tampaknya tidak peduli bahwa salah satu dari jenis mereka sedang 
membakar ke samping. Mereka datang setelah Shibaid dengan pembunuhan di mata 
mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Hm?" 

Saat Shibaid bersiap untuk bertarung di udara dan di tanah, di sudut matanya, hantu-hantu 
di langit ditusuk oleh sinar cahaya yang tampak seperti tombak. 

Shibaid langsung tahu bahwa sinar cahaya disebabkan oleh keterampilan komposit 
menggunakan seni tombak dan sihir cahaya, 【Shooting Star】. 

Itu adalah keterampilan yang sangat efektif melawan mayat hidup, dan memiliki dua 
kegunaan. Itu bisa dilempar seperti lembing atau dibuat untuk memancarkan cahaya ke 
lingkungan untuk digunakan dalam pertempuran jarak dekat. 

Di akhir tatapan Shibaid, dia melihat Wilhelm memegang senjatanya 『Beinot』 dengan 

bangga. 

Tetapi Wilhelm juga tahu, waktu itu adalah yang terpenting. 

◆◆◆◆ 

"Saya kira tidak perlu membuang-buang waktu" 

Sambil dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, Wilhelm menyaksikan monster-monster 
menghilang ketika mereka ditusuk menggunakan skill dari sebelumnya. 

Benar-benar tidak ada alasan untuk khawatir, tetapi akan menjadi bencana jika monster ini 
melanggar Sigurd. 

Bukan hanya itu, tetapi menghabiskan terlalu banyak waktu di sini juga bukan ide yang 
baik. Pada kenyataannya itu lebih untuk ketenangan pikiran. 

Shibaid dapat menghadapi kelompok monster yang lebih besar, sementara Wilhelm 
berkonsentrasi untuk mensurvei daerah sekitarnya untuk mengetahui keberadaan musuh 
yang tersisa. 

Sigurd dulunya adalah daerah yang dilanda perang. Tempat-tempat seperti itu, cenderung 
menjadi tempat berkembang biaknya mayat hidup. 

Sangat mungkin bahwa lebih banyak mayat hidup akan naik, karena sejumlah besar mayat 
hidup terkonsentrasi di satu lokasi. 

Ketika Wilhelm membutuhkan satu monster, Shibaid telah mengambil lebih dari 10 hantu 
dan wajah tengkorak. 

Namun, mereka menghidupkan kembali diri mereka sendiri pada tingkat yang 
mengkhawatirkan, bahkan bagi Wilhelm dia belum pernah mengalami hal seperti itu. 
Selain itu, kekuatan monster individu berada pada level yang sama sekali berbeda. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Ini di luar norma. Mayat hidup naik terlalu cepat " 

Di sudut mata Wilhelm, dia melihat kehancuran seperti kehancuran yang diciptakan 
Shibaid. Ketika dia menyaksikan ini, dia mulai berlari. 

Bahkan untuk tanah yang hancur karena perang untuk waktu yang lama, itu tidak biasa 
bagi banyak mayat hidup untuk dibangunkan. 

Bagaimanapun juga, dan pengalaman Wilhelm, ada sesuatu yang sangat salah. Ada monster 
yang dijinakkan oleh pengendara, serta monster yang mengikuti. 

Mengingat tenaga manusia semacam ini ada di Massal dan milik perusahaan, jelas bahwa 
interior Sigurd berlumuran darah. 

"Apa? Kehadiran apa itu? " 

Wilhelm dapat merasakan sedikit jarak yang jauh, melampaui 30 atau lebih monster dalam 
satu cluster, sesuatu di semak-semak. 

Sesuatu mengintai. 

Dia merasakannya, dan mengetahuinya. 

Dia harus pergi ke sana. 

Dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, tetapi Wilhelm semakin dekat dan semakin 
dekat ke arah kehadiran di dalam hutan ini, membunuh satu monster pada saat yang 
menghalanginya. 

Hutan itu redup; tidak banyak tempat yang bisa dijangkau oleh cahaya bulan. 

Siluet dalam bentuk seorang pria sedang diterangi oleh cahaya bulan. 

"Kamu ..." 

"Lama tidak bertemu. Sudah beberapa hari benar " 

Wilhelm berjaga-jaga, ketika dia melihat wajah Eline Sperizer. Dia seharusnya mati. 

Eline tersenyum. Tidak salah lagi dia. 

Itu adalah pria yang pernah bertarung dengan Wilhelm. 

"Semoga beruntung. Bertemu lagi di tempat seperti ini " 

" ......... " 
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Dia tersenyum, bahkan tidak memegang senjata. Seolah-olah dia bahkan tidak menyadari 
pertempuran epik yang terjadi beberapa meter dari semak-semak dan tanaman hijau. 

Itu aneh, dan siapa pun akan menjamin pernyataan itu. Bahkan sekarang, Wilhelm dapat 
mendengar gema pertempuran. 

"Kamu sangat pendiam. Ada apa? " 

" Siapa kamu? " 

" Oh, apakah kamu sudah melupakanku? Tapi tentu saja, aku--- " 

" Tidak. Kamu bukan Eline " 

Wilhelm memotongnya. 

Bahkan jika mereka hanya memiliki satu pertemuan, Wilhelm telah bertarung dengan 
segala kekuatan tubuhnya. Seorang prajurit yang terampil seperti Wilhelm tidak akan 
pernah lupa atau salah mengartikan kehadiran seperti itu, yang telah ia perjuangkan untuk 
hidupnya sendiri. 

"Aku akan bertanya lagi. Siapa kamu? " 

Dia menyetel kembali senjatanya in Beinot』 di tangannya. 

"Eline" diam-diam menatap Wilhelm, sebelum tertawa terbahak-bahak. 

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!" 

Suaranya akhirnya semakin keras, dan dalam beberapa detik ia menunjukkan tanda-tanda 
orang gila. 

"Aku seharusnya tidak berusaha melakukan hal-hal yang tidak biasa kulakukan. Aku kalah 
dalam hitungan detik! " 

" Ya. Jangan coba-coba " 

" Tapi jujur, saya pikir saya melakukan pekerjaan yang layak. Hanya untuk memperjelas, 
katakan padaku apa yang saya lakukan salah. " 

Pria yang berdiri di sana masih menjadi misteri, meskipun hanya keluar. 

"Dia busuk, tetapi tidak seperti kamu, dia tidak bisa menggunakan tubuhnya untuk 
mengeluarkan racun." 

"Ah, tentu saja. Saya kira ketepatan saya tidak cukup akurat. Aku belum sampai di sana. " 
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" ......... " 

Wilhelm terdiam di depan lelaki gila yang tertawa itu. 

Pria ini jelas-jelas berkhayal dan tidak normal, tetapi Wilhelm juga tidak bisa 
membiarkannya pergi begitu saja. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menyerang, 
tetapi dia tidak bisa. 

Racun dari pria ini menyengat kulit Wilhelm. 

Dia memiliki aura yang mirip dengan Skull Face Lord, yang pernah dia lihat. 

"Jangan cemberut. Aku datang untuk melihatmu secara khusus. " 

" Aku tidak tahu siapa dirimu. " 

" Itu dingin. Yah, jujur saja, aku datang menjemputmu. Tidak masalah bagaimana 
perasaanmu terhadapku. " 

" Apa artinya itu? " 

Menjemputmu. Itu adalah jenis kata-kata yang Anda gunakan untuk mengekspresikan 
persahabatan. Meski begitu, Wilhelm tidak tahu. 

Masalahnya bahkan tidak ada di sana -- masalahnya adalah bagaimana tidak mungkin 
perusahaan seperti ini dapat memperoleh sambutan. 

"Kami kehabisan tenaga. Kita membutuhkan apa yang bisa kita gunakan, " 

Dia menyeringai, dan melanjutkan. 

"Kamu datang kepadaku karena kamu merasa seperti dipanggil, kan?" 

"........." 

"Aku juga. Saya sama, dan saya pikir Anda juga mempertimbangkan mendengarkan apa 
yang saya katakan harus Anda lakukan, kan? " 

Wilhelm mendengarkan tanpa mengatakan apa-apa. Pada kesempatan lain, dia akan 
memiliki mulut penuh kata-kata untuk melemparkan kembali. 

Pria itu benar. Terlepas dari apa yang dikatakan oleh pikirannya, hatinya tidak setuju. 

"Gr !!" 

Wilhelm mencoba melawan kehendaknya sendiri dari dalam, ketika rasa sakit 
melewatinya. 
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Itu menyakitkan dari pinggul ke bawah. Tepat di situlah Millie memukulnya dengan pedang 
pendek. 

"Apa..." 

Rasa sakitnya menjadi lebih buruk. Sejalan dengan meningkatnya dorongan mendidih di 
dalam tubuhnya, kesadaran Wilhelm memudar. 

Kabut hitam yang kuat mulai menguasai dari pinggang, menyebar perlahan ke seluruh 
tubuh dengan rasa sakit dan teror. 

"Iya. Tetap apa adanya dan WHOA! " 

Saat Wilhelm siap menyerah, senjatanya『 Beinot 』tiba-tiba mulai bersinar dengan 

cahaya. 

Tombak yang telah diperbaiki oleh Manusia Tinggi bukanlah lelucon. Kabut itu hampir 
secara magnetis ditolak oleh cahaya suci tombak ilahi. 

"Apa! 『Beinot』 dapat melakukan ini !? " 

Bahkan senjata ilahi tidak memiliki kemampuan khusus seperti itu. 

Setidaknya, sejauh pengetahuannya, hanya 『Beinot』 yang dapat melakukan hal seperti 

itu. Bahkan jika mereka bisa sedikit menghalangi kegelapan, itu hanya berarti bahwa 
senjata itu 'cukup kuat'. Tidak seperti ini. 

"Ugh! Astaga, tidak ada yang terjadi padaku! " 

Pria itu telah menemui masalah teknis, dan dia juga harus mengingat senjata di tangan 
kanan Wilhelm. 

Beberapa saat kemudian, kabut yang sama yang menyelimuti Wilhelm muncul dari tangan 
Wilhelm; tangan yang memegang 『Beinot』. 

『Cahaya Beinot』 menjinakkan setidaknya setengah dari kegelapan itu. Tapi itu tidak 

cukup bagi setengah lainnya untuk berpegangan erat pada Wilhelm. 

Ketika kegelapan melakukan tugasnya, pria itu merogoh sakunya untuk satu kartu item. 
Dia melemparkannya ke Wilhelm, tetapi lebih pada senjatanya. 

"Aku tidak percaya aku menggunakan item!" 

Kartu itu dilemparkan dengan cukup kuat, sehingga saat berada di udara kartu itu 
memunculkan kain tipis yang panjang. Kain ini mendarat di 『Beinot』, membungkusnya, 

menyerap senjata dan menutupinya sepenuhnya. 
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Pria itu telah melemparkan 'kain pengikat senjata'. Item ini melemahkan efek senjata. Itu 
menargetkan semua senjata tanpa syarat, bahkan senjata ilahi. 

Jika pemilik senjata sadar, dia bisa melepas kain dari senjata itu. Situasinya kurang dari 
ideal karena Wilhelm tidak sadar. 『Beinot』 kehilangan cahayanya dengan masing-

masing membungkusnya. 

"Ya ampun, itu sudah dekat ..." 

Pria itu menjadi sedikit lelah, mengambil 『Beinot』 dari Wilhelm yang tak berdaya. Lelaki 

itu tersenyum ke arah lack Beinot lack yang kusam dan kusam, sekitar 70% tertutup kain. 

"Wow, maksudku. Selain dari tampilannya, ini bukan 『Beinot』. Tidak heran cahaya yang 

dihasilkannya aneh. Nah ini 

temuan yang keren. " Demi keselamatan pria itu, ia harus mengeluarkan racun yang cukup 
banyak, sumber kekuatannya, ketika berurusan dengan『 Beinot 』. Namun, mengetahui 

itu, dia masih menuangkan racun dengan jumlah yang sama ke 『Beinot』. 

Tulisan pada permukaan 『Beinot』 meleleh dan membakar tangan pria itu dengan keras. 

Dia tampak bingung apa yang harus dilakukan, namun dia terus menuang racun. 

Cahaya perak tombak berubah menjadi onyx yang jelas. Tulisan di permukaan juga 
berubah menjadi crimson berdarah. 

Itu adalah tombak neraka 『Vakira』. 

Bahkan di antara senjata paling gelap, yang satu ini lebih kuat, dan salah satu dari sedikit 
yang dibalut racun. 

Pria itu memutar tombak di tangannya sekali, dan kain di sekitarnya memudar sebelum 
mengenai tanah. 

Wilhelm tetap berdiri diam di latar belakang, tertutup debu dan kotoran. 

"Yah, mereka seharusnya sudah selesai menculik Wanita Suci sekarang, kan? Jadi, aku 
harus pulang ... wow, aku hampir berpikir bahwa itu adalah Blacksmith Gelap. Tapi, 
sepertinya rumornya berbeda. " 

Berdasarkan pakaian dan persenjataannya, dia menyimpulkan bahwa Shin adalah Manusia 
yang Tinggi. Dia juga mengira Shin adalah Dark Blacksmith berdasarkan fitur-fiturnya. 

Namun, perilakunya pada saat itu berbeda dari apa yang dia dengar dari rekan-rekannya. 
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Dengan demikian, NPC di luar pemain diperlakukan sebagai objek belaka. Itu, dan tidak ada 
keraguan membunuh orang. Mata Blacksmith sedingin es. Dia juga memiliki niat 
membunuh dengan setiap tindakan. Tidak ada yang seperti Shin hari ini. 

Jika Shin adalah orang yang didengar pria itu, tidak ada yang akan bertahan di Palmirack 
kecuali Rokuten dan bawahan mereka. 

"Jadi, apakah kamu 'Trickster Biru' atau 'Pedagang Emas'? Yah, aku ragu kau selalu 
mengenakan itu, tapi ... " 

Nama-nama itu berasal dari warna yang dipakai anggota Rokuten, tapi itu tidak selalu 
merupakan aturan praktis. 

Jadi, pria itu membuat kesalahan kedua dengan berpikir Shin adalah Kain atau anggota 
Rokuten lainnya. 

Apa pun itu, semua bukti menunjukkan bagaimana setidaknya salah satu anggota Rokuten 
kembali. Tidak ada bedanya siapa. 

Hanya satu dari Rokuten yang bisa memutuskan pemenang perang. 

Setelah mengetahui lokasi Megrade, lelaki itu dan Wilhelm menghilang tanpa jejak, tanpa 
diketahui oleh semua orang. 
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Vol. 7 - 2.2 
Klak, klak, klak. 

Tumit seseorang bergema di seluruh aula gereja yang sunyi. 

Sosok yang lebih kecil bertopeng di tudung sedang berjalan di jalan setapak. 

Sosok ini akhirnya berhenti di depan salah satu dari beberapa pintu yang berbentuk 
serupa. Ini adalah ruangan tempat Hermie beristirahat. 

Pintunya terbuka, dan seorang pria mengenakan baju besi terbaring telungkup di lantai. 
Dia tidak sadar. 

"Maaf intrusi saya." 

Suara seorang anak laki-laki bergema. Atau seorang gadis muda dengan suara rendah. Jenis 
kelamin suara tidak dapat diidentifikasi hanya dengan mendengarkannya. 

Ada kesan santai pada kiprah sosok berkerudung itu, seolah-olah seseorang masuk ke 
kamar seorang teman dekat. Di dalam ruangan, beberapa lainnya tidak sadarkan diri, tanpa 
luka luar. Mereka bernapas dengan irama yang stabil, seperti tidur nyenyak. 

"Kamu sedang istirahat? Saya kira Anda sedang beristirahat? Lalu pergilah. " 

Sosok berkerudung itu mengkonfirmasi bahwa semua orang di kamar tidur. Mereka 
menuju lebih jauh, untuk melihat pintu lain di dalam. Pintu ini terbuka, dan seorang gadis 
muda sedang tidur di sebelah dua tentara. 

"Menemukanmu." 

Sosok itu memastikan bahwa gadis yang tidur di dekat tempat tidur adalah Hermie. Ketika 
sebuah tangan terulur dari jubah ke arah Hermie, suara embusan angin bisa terdengar. 

"Aduh." 

Sosok berjubah itu meraih belati terbang di antara jari-jari mereka, bahkan tanpa 
meliriknya. 

"Sekarang, warnai aku kaget. Kamu masih terjaga? " 

" Siapa ... kamu? " 

Ksatria yang berdiri sambil mengucapkan kata-kata ini adalah Konig. 
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Dia telah memaksa tubuhnya yang tidak stabil untuk berdiri, hanya saja. Darah menetes 
dari mulutnya karena dia menggigit bibirnya untuk mempertahankan kesadarannya. 

"Oh ya, saya tidak memperkenalkan diri, saya. Selamat sore, Sir. Nama saya Milt, saya 
anggota "Ouroboros 'Hollow". Saya datang ke sini untuk meminjam Milady Hermie. 
Perlawanan apa pun sia-sia, jadi akan lebih mudah bagimu untuk tetap diam, tahu? " 

" Cukup ejekan !! " 

Pengenalan Milt baru saja selesai ketika Konig menghunus pedangnya dan menyerang. 
Kelas atas yang terpilih melangkah dengan paksa, dengan kecepatan yang tak 
terbayangkan untuk baju besi berat yang dia lengkapi. 

Namun kecepatan Milt, melebihi kecepatannya. Tubuh pengganggu itu tampak sedikit 
condong, namun serangan Konig dihindari dengan mudah. 

Pedang Konig berkali-kali menebas ruangan kecil itu, namun dia bahkan tidak berhasil 
menyentuh Milt, seolah pengunjung yang tidak diinginkan itu hanyalah ilusi. 

"Serangan yang mengesankan, seperti yang diharapkan dari yang dipilih kelas atas." 

Milt berkomentar dengan tidak acuh sambil menghindari serangan Konig. Bahkan melawan 
yang terpilih kelas atas seperti Konig, lawannya tidak menunjukkan sedikit pun 
kegelisahan. 

"Kh ..." 

Konig mengayunkan pedangnya terlepas dari kantuk dan ketidakberdayaan -- dari asal 
usul yang tidak diketahui -- yang berusaha untuk mengambil alih tubuhnya, sementara Milt 
tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. 

Siapa yang akan muncul sebagai pemenang sangat jelas. 

"Namun, itu memalukan. Ini tidak cukup untuk merangsang nafsu makan saya. Aku juga 
tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, jadi aku akan segera pergi. " 

Setelah berbicara, Milt tiba-tiba menghilang dari pandangan Konig; penyerbu itu 
menyelinap lebih dekat ke dada Konig, untuk memberikan pukulan yang Konig mengantuk 
tidak punya harapan untuk menangkis. 

Serangan telapak tangan Milt menyerang tepat ke baju besi Konig, dan kejutan yang 
dihasilkan meledak di seluruh tubuh ksatria. 

"Gwah ... gh ..." 

Napas Konig sejenak terhenti oleh dampak yang merambat melalui zirahnya. Ksatria itu 
kemudian jatuh ke tanah dan tidak akan berdiri lagi segera. 
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Itu bukan pukulan yang biasanya akan mengalahkannya, tetapi status abnormal yang 
melumpuhkan Konig mencegahnya bertahan melawannya. 

"Baiklah kalau begitu, sekarang setelah tidak ada yang menghalangi, aku bisa kembali 
bekerja." 

Milt memastikan bahwa Konig keluar dari tugas dan mengangkat Hermie yang sedang 
tidur. 

Setelah membuat mekanisme tertentu, Milt meninggalkan ruangan dan menuju pintu 
masuk Palmirack. 

Sambil berjalan melalui koridor yang kosong, Milt berbicara lantang. 

"Ini bahkan terlalu mudah ... karena tempat ini diaktifkan kembali itu berarti salah satu dari 
Rokuten kembali, jadi mengapa itu begitu mudah?" 

Untuk infiltrator, tidak ada yang lebih baik daripada keamanan yang lemah. Milt, 
bagaimanapun, tampaknya tidak puas. 

"Satu-satunya anggota Rokuten yang terlibat dalam Game Kematian seharusnya adalah 
Shin, tapi aku tidak bisa membayangkan dia membiarkan orang normal di dalam Palmirack 
tanpa melakukan apa-apa ... tapi tidak mungkin salah satu dari 5 lainnya datang. Dan jika 
Shin datang ke sini, itu berarti dia mati ... tapi aku tidak bisa menerima seseorang 
membunuhnya ... " 

Milt terus berjalan, sambil menyuarakan keluhan demi keluhan. 

Palmirack yang sekarang telah menurunkan keamanan, untuk mencegah bahaya bagi umat 
Gereja. Berkat itu, tidak ada yang akan terjadi bahkan jika Milt hanya berjalan keluar 
seperti ini. 

Milt sebenarnya tidak "menyusup" Palmirack juga. Anggota Hollow Ouroboros baru saja 
melewati pintu depan, tidak terganggu. 

"Aah, aku ingin bertemu Shin ... kalau saja dia ada di sini, aku akan terpenuhi bahkan tanpa 
harus melakukan hal-hal seperti ini ..." 

Kata-kata Milt terdengar seperti seorang gadis cinta, atau seorang anak lelaki yang 
bermimpi tentang pahlawannya, tetapi bersembunyi sesuatu yang dekat dengan obsesi di 
dalam diri mereka. 

Milt terus berjalan menuju pintu masuk utama. 

Mendengarkan suara ledakan di kejauhan, penyusup menghilang dalam kegelapan sekali 
lagi. 
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◆◆◆◆ 

Shibaid adalah orang pertama yang memperhatikan anomali. 

Setelah memusnahkan monster mayat hidup menuju Sigurd, ia mencari kehadiran di 
dekatnya dan menyadari bahwa Wilhelm tidak bisa ditemukan. 

Radius persepsi Shibaid lebih kecil dari Shin atau Schnee, tetapi masih jauh lebih luas dari 
rata-rata yang dipilih. Meskipun begitu, dia tidak dapat menemukan jejak kehadiran 
Wilhelm, tidak peduli berapa banyak dia mencari. 

Dia pergi ke lokasi di mana Wilhelm seharusnya berada, tetapi tidak dapat menemukan 
petunjuk. 

Sesuatu pasti telah terjadi padanya ... hanya masalah waktu sebelum Shibaid mencapai 
kesimpulan ini. 

"(Hal-hal diatasi pada akhir kita. Bagaimana situasinya di sana?)" 

"(Monster telah dimusnahkan. Tapi sesuatu yang aneh sedang terjadi.)" 

Melalui Obrolan Pikiran yang tepat waktu, Shibaid memberi tahu Shin tentang hilangnya 
Wilhelm. 

Sebagian berkat peningkatan senjatanya, kekuatan Wilhelm telah meningkat lebih jauh 
setelah bertemu Shin. Dia adalah seorang pejuang yang selamat dari banyak pertempuran 
mematikan, dia tidak mungkin dikalahkan oleh monster tingkat ini. 

Setelah mengurus konsekuensi dari pertempuran mereka di sekitarnya, Shin dan Schnee 
bergabung dengan Shibaid dan menyelidiki sekitarnya. 

Namun tidak peduli seberapa besar mereka mempertajam fokus mereka, tidak ada jejak 
Wilhelm di bidang persepsi mereka. Mereka juga menuju ke tempat di mana Wilhelm 
seharusnya berada, yang sudah diperiksa Shibaid, tetapi juga tidak bisa menemukan jejak 
kawan mereka. 

"Tidak ada pertanda pertempuran besar ... bisakah kita mengecualikan kemungkinan 
bahwa dia bertarung dengan seseorang dan dibawa pergi?" 

"Jika lawannya berasal dari Fraksi Summit, ada kemungkinan Wilhelm dicegah untuk 
melawan dengan sandera. Atau, mantra tipe Pikiran bisa digunakan padanya. " 

Dengan informasi yang langka, spekulasi memiliki batasnya. Kelompok itu kemudian 
bergabung dengan Tiera dan Kagerou, yang tidak memiliki kemampuan persepsi sekuat 
Shin dan Schnee dan telah pergi mencari petunjuk dengan berjalan kaki. 

"Apakah kamu menemukan sesuatu?" 
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"Tidak ada, bagaimanapun juga tidak ada keberadaan di sekitarnya. Bagaimana dengan 
Anda? " 

" ... Saya tidak dapat menemukan sesuatu yang menentukan, tetapi ada satu tempat yang 
menarik. " 

" Tempat yang menarik? " 

Tiera menjawab pertanyaan Shin dengan diam. Setelah menghela nafas kecil, dia 
menjawab. 

"Ikuti petunjukku, aku akan membawamu ke sana." 

Tiera mengatakan hal itu dan mulai memberikan perintah kepada Kagerou. Tempat yang 
mereka tuju, dengan kecepatan yang cocok dengan Shibaid, anggota partai paling lambat, 
adalah hutan yang tampaknya biasa. 

Dari sudut pandang Shin, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. 
Itu sama dengan Schnee dan Shibaid, pada kenyataannya, mata mereka menunjukkan 
ekspresi sangat bingung. 

"Itu di sini." 

Tiera turun dari Kagerou dan berjalan menuju pusat hutan. Kagerou tumbuh lebih kecil 
dan berjalan di dekat kaki Tiera. 

Beberapa langkah di belakang Tiera dan Kagerou, rombongan Shin juga memasuki hutan. 

Setelah berjalan selama beberapa menit, mereka mencapai tempat terbuka. Tiera berhenti 
hanya satu langkah sebelum memasukinya. 

"Apakah ini tempatnya?" 

"Iya. Kamu mungkin sulit percaya, ada Iblis yang sangat kuat di sini sampai beberapa saat 
yang lalu. " 

" Setan? " 

Ekspresi Shin berubah masam setelah mendengar kata-kata Tiera. Schnee dan Shibaid 
bereaksi dengan cara yang sama, terutama yang terakhir; medan perangnya adalah yang 
paling dekat. 

Namun, tidak peduli seberapa tinggi level dan statistik Shibaid, radius deteksi musuhnya 
tidak selebar Shin atau Schnee. Jika musuh menggunakan skill seperti 【Menyembunyikan

】, itu tidak akan aneh bagi Shibaid untuk tidak melihat apa-apa. 

"Mungkinkah Iblis ini, telah melakukan sesuatu pada Wilhelm?" 
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"Jika demikian, itu pastilah individu yang berperingkat sangat tinggi. Mungkin bahkan Yang 
Bernama. " 

" Ya, dalam hal itu bisa menyusup ke sini tanpa diketahui. " 

Di antara para Iblis dengan peringkat tinggi, ada beberapa yang bisa menyamai Schnee dan 
Shibaid. 

Karena itu, bukan tidak mungkin Wilhelm dibawa pergi dengan sedikit atau tanpa 
perlawanan. 

"Eh, apakah kamu benar-benar percaya padaku?" 

Melihat pesta Shin mempercayai kata-katanya tanpa pertanyaan, Tiera menyuarakan 
keterkejutannya. 

"Hah? Mengapa kami harus meragukan Anda? Kau bukan tipe orang yang suka berbohong 
atau bercanda dalam situasi seperti ini, kan? " 

" Tapi itu hanya perasaan ... aku tidak punya bukti atau apa pun. " 

" Mungkin begitu, tapi setidaknya kita memercayaimu. Karena itulah kami 
mempercayaimu, bahkan tanpa bukti. " 

Shin menjawab dengan tegas keraguan keraguan Tiera. 

Bagaimanapun, di dunia ini, fenomena yang tidak dapat dijelaskan seperti sihir dan 
keterampilan ada dalam jumlah besar. Itu tidak akan luar biasa untuk dapat merasakan 
racun atau Demons entah bagaimana. Selain itu, peri dan peri memiliki indra keenam, atau 
intuisi, yang dikenal karena ketajamannya. 

Target ketajaman seperti itu berbeda dari orang ke orang, tetapi kemungkinan bahwa 
asuhan Tiera membuatnya sensitif terhadap niat jahat dan niat buruk. 

"Itu pingsan, tapi aku merasakan sesuatu yang dekat dengan racun yang masih ada di sini. 
Bagaimana dengan kalian semua? " 

" Aku tidak bisa merasakan apa-apa. " 

" Aku merasakan sesuatu yang berbeda dari racun. Tapi kupikir itu bukan sesuatu yang 
jahat. " 

Setelah mendekat, Shin dan Schnee merasakan kehadiran yang bertahan lama. 

Shibaid tampak bingung. 

"Sepertinya kamu merasakan hal yang berbeda." 
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"Apa yang aku rasakan mungkin sesuatu yang mirip dengan apa yang dirasakan Tiera. Tapi 
aku ingin tahu apa yang dirasakan Schnee. " 

Shin memiliki pengalaman dengan racun, jadi dia yakin dengan apa yang dia rasakan. Dia 
tidak tahu, bagaimanapun, tentang apa "sesuatu yang berbeda dari miasma" yang bisa 
dirasakan Schnee. 

"Paling tidak, itu bukan racun. Item yang aneh, mungkin ... Ngomong-ngomong, Shin, kamu 
telah menyalakan senjata Wilhelm, bukan? Mungkinkah itu? " 

" Memang benar aku mengubah senjata Wilhelm menjadi 『Beinot』, tetapi apakah itu 

memiliki efek seperti itu? " 

Shin mencoba mengingat karakteristik『 Beinot 』. 

Sesuai dengan moniker "Tombak Suci" nya, 『Beinot』 sangat efektif melawan mayat 

hidup. Itu bisa mempengaruhi Iblis juga, tetapi cukup cukup untuk dianggap sebagai bonus 
tambahan. 

Jelas tidak memiliki apa pun yang dapat meninggalkan racun seperti ini. 

"Jika ada, nilainya berubah." 

"Nilainya?" 

"Ya, naik satu tingkat, dari Mitologi ke Kuno. Itu bisa menjadi alasan, saya tidak tahu 
detailnya. " 

Meski begitu, tidak ada petunjuk lain yang mengarahkan mereka lebih jauh seperti 
sekarang. 

Partai berpisah untuk memeriksa lingkungan sekali lagi, tetapi tidak dapat menemukan apa 
pun; hanya waktu berlalu. 

"... Aku sudah melihat-lihat, tapi sebenarnya tidak ada apa-apa di sini, ya." 

"Aku juga belum menemukan apa-apa. 

" 

"Juga aku. Tidak ada jejak pertempuran, jadi dia ditangkap atau mereka menggunakan 
sandera. Itu adalah 

dugaanku . " Shin, Tiera, Schnee, dan Shibaid melaporkan temuan mereka setelah 
berkumpul kembali. 

Apa yang mereka temukan hanyalah kurangnya petunjuk sama sekali. 
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"Tidak ada hubungannya di sini, mari kita kembali untuk sekarang. Tidak ada gunanya 
tinggal di sini lebih lama, dan aku punya firasat buruk ... " 

Sejak penculikan Millie, mereka selalu bereaksi terhadap inisiatif musuh. 

Mungkin itulah sebabnya Shin merasa cobaan ini masih jauh dari selesai. 

◆◆◆◆ 

"Apa ...?" 

"A-apa !?" 

Teriakan tiba-tiba Shin mengejutkan Tiera. 

Dia telah memperhatikan situasi abnormal Palmirack segera setelah mereka kembali. 

"Obat tidur. Itu telah diuapkan untuk mempengaruhi seluruh struktur. " 

Schnee mengidentifikasi anomali dengan cepat, meskipun sudah terlambat. 

"Sial, mereka juga ada di sini!" 

Saat Shin menggunakan fungsi Pamirack untuk melakukan pencarian, seperti yang 
diharapkan, dia tidak menemukan jejak Hermie. 

"Informasi kami bocor?" 

"Aku tidak tahu. Sejauh yang kita tahu, tidak ada yang terkendali, tapi ... " 

Yang pertama kali dibayangkan pihak Shin adalah kerah hitam yang digunakan untuk 
mengendalikan Hermie. 

Sambil menunggu kurir, mereka memastikan tidak ada yang melengkapinya. Tidak ada 
yang menderita status abnormal, jadi tidak mungkin seseorang di dalam berada di bawah 
kendali musuh. 

Namun, jika kebocoran itu disengaja, kerah itu tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka 
tidak bisa mengesampingkan kemungkinan kehadiran anggota "Fraksi Puncak" lainnya di 
Palmirack. 

"Yah, kurasa kita harus menganggap diri kita beruntung karena itu bukan racun. Mari kita 
hancurkan narkoba terlebih dahulu. " 

Menggunakan skill tipe angin, Shin mengusir uap tidur yang tergantung di sekitarnya. Itu 
bukan sesuatu yang menyebabkan beban fisik, jadi orang yang terkena hanya tidur. Itu 
malam, saat orang biasanya menghabiskan waktu tidur, jadi tidak ada keributan khusus. 
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Mungkin hanya risiko bahwa orang yang tertidur di koridor atau di lantai akan masuk 
angin. 

"Aku tahu, menurunkan keamanan kembali untuk menggigit kita." 

"Tapi kecuali kamu melakukannya, itu tidak akan mungkin bagi begitu banyak orang untuk 
tinggal di Gereja." 

Shin menggaruk kepalanya pada situasi itu, tetapi Schnee menjawab bahwa tidak ada yang 
bisa dia lakukan tentang itu. 

Masalah sebenarnya adalah bahwa mustahil untuk menampung sejumlah besar orang 
Gereja, bahkan hanya di lantai permukaan Palmirack, sambil menjaga sistem keamanannya 
100% aktif. 

Agar sistem tetap aktif, dia perlu mendaftarkan semua penghuni sebagai tamu, sehingga 
tidak ditargetkan oleh sistem keamanan, atau mengirim mereka semua keluar. 

Di Gereja ada lebih dari 1000 orang, dari Paus hingga murid. Tidak mungkin mendaftarkan 
mereka semua sebagai tamu. 

Pihak Shin kemudian menuju ke tempat tinggal Hermie, untuk mencari petunjuk. 

"Bahkan Konig terpengaruh ... tapi tunggu, pedangnya ditarik." 

Shin menyadari bahwa di antara semua yang tertidur, hanya Konig yang berhasil melawan. 

"Aku akan mencari tempat ini. Schnee, tolong periksa Lilishila. " 

" Dipahami. Aku akan membawanya ke sini begitu dia bangun. " 

Schnee pergi ke markas Lilishila. 

Shin kemudian mempercayakan Shibaid dan Tiera dengan menghapus penyakit status dan 
menuju ke Konig. 

"Hei!! Bangun!! Apa yang terjadi di sini !? " 

Shin melepaskan status tidur dari Konig dan mencoba membangunkannya. Berkat 
perlawanan karena statusnya sebagai yang dipilih kelas atas, Konig bangun segera setelah 
penyakit status dihapus darinya. 

"Tuan ... Shin? Di-mana Lady Hermie !? " 

Segera setelah dia sadar kembali, Konig melompat dan memeriksa sekelilingnya. Ketika dia 
melihat Shin di depannya, dia bertanya tentang keberadaan Hermie. 
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"Maaf, tapi kami baru saja sampai. Utusan itu juga monster, jadi kami tidak bisa 
mendapatkan informasi nyata. " 

" Utusan itu umpan, lalu ... gah, bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi ..! " 

Tinju Konig mengepal memikirkan kegagalannya. 

"Tanda ini adalah Hollow Ouroboros, bukan?" 

Shin memeriksa tanda yang tertinggal di kamar Hermie dan mengidentifikasi pelakunya. 
Itu adalah tanda yang sama dengan yang mereka temukan di bawah tanah. 

"Itu tidak diragukan. Penculik Hermie juga menyatakan hal yang sama. " 

" Apakah Anda melihat pelakunya? " 

Kata-kata Konig menarik perhatian Shin. 

"Beberapa saat setelah aku mulai merasa aneh, sosok berkerudung muncul di ruangan. 
Mantel dan tudung membuatku tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi dia menyebut 
dirinya Milt. " 

Konig memberi Shin semua informasi yang bisa diingatnya. Penyusup itu bertubuh pendek, 
dengan suara yang bisa menjadi suara pria atau wanita. Konig, -- meskipun dia dalam 
kondisi yang buruk -- juga mencatat bahwa sosok berjubah telah menghindari semua 
pukulannya dengan mudah. 

"Hanya itu yang bisa aku ingat." 

"Itu sudah lebih dari cukup. Aku merasa seperti mengenal orang ini. " 

" Apa !? " 

Adalah giliran Konig untuk menangkap kata-kata Shin. Hollow Ouroboros adalah organisasi 
terkenal, tetapi anggotanya diselimuti misteri. 

"Aku teringat. Kecil, suara gendernya tidak jelas, kecakapan bertarung lebih unggul 
daripada yang dipilih kelas atas, obat tidur yang digunakan di sini dan nama Milt ... Saya 
yakin saya tahu siapa itu. " 

Itu adalah kebetulan yang diingat oleh Shin. 

Sebagian besar PK yang ditebang Shin memiliki mata yang dipenuhi oleh kebencian dan 
kebencian atau senyum yang menyimpang, ekspresi yang dihindarkan dari kenyataan. 

Di antara mereka, wanita bernama Milt itu selalu memiliki senyum geli yang aneh di 
bibirnya. 
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Dia terkenal sejak saat THE NEW GATE hanya permainan. 

Dia adalah tipe yang menemukan kesenangan tanpa akhir dalam duel kematian, yang 
merasa benar-benar hidup hanya di ambang pintu kematian. 

Dia secara terbuka menyatakan bagaimana dia akan melawan siapa pun yang cukup kuat, 
tidak peduli apakah mereka orang atau monster. 

Itu tidak berubah bahkan setelah dimulainya Game Kematian; bahkan jika cara berpikir 
dan gaya bermainnya semakin dijauhi, dia adalah seorang yang menyimpang yang sering 
menerobos di garis depan selama pencarian bos berburu. 

Dia tidak akan pernah secara aktif berburu pemain yang lebih lemah, dan saat bertarung 
dia akan selalu jujur bekerja sama dengan partai utama. Dia terkenal di kalangan tertentu 
karena dia akan melarikan diri segera setelah pertempuran berakhir. 

Gaya Milt adalah menggunakan apa saja dan segala sesuatu yang bisa digunakan. Dia sangat 
berbakat dalam penggunaan racun, baik untuk pertempuran maupun untuk melarikan diri. 

Dia terlibat dengan Shin pada saat dia dipanggil "Dewa Kematian"; Di tangannya dia jatuh. 

Hanya itu yang diketahui Shin tentang Milt. 

(... Apakah dia tipe orang yang membantu penculikan, aku bertanya-tanya?) 

Apa yang Shin rasakan setelah mengingat tentang Milt diragukan. 

Perilakunya yang abnormal adalah sesuatu yang membuat posisinya juga sedikit rumit. 

Dia tidak menyerang, merampok, atau membantai pemain untuk bersenang-senang, seperti 
yang dilakukan kebanyakan PK. Mungkin dia telah berpartisipasi dalam kegiatan seperti itu 
tanpa sepengetahuan Shin, tetapi dia setidaknya belum pernah mendengar desas-desus 
seperti itu. 

PK tidak seperti PK lainnya, yang Milt bantu dalam penculikan ... ada sesuatu yang salah 
tentang itu. 

"Tolong katakan padaku, di dunia apa dia ini?" 

"... sederhananya, musuh untuk bertempur. Dia tidak akan ragu sebelum menebang 
seseorang, tetapi sejauh yang saya tahu dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu 
menyusahkan seperti penculikan. " 

Shin menjelaskan tentang Milt ke Konig berhati-hati untuk menghindari jargon yang 
berhubungan dengan game. 
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Shin ingat bahwa stat STR-nya setidaknya di atas 700, sementara -- mungkin sebagai trade-
off untuk ini -- VITnya hampir di atas 300. Distribusi statistiknya tidak terfokus pada satu 
stat, tapi tentu saja sangat miring. 

"Jika apa yang Anda katakan itu benar, Tuan Shin, maka dapat dimengerti bagaimana ia 
bisa menjadi bagian dari Ouroboros 'Hollow. Serikat itu sering menerima permintaan dari 
kerajaan di seluruh dunia untuk memusnahkan monster kuat atau penjahat berbahaya. 
Bekerja sama dengan Fraksi Summit mungkin untuk bertarung melawan musuh yang lebih 
kuat, aku bertaruh. " 

" Kurasa kau benar. " 

Kata-kata Konig sangat logis. Jika ada kemungkinan untuk bertarung melawan lawan yang 
kuat, terlepas dari "baik" dan "jahat", tidak akan aneh bagi Milt untuk berpartisipasi. 

"Mari kita lupakan pemikirannya untuk saat ini. Kita harus menghadapinya ketika kita 
menyelamatkan Hermie, mari kita fokus mencari tahu ke mana Milt pergi dulu. " 

Shin mengesampingkan keraguannya dan mengubah topik pembicaraan. 

Jika apa yang terjadi malam itu semuanya terhubung, Wilhelm kemungkinan berada di 
lokasi yang sama. 

"Kurasa aman untuk berasumsi dia menuju ke markas KTT Fraksi." 

Shin mendengar kata-kata Lilishila dan berbalik ke arahnya, kemudian menyadari 
bagaimana dia masih goyah di kakinya. 

"Itu tadi cepat ... kamu baik-baik saja?" 

"Saya dipaksa tidur, jadi saya masih sedikit tidak stabil, tapi itu tidak masalah. Mengenai 
tujuan, kami memiliki lebih atau kurang menunjukkan lokasi. " 

Ketika menyelidiki Massal, mereka telah menemukan tempat-tempat yang dipenuhi racun 
yang mungkin digunakan untuk ritual. 

"Bisakah Anda memberi tahu kami?" 

"Tentu saja saya mau. Mari kita pergi ke meja. " 

Karena ruangan saat ini hanya memiliki meja kecil, mereka pindah ke yang berdekatan. 

Di sana Lilishila mengeluarkan kartu item dan mematerialisasikannya di atas meja. 

Yang muncul adalah peta yang menggambarkan wilayah dengan Sigurd di tengahnya. 
Sementara area yang ditunjukkannya tidak terlalu besar, level detailnya berada pada level 
yang jauh berbeda dari peta yang dibeli Shin di Bayreuth. 
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"Kami pikir ada 3 lokasi yang kemungkinan akan digunakan sebagai tempat ritual." 

Setelah mengatakan itu, Lilishila menempatkan dua batu hitam di peta. Satu di gunung di 
barat laut dari Sigurd, yang lain di daerah hutan di barat daya. 

"Tempat terakhir yang tersisa adalah di luar peta ini, di pantai tenggara dari Sigurd. Kami 
telah mengkonfirmasi bahwa di semua lokasi ini ada sebuah gua yang mengarah ke bawah 
tanah. " 

" Apa yang membuatmu berpikir bahwa racun sedang menumpuk di sana? " 

Shin, berpikir bahwa ada banyak gua selain dari ketiganya, menyatakan keraguannya 
dengan keras. 

"Ketiga lokasi ini adalah tempat terjadinya konflik berskala besar di masa lalu, yang 
menyebabkan banyak korban. Mereka juga dilaporkan sebagai lokasi di mana Ley Lines 
berkumpul. Kami berspekulasi bahwa mereka mungkin merencanakan sesuatu dengan 
menggunakan dua elemen ini. " 

"Saya melihat. Yuki, Shibaid, apakah lokasi-lokasi ini memberitahumu sesuatu? " 

Shin meminta pendapat mereka karena mereka telah melakukan perjalanan melalui 
banyak tanah selama bertahun-tahun. 

"Seperti yang dikatakan Lady Lilishila, ketiga lokasi ini memang memiliki konflik besar 
dengan banyak korban. Khususnya pantai tenggara dan hutan barat daya juga terlihat 
banyak monster undead. Saya belum pernah mendengar sesuatu tentang gunung timur 
laut. " 

" Hmm. Saya membagikan pendapatnya di pantai, tetapi tidak pernah mendengar banyak 
tentang hutan. Adapun gunung, saya telah mengunjungi di masa lalu untuk memusnahkan 
"Naga Alado" yang muncul di sana. Jika saya ingat benar, sebagian tubuhnya telah 
mengalami metamorfosis ... mungkin karena efek racun. " 

Menambahkan dua pendapat bersama, disimpulkan bahwa ketiga lokasi bisa menjadi 
tempat di mana racun berkumpul dengan mudah. 

Naga Alado yang Shibaid bicarakan, pada akhirnya, adalah sejenis naga Undead. 

Pada saat yang sama, Shin juga bertanya kepada Yuzuha melalui Mind Chat apakah dia tahu 
sesuatu tentang tiga lokasi. 

"(Kuu, Yuzuha tidak tahu ...)" 

Yuzuha, yang hampir tidak pernah meninggalkan kuilnya, tidak memiliki informasi tentang 
tiga lokasi. 
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Namun, selain pelacakan Yuzuha, dan petunjuk yang ada, mereka dapat memutuskan 
rencana aksi. 

"(Yah, itu tidak benar-benar tidak terduga. Daripada itu, apa teknik pelacakan yang Anda 
gunakan pada sosok yang terbang dari gereja katakan?)" 

"(Di sana.)" 

Saat dia berbicara melalui Mind Chat, Yuzuha mengarahkan kaki kanan depannya ke depan. 

"Schnee, apakah kamu tahu ke arah mana Yuzuha menunjuk ke arah?" 

"... Tampaknya di tenggara." 

Itu tidak jelas, tetapi dalam arah yang sama berbohong salah satu lokasi yang disarankan 
Lilishila. Karena mereka memiliki beberapa petunjuk lain saat ini, ini adalah petunjuk 
terbesar mereka. 

"Bagus, ayo pergi ke pantai kalau begitu. Musuh kita dapat berteleportasi dan menjinakkan 
monster terbang, jadi jaraknya seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka. " 

Juga mempertimbangkan pendapat Yuzuha, Shin memutuskan untuk menjadikan pantai 
tenggara tujuan mereka. 

Dia berpikir tentang memecah kelompok untuk pencarian, tetapi di antara para Iblis ada 
juga beberapa Schnee dan Shibaid tidak bisa menangani sendiri. 

Termasuk kehadiran "Ouroboros 'Hollow", yang juga menghitung mantan pemain Milt di 
antara jajarannya, Shin memutuskan tidak bijaksana untuk membagi pasukan mereka. 

"Aku ingin segera pergi, tapi mari kita tunggu semua orang bangun dulu." 

"Aku setuju. Obat tidur ini mempengaruhi semua yang ada meskipun ukuran area yang 
luas. Itu bisa menyebabkan penyakit lain pada beberapa. " 

Obat-obatan yang digunakan oleh mantan pemain lebih kuat daripada apa yang beredar 
sekarang. Bahkan jika tidak ada yang berisiko meninggal, mungkin ada subjek yang terkena 
dampak yang terus tidur. 

Namun, itu sudah tengah malam; karena mereka tidak bisa begitu saja membangunkan 
semua orang, kelompok itu memutuskan untuk menunggu sampai pagi. 

Mereka juga harus menyiapkan persediaan untuk perjalanan panjang, serta menemukan 
rute terperinci ke gua pantai. 

"(Kuu ... Sleepy ...)" 
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"Bahkan Yuzuha adalah di batas nya, ya." 

"Ini benar-benar terlambat, setelah semua. Ayo tinggalkan persiapan untuk besok pagi dan 
istirahatlah sendiri. " 

Schnee membuat proposal sambil melihat Yuzuha yang mengantuk. 

Tidak peduli seberapa tinggi kemampuan seseorang, kelelahan tidak bisa dihindari. Tidak 
ada cukup waktu untuk istirahat penuh, tetapi tidak perlu untuk tetap terjaga juga. 

"Tepat sekali. Nona Lilishila, kau dan anak buahmu juga harus beristirahat. Bahkan jika kita 
tetap berpikir sekarang, kita hanya akan menjadi lebih lelah. " 

" Kamu ... benar. Sejujurnya, saya merasa tidak enak badan. " 

Memeriksa rute tidak akan memakan banyak waktu. Mempertimbangkan kondisi Lilishila 
yang buruk dan kerusakan yang dialami Konig, mereka memutuskan untuk beristirahat 
juga. 

Pesta Shin juga menuju ke beberapa kamar kosong yang dapat digunakan. Setelah 
membaringkan Yuzuha di tempat tidur, Shin membohongi dirinya sendiri. 

"Milt, huh ..." 

Setelah membisikkan nama wanita yang dia lawan sampai mati sebelumnya, Shin menutup 
matanya. Apa yang dia bayangkan adalah senyumannya yang aneh dan hangat dan senyum 
ganas lainnya, yang menarik ujung mulutnya begitu tinggi sehingga dia terlihat seperti 
orang yang berbeda. 

Jika dia telah dikirim dari "Ouroboros 'Hollow" ke bantuan Fraksi Summit sebagai pejuang, 
itu hampir pasti akan berubah menjadi pertarungan sampai mati. 

Kalau begitu, Shin akhirnya harus membunuh orang yang sama dua kali. 

"Itu takdir yang tidak aku butuhkan sama sekali ..." 

Setelah bisikan ini, Shin jatuh tertidur. 
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Vol. 7 - 2.3 
Bab 2 -- Bagian 3 

Pagi berikutnya. 

Pihak Shin memverifikasi bahwa semua orang yang terpengaruh oleh obat tidur telah 
terbangun, mereka kemudian segera memulai persiapan untuk keberangkatan. 

Setelah membeli persediaan yang diperlukan dan memeriksa rute, kelompok itu naik ke 
kereta. 

Pesta menuju gua pantai termasuk 5 orang dan 2 hewan: Shin, Schnee, Shibaid, Tiera, 
Konig, Kagerou dan Yuzuha. 

Lilishila juga ingin pergi, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup 
untuk melindungi dirinya, tidak seperti Tiera, dengan mitra kontraknya Kagerou, dan 
Konig yang berkelas atas memilih Konig, dia tetap berada di Palmirack. 

Dari sudut pandang kekuatan bertarung, Konig tidak dapat dibandingkan dengan 
kelompok Shin, tetapi karena ia tetap akan mengikuti mereka ke gua, mereka memutuskan 
untuk bergerak bersama sejak awal. 

"Bagaimanapun ..." 

Melihat ekspresi terpesona Konig, Shin berbicara dengannya. 

"Hm? Apakah ada yang salah? " 

" Tidak, well, ini tentang kereta ini ... bagaimana cara kerjanya? Ini berjalan sangat cepat 
namun saya tidak bisa merasakan getaran tunggal. Aku sudah siap untuk keletihan yang 
bepergian selama berjam-jam akan menyebabkan, namun ... " 

" Ah, begitu. " 

Di dunia ini, teknologi untuk menghentikan gerbong kuda bergetar masih kurang 
berkembang; semakin cepat gerbongnya, semakin kuat getarannya. 

Terpaksa menahan getaran semacam itu selama berjam-jam akan menyebabkan lebih 
banyak kelelahan daripada yang dibayangkan Shin. 

Sebelumnya, ketika mereka telah menerima misi pengawalan untuk gerbong pedagang ke 
Beirun, kurcaci pedagang Nack telah memodifikasi gerbong untuk meminimalkan getaran 
dan juga menyesuaikan kecepatan mengemudi untuk tidak membuat goyang terlalu 
banyak. 
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"Gerbong ini agak istimewa. Seorang kenalan kita memodifikasinya, itulah yang 
memungkinkan ini terjadi. " 

" Begitukah. Yah, saya harus mengatakan saya senang saya salah prediksi. Dengan 
kecepatan ini, kita akan tiba lebih cepat dari yang diperkirakan. " 

Konig tentu saja ingin menyelamatkan Hermie sesegera mungkin. Matanya tertuju ke arah 
kereta menuju. 

"Jangan terburu-buru, teman." 

"Aku tahu. Melihat pemandangan yang terbang begitu cepat membantu saya menjadi 
tenang juga. Jika kereta itu berjalan dengan kecepatan normal, aku mungkin akan 
melompat dan mulai berlari sendiri. " 

Kereta ini dipimpin oleh binatang suci Kagerou, setelah semua; itu pasti akan lebih cepat 
daripada Konig berjalan. Dari sudut pandang Shin, dia masih belum sepenuhnya tenang, 
tetapi ketidaksabarannya tidak muncul di permukaan, setidaknya. 

"Kami mungkin akan menghadapi musuh yang sama atau lebih tinggi dari Anda, Tuan 
Konig. Mereka mungkin berfungsi tidak lebih dari plasebo, tapi saya menyiapkan peralatan 
untuk Anda. Tolong gunakan itu. " 

Bersamaan dengan kata-kata ini, Shin memberikan kartu item kepada Konig. 

Yang terwujud adalah aksesori berjenis jimat, yang diberkahi dengan resistensi terhadap 
penyakit status dan kemampuan untuk membatalkan serangan kematian instan sekali. 

"Bisakah aku benar-benar memilikinya? Tentunya itu pasti berharga bagimu? " 

Konig tidak mengerti kemampuan jimat hanya dengan melihatnya, tapi dia bisa dengan 
jelas merasakan kekuatan sihir yang memancar darinya, yang mendorong pertanyaannya 
kepada Shin. 

Bahkan Konig, yang tidak memiliki skill 【Appraisal】, bisa mengerti bagaimana peralatan 

Shin tidak biasa. 

Sudah jelas bahwa, mempertimbangkan ke mana mereka pergi, Shin tidak akan 
mengeluarkan jimat biasa. 

"Ini tidak terlalu berharga, sungguh, jadi tolong jangan khawatir. Ini semacam asuransi, 
kalau-kalau terjadi sesuatu. " 

Ketika Shin menjelaskan efek jimat itu, Konig sangat terkejut, tapi itu juga jelas. 

Bagaimanapun juga, jimat dengan kekuatan seperti itu bisa menjadi harta nasional di dunia 
ini. 
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"Aku tahu kau luar biasa, tapi yang di dunia adalah Anda orang, benar-benar ...?" 

"Hanya petualang normal. Seperti yang Anda tahu, benda ajaib dapat ditemukan di ruang 
bawah tanah. Kami telah menjelajahi banyak dari itu, jadi kami memiliki banyak peluang 
untuk menemukan barang-barang tersebut; hanya itu yang ada di sana. " 

" Mampu menjelajahi ruang bawah tanah seperti itu sudah menempatkanmu di atas rata-
rata orang. Kau pasti yang terpilih, kan? " 

" Yah, kira-kira seperti itu. " 

Shin memberikan jawaban yang samar-samar dan tertawa masam. 

Item dengan kemampuan kuat tidak dapat ditemukan di ruang bawah tanah tingkat 
rendah, secara alami. Jika seseorang menginginkan barang yang memenuhi kebutuhan 
orang yang dipilih, menjelajahi ruang bawah tanah dengan kesulitan yang relatif tinggi 
diperlukan. 

Karena itu para petualang perlu memiliki keterampilan yang memadai. 

Keterampilan seperti itu berada di luar ruang lingkup orang normal yang baru saja 
mengumpulkan level up. 

Shin dengan santai menyerahkan barang-barang yang tidak bisa dibeli dengan uang; tidak 
aneh bagi Konig untuk mulai mewaspadai dirinya. 

"Daripada itu, saya akan meminjam senjata Anda untuk sementara waktu, Pak Konig." 

"Dengan ...! Kapan kamu ..? " 

Apa yang Shin dengan santai angkat adalah pedang yang Konig miliki di pinggangnya,『 

Haufer 』. Shin menenangkan Konig, yang tidak menyadari bahwa senjatanya telah 

diambil, dan mengaktifkan keterampilan. 

Setelah menambahkan statistik waktu terbatas dan keterampilan sihir, Shin 
mengembalikan 『Haufer』 kepada pemiliknya. 

"... Aku perhatikan pedangku berbinar, tapi apa yang kamu lakukan?" 

"Aku tidak bisa menyalakannya dengan benar di kereta, jadi aku hanya memasang 
beberapa bonus. Jika Anda fokus, Anda akan dapat menggunakan keterampilan 
meningkatkan fisik dan keterampilan sihir. " 

" ... Anda menggunakan item, lalu? " 

" Memiliki lebih banyak kekuatan yang Anda inginkan hanya akan membantu, bukan? " 
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Shin menjawab pertanyaan dengan pertanyaan lain, berusaha menghindari menjawab. 

Kepergian mereka tergesa-gesa, jadi mereka tidak punya waktu untuk bertenaga dengan 
benar, itu saja. Itu hanya dorongan sementara, karena ada risiko diserang selama 
perjalanan. 

Di antara harta Shin ada juga senjata yang lebih kuat dari 『Haufer』. Tetapi persyaratan 

statistik mereka agak tinggi; Konig hanya akan mampu menangani beberapa dari mereka. 

Mengubah senjata tanpa banyak berpikir akan menyebabkan kecakapan penanganannya 
berkurang, secara total bertentangan dengan hasil yang diinginkan; dengan demikian, 
dorongan darurat ini adalah semua yang dia rencanakan untuk dilakukan sampai mereka 
dapat beristirahat dengan baik di malam hari. 

"Aku akan membuatnya sedikit lebih baik malam ini, jadi untuk sekarang tolong selesaikan 
itu." 

"Hmm, kamu berbicara seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, tapi aku bisa 
merasakan kekuatan sihir yang jauh lebih dari pedang ..." 

Konig memandang dengan bingung pada pedangnya yang setia dan aura yang tidak biasa 
itu berasal. 

"Lawan kita, bagaimanapun, adalah profesional yang terampil. Kita juga harus siap. " 

Mengetahui dengan baik bahwa dia mungkin akan penuh dengan pertanyaan nanti, Shin 
menggunakan keterampilan tanpa cadangan. 

Salah satu alasannya adalah tidak membiarkan Konig mati, tentu saja, tetapi prioritas 
pertama adalah meningkatkan rasio keberhasilan penyelamatan Hermie sebanyak 
mungkin. Menahan diri dan kemudian tidak bisa menyelamatkannya akan menjadi akhir 
yang menyedihkan. 

Partai Shin kuat, tetapi anggotanya sangat sedikit. 

Mereka memiliki keterampilan untuk mengimbangi jumlah mereka, tetapi itu tidak bisa 
dikatakan sebagai solusi terbaik untuk melaksanakan misi mereka dengan sempurna. 

Menghadapi musuh dengan ukuran yang tidak diketahui saat mengintai mereka, terlibat 
dalam pertempuran, dan melakukan operasi penyelamatan pada saat bersamaan, akan 
dengan mudah menciptakan celah di pertahanan mereka. 

Salah satu alasan untuk membiarkan Konig bergabung dengan partai mereka adalah untuk 
setidaknya menutupi kelemahan semacam itu. 

"Bagaimana kita akan bergerak begitu kita mencapai tujuan?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Setelah mereka selesai membuat persiapan dan duduk untuk makan, Konig mengajukan 
pertanyaan ini. 

Saat kereta berjalan dengan kecepatan tinggi, kusir, Schnee, tidak bisa meninggalkan 
posisinya untuk bergabung dalam diskusi. 

"Pertama, aku bertujuan menyusup ke lokasi tanpa terlihat. Ya, penting untuk 
menghentikan ritual, tetapi prioritas pertama adalah membebaskan pengorbanan. Sebelum 
hal lain, saya ingin menghindari konflik. " 

" Memang, tanpa pengorbanan ritual tidak bisa dilanjutkan juga. " 

Konig menyetujui usulan Shin. 

Itu adalah cara termudah dan tercepat untuk menghentikan rencana musuh. 

"Akan membantu jika kita mengetahui struktur internal gua. Itu adalah gua alami, jadi aku 
ragu ada peta ... tapi yang terpenting, kita tidak tahu jumlah musuh. " 

" Haruskah Shin dan aku pergi memeriksa dulu? " 

" Aku pikir itu lebih baik, ya. Sejujurnya aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu, tetapi 
bertindak berdasarkan dorongan hati dan mengacau akan lebih buruk. Tapi agak frustasi. " 

Shin mengangguk mendengar kata-kata Schnee. Bagaimanapun, risiko tetap ada. Mereka 
tidak dapat memutuskan strategi mana yang memiliki risiko lebih tinggi. 

"Jadi semua bisa kita lakukan adalah menunggu." 

"Itu benar. Bagaimanapun juga, kita hanya akan berada di jalan Shin dan Yuki. " 

Bahkan jika ditemani oleh Kagerou, statistik Tiera yang rendah dan pekerjaan tipe pelopor 
Shibaid membuat mereka tidak cocok untuk misi infiltrasi. 

Mereka berdua sepenuhnya menyadari hal ini, dan setuju untuk berdiri tanpa sepatah kata 
pun. 

"Kurasa itu satu-satunya jalan." 

Konig juga, meskipun frustrasinya, setuju untuk menunggu. 

Mereka terus berdiskusi dan memutuskan apa rencana umum selanjutnya, setelah itu Shin 
mulai memperkuat senjata mereka. 

"Baiklah, saatnya untuk memulai." 

Dia mematerialisasikan tungku portabel dari kartu item dan memasukkannya dengan sihir. 
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Hal itu menyebabkan nyala ungu muncul di tengah tungku. 

"Warnanya berbeda. Sekarang saya memikirkannya, sudah berbeda sejak saat itu. " 

Nyala api dulunya berwarna merah selama era game. Pertama kali dia marah pada Tsuki no 
Hokora setelah datang ke dunia ini juga, warna nyala api itu sedikit ungu. 

Itu adalah perubahan yang sangat kecil, jadi Shin hanya berpikir itu adalah efek dari dunia 
yang tidak menjadi permainan lagi. Bahkan jika dia fokus, warnanya adalah satu-satunya 
perubahan yang bisa dia rasakan. 

Dia mencoba memegang pedang acak di atas api, untuk memastikan, tetapi tidak ada yang 
tidak biasa terjadi. Sihir yang mencapai tangan Shin melalui bilah itu adalah sihir yang 
sama yang dia kenal dengan baik. Tidak ada yang terasa. 

"Shin? Apa ada yang salah? " 

" Oh tidak, tidak ada apa-apa. " 

Setelah memastikan bahwa warnanya adalah satu-satunya perubahan, Shin mendorong 
Kon Haufer Kon Konig ke dalam api. 

Setelah beberapa detik, 『Haufer』 bersinar merah-panas di dalam api keunguan. 

Biasanya tidak mungkin untuk menggunakan senjata kelas Legend hanya dengan tungku 
portabel. Kekuatan sihir Shin dan tungku yang dibuat khusus, sementara mereka tidak bisa 
sejauh membiarkannya meredamnya menjadi senjata lain, memungkinkannya untuk 
menyalakannya. 

"Maksudmu kamu bisa memodifikasi senjata kelas Legend? Saya mendengar bahwa bahkan 
kurcaci yang terampil pun kesulitan melakukannya, tetapi ... " 

" Lagipula, yang dipilih tidak terikat oleh akal sehat. Tapi yang bisa saya lakukan adalah 
memperkuatnya, ingatlah. " 

Shin memastikan untuk menunjukkan bahwa ia hanya dapat memodifikasi senjata kelas 
Legend, bukan memalsukannya. 

Shin sudah tahu bahwa pedang besar tingkat Legenda-Rionne, 『Muspelm』, dianggap 

sebagai harta yang nilainya tidak dapat dibandingkan di dunia ini. 

Mempertimbangkan kepribadian Konig, sulit untuk membayangkan bahwa dia akan 
berbicara tentang Shin kepada sembarang orang, tetapi Shin membuat keputusan untuk 
membatasi informasi yang akan dia berikan kepada ksatria. 

"Bahkan hanya bisa memperkuat senjata kelas Legend yang sudah kuat adalah kemampuan 
yang berharga, aku akan berkata." 
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"Tapi juga tidak berguna tanpa menggunakan apa pun," 

Seperti kata Shin, di dunia di mana bahkan Rare dan Senjata kelas unik langka, dia memiliki 
beberapa peluang untuk menggunakan kemampuannya ini. 

Itu seperti peti harta karun ... tanpa kunci. 

"Baiklah, ini dia. Saya bisa meningkatkan kekuatan dan ketajaman pedang dan 
menambahkan efek yang memperkuat efek sihir pengguna. Menambahkan efek 
penggunaan terbatas yang saya tambahkan sebelumnya, itu menjadi kartu truf yang bagus, 
menurut saya. Tolong periksa apakah itu terasa aneh. " 

Shin kemudian menyerahkan『 Haufer reinfor yang diperkuat kepada Konig. Dua garis 

hijau zamrud menghiasi pedang perak pedang itu. 

"... Benar-benar mengesankan." 

Konig bergumam sambil melihat 『Haufer』. 

Dia kemudian dengan kuat memegang cengkeraman pisau dan, setelah bergerak beberapa 
langkah menjauh dari Shin dan yang lainnya, mengayunkan pedang dengan ringan. Bilah 
sihir menarik garis perak di udara saat memotongnya dengan suara tajam. 

Konig mengangguk penuh penghargaan, lalu kembali ke posisinya dan mengayunkan 
pedangnya berturut-turut. 

Dari sekolah mana gerakan-gerakan itu berasal? Mengikuti gerakan 『Haufer』 yang 

mengalir, seberkas cahaya perak menerangi kegelapan. 

"Memang mengesankan. Aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. " 

Setelah melakukan beberapa urutan teknik pedang, Konig mengungkapkan kekagumannya 
pada Shin. 

"Senang mendengarnya. Selanjutnya adalah baju besi, lepaskan, kan? " 

Konig, yang telah membuat『 Haufer 』diperlengkapi berharap untuk mengujinya dalam 

pertarungan yang sebenarnya, masih mengenakan baju besinya juga. 

Dia mengangguk pada undangan Shin dan sedetik kemudian armornya berbinar dan 
perlahan menghilang menjadi kartu item. 

Itu berbeda dari menggunakan menu selama era game; dalam permainan, transformasi 
hanya akan memakan waktu sekejap. 

Itu sangat mirip dengan fenomena yang dilihat Shin selama pertempuran melawan Barlux. 
Tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahwa kartu telah digunakan pada waktu itu. 
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"Jika kamu tidak keberatan aku bertanya, apakah baju besi itu menerima perlakuan 
khusus? Ini pertama kalinya aku melihat baju besi berubah menjadi kartu dengan cara ini. " 

" Begitukah? Saya telah mendengar bahwa ini adalah teknik yang dikembangkan oleh 
orang-orang yang berusaha menghidupkan kembali teknologi untuk mengubah peralatan 
secara instan, yang biasa terjadi sebelum 'Senja Yang Mulia'. Tampaknya teknisi dari faksi 
merah dan hitam berkolaborasi dan membuatnya dapat digunakan secara normal. " 

Karena itu adalah teknik yang berhubungan dengan peralatan pertempuran, faksi yang 
kuat dalam pandai besi dan alkimia cenderung memfokuskan semua pengetahuan mereka 
untuk membawanya kembali. 

"Saya melihat. Itu tidak lengkap, jadi ada sedikit kehilangan waktu. " 

" Itu benar. Itu menghilangkan tugas melepas peralatan setiap saat, jadi saya merasa itu 
sangat berharga. Namun ada beberapa pandai besi, alkemis, atau penyihir yang dapat 
menerapkan perawatan ini. Milikku dilakukan oleh seorang alkemis tingkat tinggi dari 
Gereja, tapi itu sama sekali tidak mudah. " 

Sambil mendengarkan Konig, Shin mematerialisasikan zirah sekali lagi. Dia tidak 
menempatkannya ke dalam tungku, tetapi menempatkan tangannya di atasnya untuk 
menyuntikkan kekuatan magis di dalamnya. 

Shin menggunakan 【Appraisal】 pada armor sambil menyalakannya, tapi mungkin karena 

teknologi yang digunakan di dalamnya tidak ada di era game, dia tidak bisa 
menganalisisnya secara detail. 

(Mungkin ini mirip dengan Seni?) 

Shin nyaris tidak tahu apa-apa tentang Seni. 

Dia telah kembali ke Bayreuth setelah pertempuran dengan Girard, tetapi dia telah 
dipindahkan ke tempat suci Kalkia segera. Di sana ia bergabung dengan pertempuran 
defensif Balmel, diikuti oleh penculikan Millie. 

Tidak ada waktu untuk meminta Schnee atau Shibaid untuk mengajarinya tentang mereka. 

"... .Sekarang sudah lengkap." 

Setelah meningkatkan kekokohan armor dan statusnya, meskipun sedikit, Shin mengubah 
armor itu menjadi sebuah kartu dan mengembalikannya ke Konig. 

Konig melengkapinya sekali lagi dan memeriksa bagaimana rasanya. Ukurannya tidak 
berubah, jadi dia bergerak sedikit untuk melihat seberapa besar kemampuan fisiknya akan 
meningkat. 
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"Kami juga akan memulai lebih awal besok. Lebih baik istirahat sekarang. " 

" Haruskah seseorang berjaga-jaga? " 

" Aku ragu sebagian besar monster bisa lolos dari mata binatang buas kita. " 

Kemampuan persepsi bahaya Yuzuha dan Kagerou jauh lebih tinggi daripada item 
keamanan rata-rata. Kemungkinan diserang secara mengejutkan sangat rendah. 

Selain itu, gerbong telah dimodifikasi sebelum keberangkatan, agar dapat digunakan 
sebagai basis operasi sederhana. 

Jika seseorang beristirahat di dalam, gerbong itu dilindungi oleh 【Barrier】 dan 【Wall】 

yang hanya bisa dilewati bos lapangan. Ditambah lagi, bahkan ketika tidur, kemampuan 
persepsi bahaya Shin dan Schnee hampir sepenuhnya aktif. Aman untuk mengatakan 
bahwa serangan mendadak tidak mungkin terjadi dalam situasi itu. 

"Itu benar juga. Lebih mungkin bagi monster itu sendiri untuk berbalik dan melarikan diri. 
Mereka mungkin akan takut dan tidak semakin dekat bahkan jika mereka tidur. " 

Konig setuju dengan kata-kata Shin juga. 

Setelah selesai makan malam, rombongan kembali ke kereta untuk tidur. 

◆◆◆◆ 

Di ruangan gelap, cahaya redup tunggal berkedip-kedip. 

Di tengah ruang 20 mels persegi adalah lingkaran sihir 15 mels lebar dan penghalang yang 
menyelimutinya. Di lingkaran sihir sekitar 20 orang juga dapat ditemukan, pria dan wanita 
mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. 

"Sial!! Biarkan aku keluar!! Biarkan aku keluar dari sini !! " 

Jeritan seseorang bergema di seluruh ruangan. 

Orang-orang di dalam lingkaran sihir yang masih bisa bergerak mulai dengan putus asa 
menghantam penghalang lingkaran. Sebagian besar dari mereka adalah laki-laki, tetapi di 
antara mereka ada yang memegang anak-anak atau perempuan dalam pelukan mereka. 

Tak satu pun dari mereka membawa sesuatu yang menyerupai senjata, juga pakaian 
mereka tidak terlihat seperti apa yang akan dikenakan seseorang yang berjuang untuk 
mencari nafkah. 

Memang, semua yang ada di dalam lingkaran sihir adalah warga sipil biasa. 

"Hei sekarang, kamu melakukannya lagi? Ini seperti kau menikmatinya bahkan ... " 
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Di antara teriakan putus asa, sebuah suara letih menggema di luar lingkaran. 

Diterangi oleh cahaya yang berasal dari dalam lingkaran, siluet pemilik suara muncul dari 
kegelapan. 

Wajah yang muncul dulu milik pria bernama Eline. 

"Ya ampun, bukankah ini aura yang kurasakan milik Adara? Sudah lama. " 

" Apakah ini akan cukup? " 

Pria yang dipanggil Adara menjawab. Sepertinya itu adalah nama aslinya. 

"Banyak tetesan membuat mandi, seperti yang dikatakan manusia. Nah, ini adalah hiburan 
bagi saya, jika saya bisa mendapatkan sesuatu darinya, bagus, tapi hanya itu saja. Sungguh 
mengharukan melihat orang lain bertindak untuk menyelamatkan orang yang mereka 
cintai. " 

" Karena keputusasaan berikut hanya akan terasa lebih enak, kan? Kamu sama seperti 
biasanya, Scoruas. " 

Di bagian atas ruangan, berbentuk seperti galeri di panggung di bawah ini, Adara berbicara 
kepada siluet yang menyeringai di depannya, Scoruas. 

Scoruas adalah seorang pria dengan ciri-ciri seperti pangeran tampan. Rambut putih dan 
mata merahnya, diterangi oleh cahaya ruangan, memiliki sesuatu yang menarik perhatian 
orang lain. Jika dia pernah bergabung dengan sebuah pesta, tidak akan ada keraguan 
bahwa dia akan menarik perhatian banyak gadis bangsawan. 

Itu selama mereka tidak menyadari kepribadian seorang pria yang menemukan 
kegembiraan dalam jeritan kesedihan yang datang dari lantai di bawah. 

"Tuan kita mungkin berbeda, tapi kami berdua melayani Tuan Miasma yang sama. Saya 
pikir Anda akan berbagi emosi ini dengan saya, bukan? " 

" Saya tipe parasit, Anda tipe ciptaan. Kelahiran kami berbeda, jadi suka dan tidak suka 
juga, kurasa? Jika tipe mutan melihat hal ini, mereka akan melahap semuanya segera, kau 
tahu? " 

Semua iblis berada di bawah komando salah satu dari tiga Dewa Miasma, yang terkuat di 
antara setan kelas Grand Duke. 

Semua iblis, sejak saat kelahiran mereka, bertindak dengan tujuan membangkitkan Dewa 
Miasma, menggunakan keputusasaan dan kesedihan manusia sebagai bahan bakar. 

Namun, roh-roh jahat dengan kepribadian yang sangat kuat akan merusak bahkan 
pemaksaan ini. 
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Adara dan Scoruas adalah iblis seperti itu; kepribadian mereka yang kuat memungkinkan 
mereka untuk mematahkan kuk yang pernah menahan mereka. 

"Tapi aku mengerti pemikiran seperti itu. Saya ingin sedikit lebih banyak kerja sama, jujur 
saja. Bawahan saya belum bangun, dan tampaknya Magnamuc * telah terhapus juga. "(T / 
N: Berubah dari Magunumuku) 

Scoruas berbicara sambil mengangkat bahu. Dia tampaknya tidak merasakan sedikit pun 
kemarahan terhadap kematian rekan mereka. 

"Hm? Bukankah itu menyusup ke suatu negara di suatu tempat? " 

" Negara yang sama tempat orang yang kamu miliki bersamamu berada. " 

Sambil berkata begitu, Scoruas menunjuk sesuatu di belakang punggung Adara. Itu 
Wilhelm, berdiri tanpa ekspresi. 

Tangan kanannya mencengkeram tombak neraka 『Vakira』. 

"Kerajaan Bayreuth, bukan? Saya tidak berpikir rakyat jelata di sana bisa mengalahkan 
seseorang dari tingkat itu, " 

" Sepertinya putri yang lebih dekat tidak ada, tapi sepertinya ada pejuang terampil yang 
kita tidak tahu. Seseorang yang cukup baik untuk membunuhnya tanpa membuat keributan 
sedikit pun. " 

Terlepas dari kenyataan bahwa lebih banyak hambatan muncul di depan mereka, ekspresi 
Scoruas tetap tenang. Bagaimanapun, tidak memiliki lawan yang layak untuk dihadapi 
adalah sumber kebosanan baginya juga. 

"Baiklah, sepertinya kita hampir selesai di sini." 

Scoruas melirik ke lantai di bawah. Sesuatu berubah dalam lingkaran sihir. 

Mayat orang-orang yang tidak memukul pada penghalang, runtuh di tanah atau menjadi 
tidak sadar, mulai memancarkan cahaya. 

"Ah, aah..aku ... anakku ... !!!" 

Suara lelaki yang menggendong seorang anak naik di atas yang lain. 

Bayi itu tidak sadarkan diri, nyaris tidak bernapas. Tubuh itu telah berubah menjadi bola 
cahaya dan menghilang. 

Di pelukan lelaki itu hanya tersisa pakaian mungil yang dikenakan bayi. 

"Apa !?" 
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Semua saksi transformasi bayi mulai menggedor penghalang lingkaran sihir dengan 
intensitas yang lebih besar. 

Beberapa berdebar sangat kencang hingga darah mulai menetes dari kepalan tangan 
mereka, tetapi meski begitu mereka tidak menyerah. 

"Ini ... tidak bisa ..." 

"Sialan !! Jangan pergi, tidaaaaaak !!! " 

Bagaimanapun kuatnya pukulan mereka, penghalang itu tidak bergerak. 

Itu adalah penghalang yang hanya bisa ditembus oleh seseorang pada level Wilhelm. Untuk 
warga negara biasa tanpa kekuatan khusus, tidak ada yang bisa mereka lakukan. 

"Aaaah, AAAAHHHHHHH !!!" 

Satu per satu, para tahanan berlutut, menjerit. 

Di tangan mereka hanya ada tulang-tulang orang-orang yang telah mereka coba lindungi 
dengan nyawa mereka. 

"BEEEEEEAUTIFUUULLLL !!!! Ekspresi itu, saat ketika harapan berubah menjadi 
keputusasaan! Ini seni, ya seni! Lolongan ini, penderitaan ini! Lezat!! Makanan lezat !! " 

Scoruas merentangkan tangannya lebar-lebar dan bersorak keras. 

Itu adalah tepuk tangan satu orang, setelah ia melihat pertunjukan yang mengesankan. 

Namun, apa yang ia saksikan dengan luar biasa adalah saat-saat terakhir orang-orang yang 
kehilangan keinginan untuk hidup, di antara air mata dan isak tangis, basah oleh darah 
segar. 

Seperti yang terjadi pada orang yang mereka cintai, mereka juga berubah menjadi cahaya 
dan menghilang. 

Ketika semua tahanannya menghilang, sebagian kecil dari lingkaran sihir bersinar merah. 
Itu adalah perubahan yang sangat kecil, cukup kecil sehingga bisa dianggap hanya 
imajinasi. 

"Astaga," 

Adara mengangkat bahu sambil memandang Scoruas, ekspresinya masih dipenuhi dengan 
kegembiraan. 

Adara dapat mengerti mengapa Scoruas melakukan apa yang telah ia lakukan, ia secara 
pribadi merasa itu tidak ada gunanya. 
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Mencari pengorbanan yang lebih layak akan lebih efektif. Itu adalah garis pemikiran Adara, 
dan juga mengapa Hermie diculik. 

"Hmm? Ooh. Saya melihat layak membawanya ke sini. " 

Adara merasa bahwa aura di belakangnya telah berubah dan berbalik; seperti sebelumnya 
Wilhelm berdiri, tidak bergerak. Tangan yang mencengkeram 『Vakira』 melakukan jauh 

lebih erat, sementara kabut yang menyelimutinya terkadang berubah merah dan menguap, 
hanya untuk kembali sesaat dan mengulangi prosesnya. Tampaknya kabut itu sendiri 
terbakar. 

Wilhelm berada dalam keadaan dimanipulasi dan tidak sadar, tetapi dia tetap bereaksi 
terhadap adegan mengerikan yang telah dia saksikan. 

Itu bukti nyata bahwa Wilhelm berperang melawan kendali Adara. 

"Bagus, bagus, seperti itulah yang kuinginkan. Berapa banyak lagi yang akan mati sebelum 
kamu mengarahkan tombak itu padaku? " 

Meskipun ada kemungkinan manipulasi putus, ekspresi di wajah Adara sangat 
menggembirakan, seperti halnya Scoruas. 

Tidak peduli berapa banyak yang akan mati demi kesenangan mereka adalah sifat yang 
dimiliki oleh kedua setan itu. Bahkan jika suka dan tidak suka mereka berbeda, mereka 
masih iblis, makhluk yang sama. 

Bahkan jika kuk penahan mereka telah dihapus, prioritas pertama mereka tidak berubah. 
Perbedaannya adalah dalam proses menuju pencapaian tujuan itu. 

Itu mengambil banyak bentuk. Bagi Adara, kehausan yang tak ada habisnya untuk lawan 
yang lebih kuat, begitu kuat hingga hampir melampaui kebangkitan Tuan Miasma sebagai 
prioritas. Bagi Scoruas, pementasan keputusasaan yang "sia-sia" dan superioritas terasa 
terhadap kawan-kawannya sendiri. 

Bahkan, Scoruas bahkan tidak mengenali keberadaan sesamanya setan, kecuali mereka 
kelas Duke atau kelas Grand Duke, seperti dia. Magnamuc, kelas Count, diperlakukan 
seperti pion yang bisa dibuang. 

"Ya ampun, apakah dia memberontak untuk mengendalikanmu? Cukup bocah yang 
energik, bukan? " 

Di lingkaran sihir, sosok berjubah hitam membawa manusia masuk, kira-kira jumlahnya 
sama seperti sebelumnya. 

Scoruas mengalihkan pandangannya dari operasi itu dan memandang Wilhelm. 
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"Sudah berapa kali aku memberitahumu? Ini semua tentang kualitas. Tidakkah kamu 
mencoba untuk mencuri dia, apakah aku jelas? " 

" Aku tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sepele, temanku. Saya tertarik dengan 
rasa keputusasaannya, meskipun ... " 

Scoruas menjilat bibirnya. Semua iblis memakan emosi negatif manusia, tetapi di antara 
mereka Scoruas memiliki rasa lapar yang luar biasa. 

Sulit untuk mendefinisikan jumlah makanan seperti "emosi negatif manusia", tetapi tetap 
saja itu bukan sesuatu yang dapat dikonsumsi tanpa batas. 

Jumlah energi yang dapat diserap dan disimpan tergantung pada tingkat, pangkat, dan 
karakteristik masing-masing iblis. 

Scoruas adalah salah satu dari setan kelas Grand Duke yang memiliki kapasitas penyerapan 
energi tertinggi. 

"Memandangnya mengingatkanku ... apa yang terjadi dengan hantu-hantu menuju Sigurd? 
Kamu ada di sana juga, bukan? " 

Scoruas bertanya, ekspresinya benar-benar tampak seperti dia sudah melupakan 
semuanya tentang itu sampai sekarang. 

Dia tidak mendukung penculikan Hermie secara langsung, tetapi Scoruas yang mengirim 
monster ke Sigurd. 

"Ah, mereka sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Mereka diinjak-injak oleh orang dalam 
penyergapan yang telah berubah menjadi pendeta. " 

Adara berbicara dengan santai, tanpa memperhatikan rekan-rekan mereka yang jatuh. 
Bahkan tidak jelas apakah ada rasa persahabatan di antara mereka. 

"Aku memasukkan sedikit tipuan ke dalam Megurade yang aku kirimkan bersama mereka, 
bagaimana hasilnya?" 

Menggerakkan monster dengan racun adalah hal yang mudah bagi iblis. Mereka bisa 
membuat monster lebih patuh dan tangguh. 

Scoruas tahu bahwa tidak ada orang yang dipilih rata-rata yang bisa menyamai vitalitas 
dan kemampuan serangan Megurade. Dia telah meramalkan bahwa bahkan jika itu tidak 
dapat menghancurkan Palmirack, itu akan membuang setidaknya ke setengah dari kota. 

"Itu dalam bentuk yang bertenaga ... Aku tidak menonton sampai akhir karena aku bisa 
ditemukan, tetapi itu berbahaya. Mereka disertai oleh binatang ilahi! Itu sekuat aku dan 
kamu, mungkin lebih, itu sudah pasti. " 
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Sambil berbicara, senyum Adara semakin melintir daripada ketika dia berbicara tentang 
Wilhelm. Hampir aneh bahwa ia tidak menghadapi monster itu dulu dan di sana. 

"... .Oh, satu hal lagi. Ada beberapa orang kuat di sana juga, tapi aku kenal salah satu dari 
mereka. " 

" Oh, itu menarik. Siapa itu? " 

" Schnee Raizar. Anda pernah mendengar tentang dia juga, bukan? Dia pernah berada di 
bawah Manusia Tinggi. " 

"Oh, dia ada di sana? Saya memang mendengar bahwa Tsuki no Hokora menghilang, 
sekarang Anda menyebutkannya. Saya pikir itu telah dihapus oleh seseorang. Lagipula, ada 
beberapa iblis jahat yang bahkan dia tidak bisa tangani sendiri. Dan aku bertaruh banyak 
yang punya tulang untuk diambil bersamanya. " 

" Haha, seperti kamu yang harus diajak bicara, " 

jawab Adara, selalu menyeringai di wajahnya. 

Dia dan Scoruas bukan musuh saat ini; setan umumnya bersekutu dengan setan lain jika 
mereka melayani Tuan Miasma yang sama. Mereka juga tidak pernah berhubungan baik 
dengan iblis yang melayani Tuan Miasma lainnya. 

Scoruas sebenarnya telah membunuh beberapa iblis Marquis dan Count-class yang 
melayani Dewa Miasma yang berbeda. 

Ketika monster mengalami miasma, mereka dapat berubah menjadi setan, meskipun 
jarang. Sejak era game, tipe iblis itu disebut tipe mutan. 

Setan-setan yang telah dibunuh Scoruas adalah benar-benar pengikut Dewa Miasma tipe-
mutan. 

Tentu saja, melakukan itu akan menciptakan kebencian dan kebencian di antara iblis-iblis 
tipe mutan lainnya; Scoruas sudah menjadi target beberapa kali. 

"Itu hal terakhir yang ingin aku dengar darimu. Bukankah semua Adipati Agung lainnya 
sama? Iblis dengan kepribadian yang kuat, seperti Anda dan saya, tidak peduli sedikit pun. 
Yang kubunuh adalah hal-hal membosankan yang hanya bisa mengikuti nalurinya. " 

" Itu benar juga. Yah, aku hanya ingin mengatakan bahwa Schnee Raizar dan pestanya 
mungkin datang ke sini, jadi ingatlah itu. " 

"Dimengerti. Hehe, Schnee Raizar ... bagaimana rasanya keputusasaanmu ...? " 

" Kau benar-benar tidak pernah berubah, kan ... aku akan kembali ke kamarku, hubungi aku 
jika terjadi sesuatu. " 
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Adara mundur kembali ke kamar yang ditugaskan padanya, pergi Scoruas yang ngiler di 
belakang. Wilhelm mengikutinya, dalam keheningan total. 

Setelah beberapa waktu, jeritan memenuhi gua lagi. 
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Vol. 7 - 3.1 
Bab 3 -- Bagian 1 

"Saya punya pertanyaan, apakah ada yang tahu di mana tepatnya gua pantai seharusnya?" 

Beberapa hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan Sigurd. 

Saat mengendarai kereta dan menggunakan skill 【Clairvoyance】 untuk melihat jalan di 

depan, Shin melihat garis pantai dan menanyakan pertanyaan ini kepada penumpang lain. 

Peta itu hanya memberikan indikasi samar tentang tempat itu, jadi Shin meminta petunjuk 
yang lebih tepat dari Schnee atau Shibaid, yang mungkin tahu. 

"Letak tanah terlihat berbeda dari terakhir kali saya datang. Seharusnya ada tebing di 
sekitarnya. " 

" Aku juga mengingatnya. Tapi aku tidak bisa melihat tebing di sekitar sini ... " 

Shibaid dan Schnee, yang juga menggunakan 【Clairvoyance】 untuk memeriksa sekeliling, 

memberikan jawaban mereka. 

Shin juga melihat dengan seksama, tapi dia hanya bisa melihat pantai memanjang lebih 
jauh, tanpa jejak tempat yang menyerupai pintu masuk gua. 

"Bisakah kamu ingat jika ada tengara?" 

"Tidak, aku tidak bisa mengatakan aku tahu." 

"Aku juga tidak. Tidak ada yang menonjol." 

"... Omong-omong, kapan terakhir kali kamu melihatnya?" 

Shin mengungkapkan pertanyaan ini setelah mengingat umur panjang keduanya. 

"Kupikir kira-kira 300 tahun yang lalu." 

"Bagiku, mungkin 400 tahun yang lalu." "Begitu 

...." 

Mendengar ini, Shin merenungkan bahwa gua secara keseluruhan bisa menghilang dengan 
sangat baik. 

Di darat, di laut, di langit; monster ada di mana-mana di dunia ini. Ada lebih dari cukup 
monster yang mampu menghancurkan gua juga. 
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Bahkan tanpa intervensi monster, tidak aneh jika gua menghilang secara alami dan geografi 
berubah, setelah 300 tahun penuh. 

"Hmm ...." 

"(Yuzuha, respons apa yang kamu dapat?)" 

"(Sudah dekat, tapi ada yang aneh.)" 

Shin meminta bantuan Yuzuha, memercayai teknik pelacakannya, tetapi menerima 
jawaban yang tidak jelas. 

Setelah menanyakan lebih lanjut melalui Mind Chat, Shin mengetahui bahwa Yuzuha dapat 
mendeteksi keberadaan di dekatnya, tetapi tidak dapat menentukan ke arah mana. 

Tampaknya Yuzuha tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik karena usianya yang 
masih muda; Shin sampai pada kesimpulan bahwa ada sesuatu yang mengganggu 
kemampuan pelacakannya. 

"(Apa pendapatmu tentang apa yang Yuzuha katakan?)" 

"(Kemungkinan penyebabnya adalah miasma. Bagaimanapun, itu bisa mengganggu indera 
orang, sehingga bisa memengaruhi keterampilan Yuzuha secara negatif.)" 

Shibaid berspekulasi bahwa penyebabnya adalah miasma. Iblis tingkat tinggi lebih tahan 
terhadap keterampilan sihir, sehingga keterampilan Yuzuha bisa terpengaruh juga. 

"(Aku setuju. Kekuatan Yuzuha belum sepenuhnya matang, dan ada kemungkinan 
penghalang dibangun di sekitar lokasi ritual.)" 

Schnee juga mengungkapkan sudut pandang yang valid. 

Setan dan anggota fraksi kemungkinan akan mencoba menghilangkan peluang terkecil 
untuk ditemukan. Itu wajar untuk berpikir bahwa mereka telah menetapkan mekanisme 
penyembunyian untuk menjauhkan orang dan menjaga lokasi tersembunyi. 

"Setan-setan itu pasti dekat, tidak diragukan lagi." 

Tiera berbicara sementara Shin dan Schnee benar-benar diam, berbicara melalui Obrolan 
Pikiran. 

"Kamu bisa tahu?" 

"Racun iblis sedikit berbeda dari yang lahir dari emosi manusia. Itu adalah sesuatu yang 
saya rasakan ketika saya berhadapan langsung dengan setan, jadi saya yakin akan hal itu. " 
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" Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa ini adalah tempat yang tepat. Itu sudah berita 
bagus. Mari kita coba berlari di sepanjang pantai, pertama. Aku akan pergi ke kiri, kamu 
ambil kanan, Yuki. " 

Setelah mendengarkan Tiera, Shin menyuarakan pikirannya. 

"Dimengerti. Kita dapat menempuh jarak yang cukup jauh bahkan dalam waktu singkat, 
jadi ... mari kita berlari selama 30 menit, dan jika kita tidak menemukan apa pun kita 
kembali ke sini, apa yang Anda katakan? " 

" Kedengarannya bagus. Bagaimanapun, kami tidak yakin bahwa gua itu terletak di tepi 
pantai. " 

Shin mengangguk pada usulan Schnee. 

Jika Shin dan Schnee berlari dengan kecepatan penuh mereka, mereka dapat dengan 
mudah mengalahkan bahkan mobil sport. Mereka tidak dapat melakukan inspeksi 
mendetail saat berlari, tetapi visi dinamis mereka yang ditingkatkan tidak akan 
melewatkan sesuatu sebesar pintu masuk ke gua. 

Bahkan jika itu telah disembunyikan, Shin dan Schnee keduanya memiliki keterampilan 
untuk mendeteksi perangkap yang ditetapkan oleh unit pengintai serta pintu tersembunyi. 
Sebaliknya, akan lebih mudah untuk menemukan apakah ada sesuatu yang dirusak. 

"Sepertinya aku tidak bisa banyak membantu dalam pencarian seperti ini." 

Nada bicara Konig sedikit frustrasi. 

"Kami akan kembali kurang dari satu jam, bahkan jika kami tidak dapat menemukan apa 
pun. Kami sudah dekat dengan situs ritual, jadi ada kemungkinan diserang; berjaga-jaga. " 

"Dimengerti. Hati-hati, kalau begitu. " 

Kereta itu berhenti tepat sebelum pantai, lalu Shin dan Schnee lari ke arah yang 
berlawanan. 

Shin berlari pada jarak tertentu dari ombak, pasir naik di belakangnya. 

Pemandangan pantai terus tidak berubah, sementara di sisi lain pohon dan tanaman 
berhembus melewatinya. 

"Tidak ada perbedaan dalam responnya?" 

"Kuu, aku tidak tahu ..." 
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Shin berbicara dengan Yuzuha, menaiki bahunya, sambil mencoba mendeteksi tanda-tanda 
yang mencurigakan. Dia telah membawanya bersama untuk memeriksa apakah responsnya 
akan berubah di sepanjang jalan. 

"Rasanya juga kita tidak semakin jauh?" 

"Kuu? Rasanya seperti kita semakin jauh ... jenis rasanya sama saja ... " 

Gangguan itu masih berpengaruh, rupanya. 

Menilai dari kata-kata Yuzuha, Shin berpikir bahwa mungkin tidak ada apa-apa di arah ini, 
tapi dia memutuskan untuk terus maju, untuk memastikan. 

"Kuu !! Kita jauh sekarang !! " 

Setelah sekitar 10 menit, Yuzuha angkat bicara. Perubahan dalam respons yang disebabkan 
oleh peningkatan jarak tidak dapat diganggu, tampaknya. 

"Jadi Schnee memiliki arah yang benar. Ayo kembali, pegang erat-erat! " 

Shin bergegas kembali, menendang badai pasir di belakangnya. Mendukung Yuzuha, 
diseret dan diterbangkan oleh tekanan angin, dengan lengan kirinya, Shin menelusuri 
kembali langkahnya ke titik awal. 

"Kuu !! Sangat cepat! " 

" Aku tidak perlu memeriksa sekeliling sekarang !! Dan saya akan pergi lebih cepat lagi! " 

Shin sudah memastikan bahwa tidak ada yang perlu diperhatikan di jalan, jadi dia 
meningkatkan kecepatan kepulangannya. 

Saat pasir membuatnya sulit untuk berlari, ia melanjutkan ke tempat yang lebih sulit. Saat 
berlari, ia menghubungi Schnee melalui Mind Chat. 

"(Shin di sini. Sepertinya arah yang kamu ambil adalah yang benar. Saat aku berlari, 
respons musuh semakin jauh. Ada kemungkinan musuh juga bergerak, jadi lebih baik 
perhatikan langit juga.)" 

"(Dimengerti. Jika mereka bergerak, aku akan melacak mereka.)" 

"(Aku mengandalkanmu. Aku akan memberitahu Shibaid dan yang lainnya untuk 
memimpin jalanmu. Hubungi aku jika terjadi sesuatu.)" 

Shin kemudian tutup Obrolan Pikiran untuk saat ini. 

Untuk melacak seseorang tanpa diketahui, pekerjaan Schnee, "Kunoichi", adalah yang ideal. 
Ini menggabungkan mobilitas, kerahasiaan dan beragam keterampilan pelacakan. 
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Bahkan jika dia ketahuan, mengalahkan Schnee dan Moon Blue Moon reinfor yang 
diperkuatnya adalah prestasi bagi beberapa orang. Bahkan jika dia harus menghadapi 
lawan yang lebih kuat darinya, dia memiliki keterampilan dan barang yang tepat untuk 
memastikan dia bisa melarikan diri. 

"Masalahnya adalah berapa banyak iblis yang harus kita hadapi." 

Setelah memberi tahu Shibaid tentang situasi melalui Mind Chat, Shin memikirkan tentang 
pasukan musuh. 

Iblis menjadi semakin mirip manusia, semakin tinggi pangkat mereka, dan kekuatan 
mereka pun bertambah. Menilai dari siluet yang dilihat Tiera di Palmirack, aman untuk 
berasumsi bahwa setidaknya ada satu Duke atau setan kelas yang lebih tinggi. 

Setan kelas Duke memiliki kecerdasan setara dengan manusia. Mereka tidak akan muncul 
sendiri tanpa melakukan kontak dengan setan lain, seperti yang akan terjadi dalam 
permainan. 

Karena ada mantan pemain juga, tidak aneh jika mereka bekerja sama dengan setan lain, 
berdasarkan informasi yang mereka peroleh. 

"Jika mereka masih beroperasi pengaturan permainan, kami hanya harus berurusan 
dengan satu Tiera lihat ... berdasarkan apa yang dikatakan Schnee, tampaknya setan 
menjadi aktif baru-baru ini, jadi mungkin yang aktif masih sedikit?" 

Pada sangat paling tidak, Shin yakin bahwa ketiga iblis yang disebut Tuan belum bangkit. 
Para Dewa Miasma melepaskan racun hebat di sekitar mereka sejak saat kebangkitan 
mereka, lalu mulai segera mengangkat pasukan mereka. 

Selama era game, Shin telah melihat beberapa guild mengumpulkan pasukan mereka untuk 
bertarung melawan 'pasukan' Dewa Miasma. 

Jika hal seperti itu sudah terjadi, benua tempat dia sekarang tidak akan dibiarkan utuh. 

Ada kemungkinan bahwa mereka telah terbangun di benua lain, tetapi Berett Perusahaan 
Emas tidak akan lupa menyebutkan sesuatu yang begitu penting; itu adalah kemungkinan 
yang bisa mereka singkirkan. 

"Bagaimanapun, kita tidak bisa melakukan apa-apa jika kita tidak menemukan pintu masuk 
terlebih dahulu." 

Shin melihat kereta bergegas di pantai dan berhenti berpikir untuk saat ini. 

Dia naik ke kereta, menghindari pasir yang ditendang di belakangnya. Sambil berlari di 
sampingnya, Shin melambai ke Tiera, kusir saat ini. 

"Eh !? Anda sudah kembali? " 
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"Ya, aku mengerti." 

Shin dengan santai menjawab Tiera yang terkejut dan melompat ke kereta. 

Gerbong itu berjalan dengan kecepatan tinggi di tengah kesulitan medan, tetapi di dalam 
tidak ada getaran yang bisa dirasakan, kesunyian yang sangat kontras dengan lintasannya 
yang liar. Kemampuan kecepatannya sangat luar biasa sehingga, pada titik ini, satu-satunya 
kesamaan yang dimiliki oleh gerbong dengan kendaraan lain yang serupa adalah 
bentuknya. 

"Oke, semuanya akan menjadi serius sekarang. Tiera, biar saya periksa, Anda melengkapi 
aksesoris Anda, bukan? " 

" Tentu saja. Armor, senjata, semuanya dihidupkan sebanyak yang dimungkinkan oleh 
statistikku, kan? Yah, aku yang terlemah di grup, jadi aku mengerti jika kamu khawatir. " 

Partai tidak tahu persis seberapa kuat lawan mereka kali ini, dan level Tiera telah 
meningkat, jadi peralatannya telah diperbarui. 

Dia mengenakan baju kulit seperti korset dengan jaket hijau gelap yang tersampir di 
atasnya, hot pants cokelat dan sepatu tempur yang dihiasi dengan bulu perak. Di 
lengannya, pelindung lengan yang dibuat dengan kulit binatang berkilau dilengkapi. 

Bonus tambahan telah meningkatkan statistik Tiera jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 

Tiera agak khawatir bahwa peralatan saat ini lebih menekankan area dadanya daripada 
yang lama, tapi itu adalah peralatan terbaik yang bisa dia kenakan saat ini, jadi dia tidak 
bisa benar-benar mengeluh. 

Senjatanya juga, jelas, berbeda. 

Meskipun ada peningkatan peralatan ini, dia tidak bisa tidak berpikir tentang 
kemampuannya sendiri yang jauh lebih rendah daripada yang lain. 

"Maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Di antara iblis-iblis tingkat tinggi, ada banyak yang 
bahkan orang-orang pilihan tidak punya harapan untuk mengalahkan. Saya mengatakan 
pada Schnee untuk tidak berkelahi kecuali jika perlu karena ada kemungkinan dia juga 
akan kalah. " 

Suara Shin berbisik ketika dia menyebutkan bagian tentang Schnee. 

"Tuan bisa ... kalah?" 

Tiera menonton ke depan, tetapi tidak bisa menahan pandangan terkejut ke arah Shin. 

Schnee, setelah pulih 『Blue Moon』, senjata eksklusifnya, jauh lebih kuat daripada 

monster bos biasa. Dia juga bisa menggunakan keterampilan sihir untuk penghancuran 
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berskala luas, sekarang karena keterbatasan penggunaannya sebagian telah terangkat. Sulit 
untuk memikirkan seseorang yang kurang cocok untuk kata "kekalahan". 

Meski begitu, setan tidak bisa diremehkan. 

"Yah, dengan aku dan Shibaid juga, aku ragu kita akan dengan mudah jatuh dalam bahaya 
sebanyak itu. Kami juga memiliki Kagerou. " 

Mengatakan ini, Shin memandang Kagerou, yang sedang menarik kereta. 

Di satu sisi, Shin memiliki sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada Kagerou atau iblis 
yang bertengger di pundaknya, mengatakan "kuu kuu" ... tapi sepertinya tidak ada yang 
khawatir untuk saat ini. 

"Tuan Shin, jika Anda telah kembali itu berarti respons musuh ada di pihak Lady Yuki?" 

Konig menunggu Shin dan Tiera menyelesaikan pembicaraan mereka sebelum berbicara. 
Dia sudah mendengar dari Shibaid alasan kecepatan liar kereta, jadi dia tidak khawatir. 

"Itu benar. Kita tidak tahu apakah itu situs ritual, tetapi kita pasti akan menemukan siluet 
yang dilihat Tiera di Palmirack. " 

" Begitu , semoga dia baik-baik saja. " 

Konig membisikkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. 

◆◆◆◆ 

"(Schnee di sini. Saya menemukan pintu masuk ke gua.)" 

Itu terjadi kurang dari 5 menit sejak mereka mulai berlari. 

Komunikasi yang ditunggu datang dari Schnee. 

"(Hebat! Seperti apa lingkungan pintu masuk itu?)" 

"(Aku tidak bisa mengatakan dengan jelas tanpa mendekat, tapi ini aneh. Itu tidak 
disembunyikan dengan cara apa pun, tidak ada jebakan biasa yang menandakan kehadiran 
penyusup, atau siapa pun yang berjaga. Aku memeriksa dengan 【Magic Sonar】 , jadi saya 

yakin itu mengarah ke dalam.) " 

Kegembiraan dari penemuan itu tidak berlangsung lama. Setelah mendengar kata-kata 
Schnee, Shin bertanya-tanya apakah itu bukan gua normal yang sama sekali tidak 
berhubungan. 

Tetapi informasi yang ia terima setelah itu menenangkan keraguannya. 
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【Magic Sonar】 pada awalnya digunakan untuk mendeteksi benda yang terkubur dan 

bijih, tetapi bisa disesuaikan untuk mencari jalur bawah tanah yang tersembunyi dan peta 
yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. 

Begitulah cara Schnee bisa memeriksa bagian dalam gua. 

"Kami menemukan tempat persembunyian musuh. Sepertinya target respon sedang 
menuju kembali ke markas, kalau begitu. " 

Setelah mendengarkan laporan Schnee, Shin menyampaikan informasi itu kepada anggota 
lain di kereta. 

Konig terkejut melihat betapa mudahnya mereka melakukan komunikasi jarak jauh, tetapi 
dia sepertinya tahu tentang Mind Chat, jadi dia mengangguk setuju. 

Beberapa petualang mampu menggunakan Obrolan Pikiran, tapi itu tidak biasa bagi pihak 
Shin untuk dapat, atau begitu Konig menyimpulkan. 

"Kamu yakin tentang itu !?" 

"Ya, dari pengamatan Yuki, kurasa tidak ada kesalahan. Jadi tolong ... mundurlah sedikit. " 

Shin menjawab setelah mendorong kembali Konig, yang secara tidak sadar berjalan agak 
terlalu dekat dengannya, ekspresi tegas di wajahnya. 

Menimbang bahwa ada pemain di antara musuh, mereka tidak bisa sepenuhnya membuang 
kemungkinan jebakan ilusi yang bisa menipu bahkan Schnee; tetapi jika hal seperti itu 
terjadi, mereka hanya harus memuji keterampilan pengguna. 

Karya seorang pengrajin yang menuangkan segala sesuatu ke dalam perangkap adalah 
sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kepanduan sebagai 
pekerjaan utama. 

"Sepertinya tidak ada jebakan di sekitar pintu masuk, tapi untuk jaga-jaga, sebentar lagi 
kita akan turun dari kereta dan berjalan. Konig, tolong ambil ini. " 

Shin mematerialisasikan jubah hijau dari kartu item dan memberikannya kepada Konig. 

"Apa ini?" 

"Item ajaib yang berspesialisasi dalam efek penyembunyian. Perlu diketahui bahwa sebagai 
gantinya, kemampuan defensifnya hampir tidak ada. " 

Item yang Shin terwujud dibuat dengan benang yang diproduksi oleh larva monster Mirage 
Butterfly, namanya "Cloak of Hidden Threads". 
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Jubah dibuat dengan benang dari monster yang bahkan tidak bisa dilihat tanpa deteksi 
musuh tingkat tinggi atau keterampilan deteksi kehadiran. Sesuai dengan asal-usul seperti 
itu, hanya mengenakan jubah akan membuat pengguna tidak bisa dibedakan dari 
lingkungan mereka. 

Peralatan yang dikenakan di bawahnya dapat dideteksi melalui suara atau getaran, tetapi 
jika musuh mengandalkan informasi visual, itu akan sulit ditemukan. 

Kereta berhenti setelah beberapa saat dan rombongan turun. Sebelum mulai berjalan, Shin 
menyerahkan jubah yang sama kepada Tiera. 

"Ini milikmu. Kagerou ... kurasa tidak. " 

"Tepat sekali. Lagipula, Kagerou bisa bersembunyi sendirian. " 

" Gruu. " 

Ketika mereka melihat Kagerou, dia menggeram sekali, lalu menyelinap ke dalam bayang-
bayang. Seperti yang dikatakan Tiera, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Shin dan Shibaid juga bisa mengurusnya sendiri. 

"Yuki seharusnya ada di hutan di depan. Ayo pergi dulu ke sana. " 

Untuk keamanan tambahan, Shin meningkatkan kemampuan sembunyi-sembunyi mereka 
dengan skill 【Bersembunyi】 dan 【Silent Domain】. Berjalan di atas pasir akan 

meninggalkan jejak kaki yang jelas, jadi mereka berjalan di tanah yang keras, jauh dari laut. 

Pada titik ini, orang bisa khawatir tentang jejak kereta; tapi mungkin karena kecepatannya 
bergerak bukanlah sesuatu yang normal untuk kereta di atas pasir, mereka tidak mungkin 
untuk dibedakan. Itu tampak seperti pasir yang ditendang setelah bangun menutupi jejak. 

Setelah menyimpan kereta dan menyembunyikan jejak yang ditinggalkan oleh beratnya, 
mereka selesai. 

(Kurasa aku harus menjalankan cek.) 

Yang pasti, Shin mengaktifkan berbagai jenis keterampilan deteksi di sekitarnya: 【

Pencarian】, 【Masuk Persepsi】, dan keterampilan deteksi perangkap. 

Dia tidak bisa menemukan tanda-tanda jebakan atau monster, tetapi dia merasakan hawa 
dingin tertentu di udara. 

Sesuatu yang bukan disebabkan oleh keterampilan, sensasi yang tak bisa ia ungkapkan 
dengan kata-kata. 
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(Aku tidak bisa memperjelasnya, baik karena itu sesuatu yang disebabkan oleh teknik yang 
berbeda dengan keterampilan, atau kemampuanku tidak cukup tinggi.) 

Sekali lagi, kekhawatiran yang menyibukkan pikirannya begitu sering muncul ke pikiran. 

Tidak peduli seberapa tinggi statistiknya, bertarung dalam permainan tidak akan 
memungkinkannya untuk menyembunyikan kehadirannya atau mendeteksi keberadaan 
orang lain seperti tuan sungguhan. 

Adapun Shin, satu-satunya saat dia bisa melakukannya adalah ketika terlibat dalam 
pertempuran sampai mati dengan manusia lain. 

Untuk kehadiran monster, dia hanya bisa mengandalkan keterampilan. 

"Setelah ini selesai, aku harus berlatih lagi dengan saksama ..." 

Shin tidak yakin mengapa dia memikirkan hal seperti itu di saat seperti ini. Tetapi dia 
merasa bahwa dia tidak bisa begitu saja meninggalkan segala sesuatu sebagaimana adanya. 

"Apakah kamu mengatakan sesuatu?" 

"Tidak, tidak ada." 

Di dalam 【Silent Domain】, biasanya semua suara dibatalkan, tetapi juga memungkinkan 

untuk mencegah semua suara di dalam bocor ke luar. Tidak ada yang menghalangi 
percakapan normal saat berada di dalam area efek. 

"Nah, hutan di mana Yuki sedang menunggu harus terlihat setiap saat ... di sana?" 

Melihat respon Schnee seperti yang ditampilkan di peta, Shin mengubah arah dan 
melanjutkan. Setelah lima menit, pohon-pohon mulai muncul di sana-sini, dan sekitar 
sepuluh menit kemudian, mereka tiba di daerah yang rimbun. 

"Itu dia." 

Schnee juga, telah mendeteksi kehadiran Shin, jadi dia mengirimi mereka sinyal dari hutan. 
Anggota partai yang sama masih bisa melihat dan mendengar satu sama lain, bahkan jika 
yang lain tidak bisa. 

"Apakah ada yang terjadi sebelum kita tiba?" 

"Tidak, tidak ada yang keluar atau masuk. Pintu masuknya ada di sana. " 

Semua orang memandang ke arah yang ditunjukkan Schnee. 

"Aku mengerti, jadi ini sebabnya kita tidak bisa melihatnya. Mungkin itu pintu masuk yang 
tidak mereka sadari? Sepertinya mereka menggunakan gua pantai. " 
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" Itu akan menjelaskan mengapa tidak ada yang berjaga. " 

Yang dilihat partai adalah laut. Tapi Shin dan Shibaid bisa melihat pintu masuk gua, kira-
kira 3 mels, di bawah air. 

Seperti yang dikatakan Schnee, tidak ada tanda-tanda penjaga atau perangkap. 

"Eh, yang bisa kulihat hanyalah laut ...?" 

"Sama untukku." 

"Sepertinya pintu masuknya berada di bawah air. Itu terletak sekitar 20 mels dari garis 
pantai, tidak salah. Di titik yang tepat itu, laut tiba-tiba menjadi jauh lebih dalam. Daripada 
masuk, aku pikir lebih baik menyebutnya lubang 3 mels. " 

Shin menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada Tiera dan Konig, yang tidak memiliki 
kemampuan untuk melihat melalui air. 

Tidak ada yang akan datang berenang atau memancing di pantai yang penuh dengan 
monster, jadi biasanya itu mungkin tidak akan pernah ditemukan. 

"Di bawah laut?" 

"Ya. Pintu masuk reguler mungkin adalah tempat lain. Ini jelas merupakan pintu masuk 
yang tersembunyi, sempurna untuk rencana infiltrasi kami. " 

Jika prediksi Shin benar, itu adalah keberuntungan bagi pestanya. Menemukan rute yang 
tidak disadari musuh tidak sering terjadi. 

"Tapi bisakah musuh benar-benar tidak menyadarinya? Mereka mungkin benar-benar 
mencari di daerah yang akan mereka gunakan sebagai markas ... " 

" Aku setuju dengannya. " 

Tiera dan Konig menyuarakan pendapat mereka. 

"Yuki sedang memeriksa bagian dalam gua dengan keterampilan sihir. Sepertinya air 
secara bertahap akan surut saat Anda masuk ke dalam. Kami juga memiliki sarana untuk 
bertarung di bawah air, jadi jangan khawatir. Sebaliknya, kamu sudah cukup siap, Tiera. " 

" Oh, jadi untuk itulah "itu". " 

Tiera tampaknya menyadari sesuatu setelah mendengar kata-kata Shin. Saat mereka pergi 
ke lokasi dekat laut, pesona tertentu ditempatkan pada peralatannya. 

"Apa ini" itu, Lady Tiera? " 
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"Di antara semua pesona zirah, ada satu yang mengubah bentuk zirah, untuk 
memungkinkan pengguna bertindak di bawah air. Itu melekat pada baju besi Tiera, dan aku 
memeriksa bahwa itu berhasil. " 

Ada keterampilan yang meningkatkan gerakan pengguna di bawah air, tetapi jika pengguna 
menggunakan baju besi seluruh tubuh, mereka tidak benar-benar berguna. 

Pengguna tidak akan kesulitan berenang, tetapi hanya tenggelam. 

Selama skill aktif, pengguna tidak akan tenggelam. Tapi itulah yang bisa mereka lakukan. 

Bahkan jika pengguna mengenakan gear ringan, stat debuff akan diterapkan pada gerakan, 
serangan, dan pertahanan. 

Itulah yang akan terjadi jika seseorang bertindak di bawah air dengan peralatan di atas 
tanah di THE NEW GATE. 

Untuk berenang seperti ikan, persiapan dan pelatihan khusus diperlukan; pertama-tama, 
menerapkan pesona 【Shapeshift】 ke peralatan. 

"Seiring dengan bentuknya, apakah massa dan kekuatan pertahanan juga berubah?" 

"Seringkali ada lebih banyak paparan kulit, dalam kasusmu, Konig, selaput khusus dengan 
kekuatan pertahanan dan daya tahan yang sama seperti baju zirahmu akan menyelimuti 
tubuhmu, jadi tidak ada perubahan kekuatan pertahanan yang sebenarnya. Adapun massa 
... yah, itu menjadi lebih ringan bukan kepalang. Tapi aku tidak benar-benar tahu alasannya. 
" 

Sederhananya, armor yang terpesona dengan 【Shapeshift】 akan berubah menjadi 

pakaian renang. 

Membran pertahanan kemudian akan menutupi bagian yang terbuka, melindungi 
pengguna dari serangan musuh. 

Di negara ini, kecepatan serangan dengan senjata akan hampir sama dengan di darat, jadi 
mungkin untuk bertarung dan juga di darat, setelah terbiasa dengan itu. 

Mereka yang terbiasa bertarung di bawah air dapat berenang dengan bebas, seperti 
penguin atau bahkan putri duyung. 

Namun, masalah yang selama era gim dapat dijelaskan dengan "begitulah cara kerjanya" 
tidak dapat diatasi dengan mudah, sekarang gim tersebut telah menjadi kenyataan. 
Mengapa baju besi berubah menjadi pakaian renang saja? Apa yang terjadi pada massa? 
Shin tidak punya penjelasan untuk ditawarkan. 
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Kebetulan, jenis pakaian renang yang berubah menjadi baju besi ditentukan secara 
otomatis ketika pesona ditempatkan pada baju besi, dan juga secara acak. 

Ada berjuta hasil yang mungkin; kebanyakan dari mereka adalah tipe ortodoks, yang agak 
bersifat cabul sangat jarang mereka dianggap lelucon. 

"Umumnya, armor itu berubah menjadi pakaian renang saat seseorang memasuki air. 
Dimungkinkan juga untuk mengubah bentuk sesuka hati. Aku bisa menjelaskan lebih 
banyak setelah pesona ditempatkan pada armormu, Konig. " 

" Ngomong-ngomong, apa ini "pakaian renang" yang kamu sebutkan? Peralatan untuk 
penggunaan bawah air? " 

" Ya, well, sesuatu seperti itu. Tapi itu terlihat seperti pakaian biasa. " 

" Pakaian? Hmm ... dunia keterampilan memang rumit ... " 

Konig sepertinya tidak mengerti apa arti kata" pakaian untuk digunakan dalam air ". Dia 
menggosok dagunya, melamun. 

"Kamu akan mengerti begitu kamu memakainya. Pesona ini dapat diterapkan segera, jadi 
tolong tetap diam sejenak. " 

Setelah mengatakan ini, Shin menerapkan 【Shapeshift】 ke baju besi Konig, yang bersinar 

terang dan berubah menjadi sepasang celana renang. Hanya 『Haufer』 yang tidak 

berubah bentuk dan sedang beristirahat di pinggang Konig seperti sebelumnya. 

"Bu, ini ... apakah ini benar-benar memiliki kekuatan pertahanan !?" 

"Jangan khawatir. Saya adalah orang yang mengusulkan ini, jadi saya akan tunjukkan dalam 
praktek; tolong coba tebas aku. " 

" Aku, begitu. " 

Shin mengubah bentuk perlengkapannya. Pakaian renangnya mirip dengan apa yang akan 
dikenakan seorang atlet, pas dan dengan sedikit ketahanan air. 

Saat Shin meletakkan lengannya ke depan, Konig -- dengan sedikit keraguan -- melakukan 
apa yang diperintahkan, dan dengan ringan mengayunkan 『Haufer』 ke arah lengan Shin. 

Namun sebelum bertabrakan dengan lengan Shin, itu dihentikan oleh sesuatu; pisau tidak 
bisa mencapai kulit. 

"Aku mengerti, meskipun terlihat seperti apa, tidak ada alasan untuk khawatir tentang 
pertahanan." 

Konig mencoba dengan tangannya sendiri, memverifikasi lagi keberadaan film pelindung. 
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"Shin dan aku akan melakukan inspeksi pertama. Kita harus memperhitungkan arus laut 
bawah laut juga, mungkin ada bahaya yang tidak terduga. " 

Schnee berbicara ketika dia menilai Shin dan persiapan pesta menjadi lengkap. 

Karena mereka sudah membahas apa yang harus dilakukan sebelumnya, tidak ada yang 
keberatan untuk mengajukan. 

"Aku pergi duluan. Terus perhatikan sekeliling dan ikuti saya. " 

" Ya. " 

Saat Schnee menginjak pantai, peralatannya berubah bentuk. 

Sinar matahari putih sekarang menyinari kulitnya yang tulus. 

Bentuk pakaian renang Schnee adalah bikini biru muda dan pareo, menutupi kaki kirinya 
hingga ke lutut. Pareo itu lebih panjang di sisi kaki kiri, sementara kaki kanan hampir 
sepenuhnya telanjang. 

Mereka sedang dalam misi di wilayah musuh, untuk menyelamatkan korban penculikan, 
jadi tidak ada mata yang terlalu dicuri oleh dada elf yang bergoyang. 

(Kalau saja situasinya berbeda, aku akan menikmati berenang di laut ...) 

Kamu mengecam iblis ...! Dengan sedikit perasaan dendam, Shin terjun melawan ombak di 
bawah air. 

Schnee segera mengikutinya. 

Mereka dapat melihat beberapa titik di depan, berkat transparansi air. Ini adalah pertama 
kalinya Shin berenang setelah pertandingan menjadi kenyataan, jadi dia meluangkan 
waktu untuk membiasakan diri dengan air. 

(Tidak ada yang terasa, untuk saat ini.) 

Dia telah bertarung beberapa kali dalam tubuhnya saat ini, dan dia menjadi cukup jeli 
dalam mengendalikan kekuatannya juga. 

Dia tidak merasa seperti meminjam tubuh orang lain dan bisa berenang semudah yang dia 
bisa selama era permainan. Itu bukan sensasi misterius seperti yang dilahirkan oleh 
kekuatan magis, jadi dia mengira itu adalah dia yang terbiasa dengan tubuh. 

"Tidak masalah bernafas juga. Schnee, bisakah kau mendengarku? " 

Setelah mengaktifkan 【Dive X】, Shin berbicara dengan Schnee. 
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Itu adalah keterampilan pendukung untuk pergerakan bawah air, yang jika naik level akan 
mengurangi perubahan stat negatif yang berasal dari aksi bawah air. Itu memungkinkan 
untuk bernapas dan berbicara juga, sehingga memungkinkan komunikasi normal. 

Pada level rendah itu hanya akan bertahan selama sekitar 10 menit, tetapi pada level 
tertinggi, X, itu memungkinkan pengguna untuk menghabiskan satu hari penuh dalam air, 
tanpa istirahat. 

"Ya, sepertinya kita bisa berbicara dengan normal juga." 

Kata-kata Schnee mencapai telinga Shin. Tidak ada suara yang mengganggu mereka, itu 
seperti berbicara di darat. 

"Ayo pergi." 

Setelah mengkonfirmasi bahwa skill itu bekerja dengan benar, Shin dan Schnee menuju 
pintu masuk gua. 

Tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia atau monster di sekitarnya. 

"Sebenarnya tidak ada apa-apa di sekitar sini ..." 

"Kurangnya pertahanan ini hampir membuatku berpikir bahwa mereka bisa mencoba 
memikat kita ..." 

Shin mengakui keprihatinan Schnee dan menggunakan 【Magic Sonar】, 【Search】, dan 

【Sign Perception】 untuk memeriksa interior gua lebih dalam dan lebih luas. 

Namun, tidak ada tanda-tanda penyergapan. Medan itu sendiri tidak cocok untuk 
penyergapan. 

"Mari kita melangkah lebih jauh, jika tidak ada yang berbahaya kita akan memanggil yang 
lain dan melanjutkan bersama. Kita tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah mereka 
menyadari gerakan kita atau tidak, setelah semua. Ayo matikan mata kita dan lanjutkan. " 

" Kurasa itulah satu-satunya cara. " 

Tidak ada akhir dari kecurigaan mereka, jadi mereka memutuskan untuk membuangnya 
untuk saat ini. Menggunakan waktu yang berharga dan mengambil risiko menempatkan 
Hermie dalam bahaya lebih banyak jelas tidak sepadan. 

Keduanya memasuki gua dan melanjutkan, waspada terhadap jebakan. 

"Ada seseorang." 

"Sepertinya mereka belum memperhatikan kita." 
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Setelah kira-kira 10 menit, Shin dan Schnee telah mencapai tempat terbuka kecil di gua, 
yang menampung sebuah danau kecil. Jalan yang mereka ikuti berakhir di danau, tetapi 
menurut peta badan air tidak mengarah ke luar gua. 

Menilai dari cahaya yang menyinari air dan respon dari 【Masuk Persepsi】, satu orang 

berada di danau, di mana airnya lebih dangkal. 

Shin, yang telah memasuki danau tanpa suara, mengaktifkan 【Bersembunyi】 dan 

menjulurkan kepalanya dari permukaan danau. 

Di sana dia menemukan beberapa bola cahaya mengambang di atas danau dan, dengan 
punggungnya ke Shin, seorang wanita terendam air hingga pinggulnya. 

Bola cahaya diproduksi oleh keterampilan sihir tipe Cahaya 【Cahaya Instan】. Itu adalah 

keterampilan untuk membuat bola-bola bersinar sederhana tanpa kemampuan ofensif atau 
defensif, sering digunakan ketika menjelajahi gua-gua gelap. 

Wanita itu telanjang dari pinggangnya. Dia agak pendek, dengan rambut putih. Tubuhnya 
tidak bisa didefinisikan dengan mudah juga; itu seperti anak lelaki kurus atau gadis mungil. 

Melihatnya, Shin punya firasat dan menggunakan 【Analisis】. 

"Milt -- Level 255 -- Conjurer" 

"Dipengaruhi oleh: 【Charm X】, 【Sleep VIII】, 【High Confusion IX】】 

(Seperti yang kupikirkan ... tapi apa yang terjadi di sini ...?) 

Bahkan Shin tidak dapat memprediksi status penyakit. 

Pertama-tama, status 【Tidur】 akan memaksa orang yang terpengaruh untuk tidur, 

mencegah gerakan apa pun. 

Namun Milt bergerak dengan normal, seolah-olah tidak ada yang memengaruhi dirinya. 

Shin, bagaimanapun, tidak sepenuhnya terbiasa dengan keadaan seperti itu. 

Kardinal Greyl, yang telah membelokkan Shin dan Rionne dari Bayreuth ke Tempat Suci, 
terpengaruh dengan 【Mantra】 dan 【Kebingungan】 dengan cara yang sama. 

Kardinal telah berhasil mengoperasikan konsol bahkan dalam keadaan seperti itu. 
Tampaknya, bahkan di bawah pengaruh kondisi status seperti itu, sebagian kesadaran 
seseorang tetap ada. 

Shin berpikir bahwa hal yang sama kemungkinan terjadi pada Milt sekarang. 
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Itu mempertimbangkan, apa langkah selanjutnya yang harus diambil ...? Shin merenung. 

Milt adalah penculik Hermie. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah anggota "Ouroboros 
'Hollow". 

Tidak salah lagi, dia dianggap musuh. 

Selain itu, dia tidak memiliki peralatan apa pun sekarang; kekuatan pertahanannya berada 
di level terendah mereka. 

Jika Shin menyerangnya dengan terkejut, dia pasti akan bisa menghabisinya. 

"(Ini penculik Hermie, benar? Apakah kamu pikir kita bisa menaklukkannya sekarang, 
tanpa menimbulkan keributan?)" 

"(Kita mungkin bisa menangkapnya, tapi dia juga mantan pemain. Apakah mungkin 
menggunakan Obrolan Pikiran bahkan di bawah kelumpuhan?" ) " 

" (Ya, itu mungkin. Jika kita membiarkannya tidur, kita bisa memastikan dia tidak pernah 
menghubungi sekutu-sekutunya.) " 

" (Masalahnya adalah, dia sudah dipengaruhi oleh 【Sleep】. Karena dia bisa bergerak 

dalam keadaan itu , mungkin tidak mungkin untuk membuatnya tidur. Akan sulit untuk 
membuatnya tidak sadarkan diri juga. Jika dia dapat menggunakan Obrolan Pikiran, 
menahannya akan menjadi tidak berarti. Yang berarti ...) " 

.... satu-satunya cara adalah membunuhnya. 

Tanpa menyuarakan pemikiran ini, Shin menatap Milt lagi. 

Schnee memandang Shin, tetapi dengan tatapan gelisah di matanya. 

(Ini adalah situasi yang tidak mungkin dalam permainan, dan aku tidak punya solusi ... lalu, 
mengapa aku merasa masih ada waktu ...?) 

Sensasi yang tak dapat dijelaskan itu membuat Shin tidak yakin bagaimana bergerak 
selama beberapa detik. 

Membunuhnya hanya kalau-kalau dia adalah musuh. Namun, Milt jelas tidak jernih, jadi 
Shin tidak bisa memutuskan untuk menganggapnya sebagai musuh. 

"... siapa yang pergi ke sana?" 

Hanya beberapa detik telah berlalu. Seolah dia sedang menunggu saat itu, suara seperti 
sopran bergema di ruang yang sebelumnya hanya didominasi oleh suara air. 
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Mata merah Milt tanpa salah memandangi Shin dan Schnee. Namun bahkan jika mereka 
melihat ke arah mereka, tatapannya sepertinya hilang di angkasa. 
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Vol. 7 - 3.2 
Bab 3 -- Bagian 2 

"... .eh? Kamu ... Shin? " 

"!? " 

Shin terkejut mendengar namanya dari bibir Milt. 

Wajahnya hanya bisa dilihat dari mata dan atas. 【Analisis】 tidak bisa digunakan ketika 

wajah target tidak sepenuhnya terlihat. 

Milt adalah salah satu pemain top di antara mereka yang terperangkap dalam game 
kematian. Itu tidak akan aneh baginya untuk mengidentifikasi Shin melalui 【Analisis】, 

tapi itu adalah misteri bagaimana dia tahu itu adalah dia sebelum bahkan mencoba 
keterampilan itu. 

"(Aku akan berurusan dengannya. Aku tidak tahu apakah Milt memperhatikan 
kehadiranmu juga, tapi yang terbaik jika kamu tetap tersembunyi.)" 

"(Dipahami ... kondisi arwahnya juga abnormal, harap hati-hati.)" 

Shin mengangguk tanpa berbalik dan muncul dari air sealami mungkin, agar Milt tetap 
fokus padanya. 

Matanya tak pernah meninggalkan Milt. 

"Bagaimana kamu tahu itu aku?" 

"Lagipula, aku sudah berlatih teknik roh yang berfokus pada elemen air. Undine saya 
adalah teman baik, dan Anda berada di bawah air. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan 
lebih jauh. " 

" Ah, teknik yang tidak ada dalam permainan ... tidak, saya harus berhenti berpikir dalam 
istilah ini. " 

Shin tidak tahu apa itu roh. Dia membuang pendapat itu, mengingatkan dirinya untuk 
berhenti berpikir dengan kerangka pikir seperti permainan. 

"Aku senang kamu mengerti begitu cepat. Saya juga ingin bertanya sesuatu kepada Anda, 
bukan? Saya tidak menghubungi yang lain, jadi tenang saja. " 

" Yah, bukankah itu bagus. Apa yang ingin kamu ketahui?" 
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Ekspresi Milt menjadi keras setelah pertanyaan Shin. Setelah menatap Shin selama 
beberapa detik, dia berbicara. 

"Apakah kamu benar-benar Shin?" 

"Paling tidak, kurasa begitu. Aku tidak tahu apakah itu akan menjadi bukti yang cukup, tapi 
aku ingat pertempuran ketika aku menebasmu. " 

Shin berbicara tentang pertempuran terakhirnya dengan Milt. Beberapa informasi yang ia 
sebutkan hanya diketahui oleh mereka. 

"Aku mengerti, kamu benar-benar Shin ... tetapi jika kamu berada di dunia ini, maka itu 
berarti kamu mati? Apakah seseorang membunuhmu? Atau apakah itu monster? " 

" Tidak ada yang membunuhku. Aku sendiri cukup terkejut ketika sampai di sini. " 

" Aku bertaruh. Aku benar-benar tersesat juga, pada awalnya. " 

Shin melanjutkan percakapan sambil mempelajari reaksi Milt. Waktu berlalu, tetapi tidak 
ada kehadiran lain yang memasuki bidang persepsinya. 

Sebaliknya, Shin memperhatikan bahwa cara bicara Milt telah berubah. Pidatonya yang 
sopan secara bertahap berubah menjadi agak kekanak-kanakan. 

"Kamu datang ke sini untuk menghancurkan ritual, kurasa?" 

"Siapa yang tahu." 

"Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Saya yakin Anda tahu. Shin yang saya tahu tidak 
akan pernah mengabaikan sesuatu yang begitu kejam. Karena Shin menakutkan... .dan... 
.kin ... d.... " 

" ...... ..Milt? " 

Shin memanggil Milt ketika kata-katanya mulai terdengar panas. Dia telah berbicara 
dengan bahagia sampai beberapa saat yang lalu, tetapi ekspresinya secara bertahap 
berubah menjadi seringai kesakitan. 

"Ah, aaah ... Shi ... n ...? Tidak mungkin ... menjadi ... Aku, dea ... ..d ...? Aaah ... Shin ... 
Shinshinshinshinnn !! " 

Milt mulai bergerak sambil mengulangi nama Shin. 

Membuat riak di air, dia bergerak ke sebelah Shin dalam sekejap. Bahkan jika kondisi 
mentalnya tidak normal, tubuh fisiknya mengingat gerakannya dan mereproduksi mereka 
dengan sempurna. 
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Senyum gila muncul di wajahnya. 

"Aku merasa ada yang tidak beres ... jadi aku benar." 

Setelah menggumamkan kutukan, Shin bersiap untuk melawan. Dia menangkap tangan 
kanannya, yang bertujuan untuk serangan telapak tangan, dengan tangan kiri, lalu 
menghentikan serangan lututnya dengan tangan kanannya. 

Milt, dengan demikian tidak dapat menggerakkan satu tangan dan kaki, mencoba 
menendang Shin dengan kaki kanannya. Shin melepaskan anggota tubuhnya dan 
menghindari tendangan yang ditujukan ke dagunya. 

Dia telah melemparkan 【Cure】 untuk menyembuhkan penyakit statusnya, tetapi kabut 

hitam telah menutupi tubuh Milt yang menyerang; keterampilan sihir tidak 
memengaruhinya. 

Namun, 【Cure】 Shin telah menghilangkan sebagian besar kabut hitam. Menggunakannya 

sekali lagi kemungkinan akan menghasilkan efek yang diinginkan. 

Mungkin karena menghilangnya kabut, ekspresi Milt mulai tampak bingung. Dia telah 
membuat jarak di antara mereka, seolah-olah takut akan sesuatu, dan mulai menyerang 
secara acak, seperti pemula. 

Shin mendekat ke Milt, sambil meniadakan serangan sihir berkelanjutan dengan 
perlawanan bawaannya. 

"Aku ingin ... ted ... ingin ... untuk melihatmu ... di mana ... pertarungan ... mengantuk ... 
menakutkan ..." 

Kata-kata yang keluar dari mulut Milt berserakan, patah. Shin pikir dia menghidupkan 
kembali kenangan tentang game kematian. 

Asumsinya datang dari pengetahuan tentang alasannya untuk begitu terobsesi dengan 
pertempuran. 

"... .Aku, masih hidup? Aku akan bangun? Tidak ... .jika begitu ... kalau begitu ... " 

Kata-kata Milt selanjutnya menghapus semua keraguannya yang tersisa. 

"Seseorang, tolong ............... bunuh, aku." 

"Aku menolak." 

Kata-kata Milt meninggalkan bibirnya ketika air mata mengalir di pipinya, tetapi Shin 
menolaknya. 
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Dia menghentikan kedua lengannya dengan tangan kanannya, lalu meraih kepalanya 
dengan tangan kirinya. 

"Sudah kembali normal!" 

Keahlian yang dia gunakan meniup semua kabut yang menghantui tubuh Milt. 

Dia telah menanamkan lebih banyak kekuatan sihir dalam 【Cure】 kedua ini, yang dengan 

mudah menembus perlawanan kabut dan menyembuhkan penyakit status Milt. 

Status Milt sekarang normal. Namun, mungkin karena beban mental, dia kehilangan 
kesadaran. 

Shin tidak bisa membiarkannya terbaring telanjang seperti itu, jadi dia mematerialisasikan 
mantel dan membentangkannya. 

"Jika bahkan seseorang yang levelnya dimanipulasi, ada iblis pada level lain selain yang ada 
di Bayreuth." 

"Kelas Duke, mungkin? Atau bahkan ... " 

" Bisa jadi Grand Duke. " 

Statistik Milt cukup tinggi sehingga, dengan peralatan yang tepat, dia bisa bertarung satu 
lawan satu dengan Kagerou. Sebagai pengguna racun, dia juga melatih resistensi terhadap 
status penyakit. 

Meskipun begitu, dia telah dipengaruhi oleh penyakit status yang kuat. 

Siapa pun yang menempatkan Milt di bawah kendali mereka adalah seseorang dengan 
kemampuan yang sama atau lebih tinggi dari miliknya. 

"Hn ..." 

Sementara Shin dan Schnee berbicara, Milt bergumam pelan. 

Saat dia perlahan membuka matanya, mungkin karena dia memperhatikan keberadaan 
orang-orang di sekitarnya, dia melihat ke arah Shin. 

"Eh ... Shin ...?" 

"Hei, kau sudah bangun?" 

"Ah, ya .... ya? Shin !? Mengapa!? Aaah! Kenapa aku telanjang?!? " 
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Milt sadar sepenuhnya, sedikit panik setelah menyadari kondisinya. Dia rupanya tidak 
memiliki ingatan tentang peristiwa baru-baru ini dan memang seharusnya bingung, 
menyuarakan pertanyaan seperti "Di mana aku !?" atau "Mengapa tubuhku lengket !?" 

"Eh ... .Namun, mari kita tenang, OK?" 

"Shin , kenapa kamu telanjang juga ...? M-mungkinkah kamu telah mengambil advan-- ?! " 

" Aku belum !! Dan terlihat lebih baik, saya memakai baju renang! Aku tidak telanjang! " 

Shin tidak bisa membantu tetapi mengganggu kata-kata Milt, memukul gadis itu 
menatapnya, terbungkus mantel, di atas kepala. 

"Memukul kepalanya di kondisinya saat ini akan terlalu banyak, kurasa ...?" 

"Tidak, tidak masalah jika itu adalah dia." 

"Uuh ... kamu tanpa ampun ..." 

Shin memandang Schnee, menunjukkan padanya bahwa tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan, lalu berbalik ke Milt lagi. 

Milt agak tenang, terima kasih kepada Shin, dan fokus untuk memahami situasi dan 
keberadaannya saat ini. 

"Jadi, apakah kita sudah tenang sekarang?" 

"Tapi kepalaku sakit. Tapi kurangnya belas kasihan seperti kamu, Shin. Pertama-tama, 
bisakah Anda memberi tahu saya apa yang saya lakukan di sini, dan telanjang? " 

" Sebelum itu, beri tahu saya berapa banyak yang Anda ingat. Anda baru saja melompat ke 
arah saya, Anda tahu. Yah, kurasa kau bisa mengenakan sesuatu terlebih dahulu. " 

Shin menuntut penjelasan dari Milt, dengan alasan dia berhak bertanya terlebih dahulu. 

Milt mengenakan pakaian, akhirnya tampak rapi, dan mulai berbicara sambil memijat 
kepalanya. 

"..... dan hanya itu yang bisa aku ingat. Itu semua kabur setelah itu ... Aku merasakan 
kesadaranku kembali sepenuhnya ketika aku melihat wajahmu di depanku. " 

Milt menjelaskan bagaimana dia bergabung dengan 'Ouroboros' Hollow 'dalam pencarian 
lawan kuatnya; dia telah mengunjungi gua ini dalam misi pengawalan untuk Fraksi KTT, 
tetapi kemudian ingatannya menjadi kacau. 

Dia pasti bertemu seseorang, tetapi tidak bisa mengingat siapa orang itu. 
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"Begitu, mereka pada dasarnya melakukan apa yang mereka inginkan bersamamu." 

"Aah ... aku tidak punya alasan." 

Kepala Milt malu karena membiarkan sesuatu seperti itu terjadi padanya. 

Telah jatuh ke manipulasi seseorang telah memukulnya dalam-dalam. 

"Shin, kamu akan menyelamatkan orang yang aku culik, kan?" 

"Ya, bersama dengan orang lain." 

"Bisakah kamu membawaku bersamamu? Saya harus mengakhiri apa yang saya sebabkan, 
dengan tangan saya sendiri. " 

Nada suaranya tenang, tetapi Shin merasa bahwa Milt marah. 

Dia memiliki kode aneh bahkan di masa PK-nya; dia hanya akan memulai pertarungan 
sampai mati jika lawan menyetujuinya. Bahkan jika dia telah dimanipulasi, dia mungkin 
tidak ingin menyalahkan orang lain atas sesuatu yang telah dia lakukan. 

"Lebih banyak kekuatan bertarung selalu diterima, tetapi ada orang-orang yang dekat 
dengan gadis yang kamu culik di pihak kita, tahu?" 

"Tidak apa-apa. Atau lebih tepatnya, itu berarti aku harus melakukannya lebih banyak lagi. 
Saya hanya membunuh ketika saya diserang dengan niat membunuh, atau lawan setuju 
untuk berduel sampai mati. Saya tidak suka dan tidak punya niat untuk membantu 
penculikan atau pemerasan. Saya tidak memiliki kendali atas apa yang saya lakukan kali 
ini, tetapi tidak berubah bahwa itu adalah saya. Aku harus menebus kesalahan. " 

Ekspresi Milt menegang. 

Shin melihatnya dan berpikir bahwa dia tidak berusaha menipu mereka. 

"(Schnee, bagaimana menurutmu?)" 

"(Paling tidak, aku tidak berpikir dia bertindak. Karena roh kontraknya tampaknya telah 
tenang juga. Itu mungkin prihatin dengan keadaan abnormal tuannya.)" 

Setelah mendengar Pendapat Schnee melalui Mind Chat, Shin berpikir bahwa itu bisa 
menjadi ide yang baik untuk membawa Milt. 

Itu berarti menambahkan mantan musuh di antara barisan mereka, tetapi Shin tahu 
kepribadian Milt; dia yakin bahwa bahkan jika mereka tidak membawanya, dia akan 
bertindak sendiri. 
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"Mengerti. Anda bisa ikut dengan kami, dan itu akan sangat membantu jika Anda bekerja 
sama dengan kami. Tetapi hanya jika Anda tidak bertindak atas kemauan Anda sendiri. Jika 
Anda menghalangi tujuan kami, maka saya benar-benar tidak akan memiliki belas kasihan. 
" 

" Saya tahu itu dengan baik. Berjuang melawanmu adalah prospek yang sangat memesona, 
tapi aku tidak bisa menikmatinya dalam situasi ini. " 

Milt tampaknya mengerti bahwa dia sebenarnya tidak dipercaya dan mengangguk dengan 
keyakinan. 

"Tidak perlu terpesona. Kami sudah membuang-buang waktu, mari kembali untuk 
sekarang. Anda memiliki 【Shapeshift】 terlampir, ya? " 

" Tidak masalah, lihat. " 

Milt menjawab pertanyaan Shin dan mengubah perlengkapannya. 

Pakaian pertempurannya, bergaya oriental dengan sejumlah besar eksposur kulit, berubah 
bentuk mengikuti tubuh Milt. 

"Baju renang sekolah ... tapi kenapa ..." 

Pakaian renang Milt yang berubah membuat Shin kehilangan kata-kata. Seperti murid yang 
baik, dia bahkan mencetak "Milt" di bagian dada baju renang. 

Memasang kembali pesona 【Shapeshift】 sebanyak yang diperlukan akan memungkinkan 

pengguna untuk memilih jenis pakaian renang favorit mereka. 

Untuk alasan itu, selama era permainan sangat sedikit memakai pakaian renang yang 
dianggap "untuk para fetisisme", seperti pakaian renang sekolah atau pakaian renang tipe 
tali. 

"Hehehe, aku akan memberitahumu bahwa bentuk ini memberikan dorongan kecepatan 
10% untuk gerakan bawah air!" 

"Siapa yang bahkan memprogram ini ..." 

Terkejut dan kalah karena mengetahui bonus mengejutkan ini, Shin berenang kembali 
dengan kecepatan tinggi, pestanya di belakang. 

"Aku mungkin akan memperkenalkanmu, dia kurang lebih adalah mantan karakter 
pendukungku, Schnee. Dia kuat, tetapi tidak mendapat ide aneh. " 

Berpikir aneh untuk tidak melakukan perkenalan mereka, Shin memutuskan untuk 
melakukannya terlebih dahulu. 
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"Dan ini Milt. Dia adalah pemain mahir yang biasa mereka sebut "Milt the Poison Lolita" 
selama era gim. " 

" Po, racun Lolita ...? " 

" Hei !! Pendahuluan macam apa itu !? Lagipula aku tidak memilih untuk sesingkat ini! " 

Shin telah mengekspos nama panggilan Milt dengan cara yang benar-benar santai. 

Tinggi Milt sama dengan tubuh aslinya, 145 kuburan. 

Dia rupanya menggunakan wajah dirinya yang sebenarnya dalam permainan, dengan fitur-
fiturnya yang masih terlihat polos, lebih pada yang lucu daripada sisi yang indah. 

Namun, tubuhnya paling banyak adalah siswa SMP. Akan sedikit sulit bahkan untuk 
menganggapnya sebagai siswa sekolah menengah. 

Salah satu karakteristik VR adalah ketidakmampuan untuk mengubah secara signifikan 
tidak hanya fitur wajah seseorang, tetapi juga fisik seseorang. 

"Dia mendapat julukan itu karena dia terlihat seperti seorang lolita dan seorang pengguna 
racun. Mereka juga menyebut barang-barangnya seperti "Mini Berserker". " 

" Selalu ada yang mengatakan betapa singkatnya aku! Pekerjaan utama saya adalah 
penyihir, dan saya mungkin kecil tapi saya tidak rata! " 

Mengatakan begitu, Milt mendorong dadanya dengan tangannya. 

Baju renang itu, yang sudah sangat melar, berubah bentuk di bawah tangan Milt. 

Dadanya telah "disentuh" ke titik yang bisa dibayangkan seseorang telah sedikit berlebihan 
ketika membuat avatar. Simbol kehamilan seperti itu sudah cukup menonjol dalam 
keadaan alami mereka, tetapi sekarang mereka tampak agak cabul. 

Ditambah dengan penampilan Milt, kombinasi pakaian renang Lolita + Payudara + Sekolah 
ini menciptakan tampilan yang sangat "berbahaya". 

"Jika kamu punya waktu untuk bertindak konyol, percepatlah. Dan saat kita di darat, 
berhenti main-main." 

'Pertama Anda mengungkapkan nama panggilan saya, tapi kemudian Anda mengabaikan 
saya, ya ... mengingatkan saya tentang bagaimana dingin Shin tua itu.' 

"Ini hanya imajinasi Anda. Ngomong-ngomong, apakah kamu merasakan perubahan pada 
kondisimu? " 
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"Ah tidak. Aku baik-baik saja. Bahkan jika saya terkendali, saya praktis tidur. Kepalaku 
tidak sakit atau berputar. Tidak masalah bahkan aku mengolok-olok, seperti yang baru saja 
kamu lakukan. " 

Milt telah memperhatikan bahwa Shin telah mencoba mengganggunya dengan sengaja dan 
berhenti mengeluh. 

Dia tidak terlihat seperti memaksakan dirinya sendiri. HP dan MP-nya juga tidak berubah 
dan statusnya menunjukkan pemulihan total. 

"Ngomong-ngomong, aku harus memuji kurangnya reaksi kamu setelah melihat fisikku ini. 
Dan saya berpikir bahwa tubuh seperti ini akan lebih populer di kalangan anak laki-laki 
daripada di kehidupan saya yang sebenarnya. " 

Sungguh memalukan... begitu geram Milt, dengan cara yang membuat sulit untuk 
mengatakan betapa seriusnya dia. 

Shin juga tidak menemukan Milt yang tidak menarik. Tapi dia bukan tipe orang yang 
bereaksi terhadap ketelanjangan atau keseksian dalam situasi seperti itu. 

"Kamu adalah misteri seperti biasa." 

"Seorang wanita misterius, itulah aku." 

"Jangan membusungkan dadamu berpakaian seperti itu. Kita hampir sampai. " 

Shin berbicara sambil melihat penyaringan cahaya dari atas air. Ketiganya telah mencapai 
pantai dalam beberapa menit. 

"Tuan Shin, siapa orang ini?" 

Kembalinya mereka agak terlambat, tetapi pestanya telah kembali dengan selamat. Namun, 
memperhatikan kehadiran tambahan Milt, mendorong pertanyaan dari Konig. 

"Ah ... aku akan menjelaskan, jadi tolong dengarkan sampai akhir." 

Ketika Milt akan bergabung dengan rombongan mereka, identitas aslinya harus 
diungkapkan. 

Milt, di atas segalanya, adalah penculik Hermie. Jika mereka menyembunyikan kebenaran 
sekarang, dan hal itu terungkap melalui pergantian peristiwa kemudian, hal-hal yang 
mungkin akan berubah menjadi malang, sehingga diputuskan untuk mengungkapkan 
kebenaran sekarang. 

"........." 

Setelah penjelasan, Konig tetap membisu. 
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Dia telah meraih gagang pedangnya ketika dia mendengar nama pendatang baru itu, tetapi 
entah bagaimana Shin berhasil menjelaskannya sampai akhir. 

"Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa?" 

Setelah diam lama, Konig mengajukan pertanyaan dengan nada tenang. 

Dari sudut pandang Konig, sebagai salah satu korban dan penjaga pribadi Hermie, hanya 
mendengar "dia dimanipulasi, tidak ada cara lain" jelas tidak cukup untuk meyakinkannya. 

"Aku tidak bisa membuat alasan tentang itu. Tapi saya juga benci telah digunakan seperti 
itu. Shin menyelamatkanku, jadi aku ingin menunjukkan rasa terima kasihku. Aku tahu 
kata-kataku kurang meyakinkan, tapi setidaknya aku yakin aku bisa menandingi binatang 
suci dalam pertempuran. " 

Milt berbicara sambil menatap langsung ke Konig. Matanya menyatakan bahwa dia tidak 
punya niat untuk mundur. 

"Aku tahu ini akan berubah menjadi seperti ini ..." 

Shin mengharapkan perkembangan ini, jadi dia membawa Konig pergi, tanpa henti. 

"Tuan Shin, aku tidak bermaksud meragukanmu, tetapi apakah ini benar-benar baik-baik 
saja?" 

"Aku tahu maksudmu. Tetapi tidak bijaksana untuk bertindak secara terpisah. Kamu juga 
tahu seberapa kuat dia, kan? " 

Konig tidak dalam kondisi prima pada saat itu, tetapi Milt dengan mudah mengalahkannya. 
Statistiknya juga lebih tinggi dari itu. 

Bahkan menggunakan peta Shin dan kemampuan pendeteksian sepenuhnya, akan sulit 
untuk menemukan Hermie, yang bukan anggota partai mereka atau karakter pendukung. 

Bagian dalam gua, yang sebagian besar buatan, cukup besar, bahkan hanya 
mempertimbangkan sejauh yang mereka sadari. Mereka harus mencari Hermie sambil 
menghindari jebakan dan mata musuh, jelas bukan hal yang mudah. 

Bahkan jika mereka membiarkan Milt pergi, jika dia menemukan kebebasan bergerak 
pihak Shin juga akan terbatas; dan jika iblis kelas Grand Duke ada di antara barisan musuh, 
mereka harus menghadapinya. 

Menimbang bahwa ada juga yang terpilih di antara musuh, tidak ada ruginya memiliki 
kekuatan bertarung sebanyak mungkin. 

"Yah, jika kita menggunakan salah satu dari ini kita tidak perlu khawatir tentang 
pengkhianatan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dengan kata-kata ini, Shin mengeluarkan salah satu dari Pasukan Pengambilan yang 
diambil dari kamar Bulk. 

"Guh." 

Konig mendengus frustrasi. 

Dia juga tahu bahwa mata Milt tidak berbohong. 

Selain itu, dia mungkin tidak ingin menggunakan Collar Pengajuan pada seseorang yang 
bukan penjahat tercela, tetapi baru saja dimanipulasi. 

"... Kurasa tidak ada jalan lain." 

Konig membuang perasaan pribadinya dan setuju. 

"Namaku Milt. Ras saya adalah High Pixie dan saya seorang Conjurer. Ini adalah teman 
Undine sayangku, namanya Nel. Bagaimanapun, semua orang sangat kuat di sini! Kenapa 
kita tidak bertarung nanti? " 

Milt memperkenalkan dirinya ke pesta sementara Shin pergi. Meskipun bagian terakhir 
tidak perlu. 

Setelah itu, mereka mendengar dari Milt semua informasi yang diingatnya tentang tata 
letak gua, untuk berspekulasi di mana Hermie diadakan dan ritual akan berlangsung. 

Setelah semua anggota partai meninjau peran mereka, partai mulai bergerak. 

◆◆◆◆ 

"Untuk berpikir bahwa itu mungkin untuk berbicara di bawah air." 

Tiera menggumamkan komentar ini sambil berenang di sebelah Shin dalam perjalanan 
menuju gua. 

Baju renangnya adalah bikini hijau yang cemerlang, dan kalung yang dipenuhi dengan skill 
【Dive V】 melayang di atas dadanya. 

"Meskipun aku menggunakan skill yang sama juga, aku tidak tahu bagaimana mungkin 
untuk berbicara di bawah air." 

"Tidak ada udara yang terbentuk di sekitar mulut kita juga, jadi itu adalah misteri 
bagaimana kita bisa bernafas juga. Yah, terima kasih untuk ini kita bisa bergerak melalui 
air, jadi saya kira saya hanya akan menerima tidak mengerti cara kerjanya. " 

Seluruh kelompok sedang menuju pintu masuk gua bawah air. 
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Yuzuha dan Kagerou ada di belakangnya, anjing mengayuh di belakang mereka. 

Mereka melewati danau tempat Shin dan Milt bertemu dan berjalan maju, waspada 
terhadap jebakan atau penjaga. 

Selama Shin dan Schnee memanfaatkan sepenuhnya keterampilan pendeteksian mereka, 
hanya jebakan yang sangat rumit yang bisa lolos dari kewaspadaan mereka. 

"Ada banyak tempat tinggal dan ruang penyimpanan di daerah dangkal. Saya kira bagian 
yang lebih penting lebih dalam? " 

" Mungkin, ya. Saya ingat saya menempuh jarak yang cukup jauh. Meskipun ini bukan 
markas mereka, Fraksi KTT adalah organisasi besar. Mereka bahkan memperkuat dinding 
gua untuk mencegahnya runtuh dengan mudah. " 

" Aku seharusnya menebak. Ketika ada banyak lubang, yang diperlukan hanyalah satu 
gempa bumi untuk menghapusnya dari peta. " 

Dindingnya bergelombang dan tidak rata, tetapi jalannya cukup lebar untuk 4 orang 
dewasa berjalan berdampingan. 

Ada juga banyak pembukaan ruang seperti ruang besar, ruang pribadi, dan ruang 
penyimpanan; jika mereka telah membangun begitu banyak tanpa memperkuat dinding, 
mereka pasti akan hancur cepat atau lambat. 

Rombongan Shin berjalan lebih dalam dan lebih dalam sambil memeriksa peta untuk 
ruangan yang mereka cari. Karena mereka mencari di setiap lantai yang mereka kunjungi, 
kemajuan mereka tidak bisa sangat cepat. 

"Apa ini?" 

Kira-kira 1 jam sejak mereka mulai turun, Shin [Magic Sonar]】 mengambil tempat terbuka 

yang lebih besar di peta. 

Itu jauh lebih besar dari kamar yang digunakan sebagai ruang penyimpanan. Tampaknya 
ada sesuatu di belakangnya, tapi 【Magic Sonar】 tidak bisa memindai ruangan 

sepenuhnya, jadi itu hanya sebagian yang ditampilkan pada peta. 

"Mungkinkah itu situs ritual?" 

Schnee berbisik pelan. 

"Bisa jadi. Bagaimana menurutmu, Milt? " 

" Kurasa kau menebak dengan benar. Saya ingat itu adalah ruangan yang besar. " 
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Mungkin bagi Hermie dipenjara di dekat tempat ritual; Shin dan yang lainnya berjalan ke 
bawah, sambil mencari di sekitar bahkan lebih hati-hati dari sebelumnya. 

"..... Shin." 

Saat mereka turun, Shibaid memanggil Shin, yang berjalan di sebelahnya. 

"Ada apa?" 

"Sepertinya ada setan-setan kelas Grand Duke di sini." 

"Tapi aku tidak bisa mengambil apa pun dalam jangkauan deteksi saya ...?" 

"Aku bisa merasakan semangat juang mereka. Perasaan basi dan busuk ini ... ini adalah tipe 
"Dewa Perang", tidak diragukan lagi. " 

Mata Shibaid terpaku pada satu arah saat mereka berjalan, kata-katanya penuh dengan 
keyakinan. 

Shin bertanya kepada Schnee dengan matanya, tetapi dia menggelengkan kepalanya. 

Karena Schnee sebelumnya merasakan sesuatu selain racun, Shibaid mungkin merasakan 
sesuatu yang tidak bisa dilakukan anggota partai lainnya. 

Tidak ada bukti untuk kata-katanya, tetapi tidak ada yang meragukan Shibaid. Konig dan 
Milt tahu bahwa tidak aneh bagi mereka yang mengabdikan diri pada pertempuran untuk 
dapat merasakan kehadiran prajurit kuat lainnya. 

Tiera juga tidak mengatakan apa-apa, mungkin karena dia juga memiliki perasaan unik 
yang serupa. 

"Tipe solo, mungkin. Mudah-mudahan tidak ada tipe penyerbuan saat itu. " 

Setan mirip manusia yang disebut" War God "-jenis, dibandingkan dengan tipe penyerbuan, 
memiliki kondisi yang tetap untuk mengalahkan mereka, jadi bukan tidak mungkin untuk 
menjatuhkan mereka bahkan ketika bertarung untuk pertama kalinya . 

Mereka masih musuh yang kuat, tetapi mengingat perkiraan waktu yang dihabiskan dan 
kerusakan yang berkelanjutan untuk mengalahkan mereka, mereka masih menjadi target 
yang lebih mudah daripada yang lain. 

"Kita hampir berada di tempat yang bisa menjadi situs ritual. Mari kita lanjutkan 
pembicaraan nanti. " 

Seluruh pihak menutup mulut atas peringatan Schnee. 

Bidang deteksi tidak mengambil apa pun secara khusus. 
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Dengan Shin dan Schnee memimpin, pesta menuju ke tempat yang dianggap sebagai situs 
ritual. 

"Kuu! Tempat ini 

menjijikkan ! " " Gruu !! " 

Yuzuha dan Kagerou tiba-tiba menjadi gelisah. Bulu seluruh tubuh mereka berdiri, seolah-
olah mereka mencoba mengintimidasi sesuatu. 

"Apa yang salah sekarang?" 

Yuzuha menjawab pertanyaan Shin, mengungkapkan pikirannya sambil tersandung kata-
katanya. 

Menurutnya, lokasi ini adalah simpul garis Ley, tetapi karena racun, fungsi asli mereka 
terhambat. 

"Kamu bisa merasakannya?" 

"Itu sama dengan tempat aku sebelumnya, rasanya sakit di sini, kuu ..." 

Pembukaan itu tampak sangat normal, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada 
lingkaran sihir yang sangat besar yang tergambar di tanah. Bahan yang memperkuat 
dinding dan tanah juga jelas berbeda dari ruangan lain. 

Rupanya, lingkaran sihir ini adalah bagian dari apa yang secara negatif mempengaruhi 
aliran garis Ley yang Yuzuha bicarakan. 

"Bagaimanapun, bau darah kuat di sini. Siapa yang tahu hal mengerikan apa yang telah 
mereka lakukan di sini ... setelah semua yang mereka lakukan pada kami, mari tunjukkan 
kepada mereka apa yang bisa dilakukan oleh kerajinan kami. " 

Jika mereka tidak dapat menemukan Hermie, kelompok itu menelusuri kembali bagian dari 
lingkaran sihir, untuk mencegahnya dari mengaktifkan. 

Shin tidak terbiasa dengan lingkaran sihir yang begitu besar sehingga mencakup seluruh 
lantai, jadi Schnee mengarahkan operasi. 

"Baiklah, saatnya untuk melihat apa yang ada di depan." 

Setelah modifikasi lingkaran sihir selesai, pesta berkumpul di depan pintu yang mengarah 
ke luar situs ritual. 

Itu adalah pintu berat 4 mels tinggi dan 3 mels lebar. Terkunci juga, tapi sebelum pesta 
Shin, kuncinya tidak berbeda dengan mainan. 
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Shin dan Shibaid mendorong membuka pintu, yang jelas harus menjaga sesuatu yang 
penting. 

Mungkin karena telah digunakan dengan hati-hati, pintu terbuka tanpa suara. 
Pemandangan di belakangnya, bagaimanapun, adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa 
diharapkan. 

"Apakah kamu bercanda ..." 

Shin tanpa sadar bergumam pelan. 

Di depan mata mereka terbentang kristal raksasa, setinggi 10 mel. Transparansinya sangat 
tinggi sehingga tampak seperti kaca yang dipoles secara artifisial. 

Karena itu, benda ... lebih tepatnya, makhluk hidup di dalam kristal bisa terlihat jelas. 

"Apakah itu ... Filma?" 

Schnee membisikkan nama orang di depan matanya. 

Itu, tanpa sedikit pun keraguan, karakter pendukung Shin 2, Filma Tolmeya. 
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Filma Tolmeya. 

Rambut sebahu dengan warna antara merah dan ungu, warna yang sama dengan mata 
Ketua Tertinggi ini. 

Namun, warna itu tidak bisa dilihat sekarang karena matanya tertutup. 

Mungkin karena umurnya yang panjang, atau efek khusus dari kristal yang mungkin 
dimiliki, dia tidak terlihat sama sekali berbeda dari bagaimana Shin mengingatnya, 
meskipun fakta bahwa 500 tahun telah berlalu. 

Dadanya, setara dengan milik Schnee, dan baju besi magis yang dihiasi warna hitam dan 
ungu di pinggangnya bersinar seperti di masa lalu. 

"Ini adalah kristal dari ... Tetesan Erathem?" 

Shin menatap kristal yang menjebak Filma, ekspresi terkejut. 

Dalam permainan, dia pikir itu adalah kristal ajaib sederhana, tetapi setelah menggunakan 
【Analisis】 dia menyadari itu sebenarnya adalah bahan kelas kuno bernama Drop of 

Erathem. 

"Apakah ini berarti bahwa dia terkena ledakan kekuatan magis proporsi gila?" 

Tergantung pada ukurannya, bahan ini akan dipoles dan digunakan sebagai senjata. Jika 
seseorang akhirnya terperangkap di dalamnya, bahkan Filma tidak akan bisa keluar 
sendiri. 

Mempertimbangkan fakta bahwa penampilannya tidak berubah dan bahwa 『Exvaine』 

tidak lagi mengenali Filma, pemilik aslinya, Shin berspekulasi bahwa kekuatan sihir Drop of 
Erathem telah memberikan segel yang kuat pada Filma. 

"Apakah kamu kenal dia?" 

"Ya, dia adalah kawan yang tidak bisa kita hubungi." 

Shin menjawab dengan anggukan pada pertanyaan Konig. 

Dalam keadaan ini, jelas tidak mungkin untuk berkomunikasi. 

"Hei, Shin. Setan-setan mulai aktif baru-baru ini, kan? " 
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" Sepertinya begitu. Kami tidak tahu apakah itu karena mereka tidak bisa bertindak, atau 
mereka tidak melakukannya. " 

Shin menjawab pertanyaan Milt berdasarkan informasi yang didapatnya dari Schnee. 

"Apakah kamu berpikir bahwa ini bisa berhubungan entah bagaimana?" 

Milt berbicara sambil menunjuk kristal yang memenjarakan Filma. Tampaknya Milt juga 
merasakan sesuatu darinya. 

"....itu mungkin. Sama untuk racun juga, tapi kristal sebesar ini ditemukan di atas garis Ley 
... itu tidak akan aneh untuk koneksi ada di sana, kan? " 

" Itu benar, aku tidak berpikir ada pencarian di mana Anda bisa menemukan Drop of 
Erathem di dekat garis Ley juga. " 

Drop of Erathem akan terbentuk di lokasi di mana kekuatan sihir terkumpul. Tempat-
tempat seperti garis Ley, tempat energi selalu mengalir, tidak cocok. 

"Mengenai masalah miasma dan Ley, sesuatu yang serupa terjadi di tempat lain." 

Shin ingat apa yang terjadi di kuil tempat dia bertemu Yuzuha. Yang sekarang diketahui 
Shin adalah bahwa setan-setan itu memiliki alasan tertentu untuk ikut campur dengan 
garis Ley. 

"(Kuu, aku merasakan sesuatu yang kuat dari bawah batu itu. Tapi batu itu juga 
menjijikkan.)" 

Berkat hubungannya yang mendalam dengan garis Ley, Yuzuha jelas bisa merasakan 
kekuatan tersegel di bawah kristal. Dia sepertinya tidak tahu apa itu kristal. Bahkan barang 
berharga seperti itu adalah batu di mata Yuzuha. 

Yuzuha yang biasanya penasaran tidak akan bergerak dari bahu Shin kali ini. 

"Hei Shin, apa ini ...?" 

Tiera mendekat ke Shin, yang sedang melamun. 

"Itu adalah benda aneh yang disebut Drop of Erathem. Tapi aku belum pernah melihat 
sebesar ini ... " 

Shin memberikan penjelasan sederhana kepada Tiera, yang memandangi kristal itu seolah 
dia melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan setelah mendengar kata-kata Shin, ekspresinya 
tetap kabur. 

"Ada apa?" 
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"Kekuatan sihir yang terperangkap di sini... ternoda. Uugh ... kenapa ... ini ... " 

Shin khawatir karena perilaku Tiera agak tidak biasa. 

Seolah menjawab keraguannya, Tiera meletakkan tangan kanannya di atas mulutnya dan 
duduk. Dia memegang tubuhnya sendiri dengan lengan kirinya dan, sementara itu gemetar 
hebat, air mata mulai mengalir dari matanya. 

"A-hei Tiera! Apa yang terjadi denganmu?" 

Berpikir bahwa perubahan tiba-tiba Tiera disebabkan oleh keterampilan tipe-Pikiran, Shin 
dengan cepat memeriksa statusnya. Tidak ada perubahan, bagaimanapun, tidak ada yang 
menjelaskan mengapa Tiera tiba-tiba menangis. 

"Tiera, tolong kuatkan. Kamu jangan meminjamkan telinganya kepada mereka. " 

Schnee memperhatikan kondisi abnormal Tiera, berlari mendekatinya dan berbicara 
padanya dengan nada tenang dan jelas. Dia mengambil kepala Tiera dan memutarnya ke 
arahnya, menatap lurus ke matanya. 

"Tuan ... ini, ini ..." 

"Apa yang kamu rasakan?" 

"Aku mendengar ... berteriak. "Hentikan, tolong selamatkan aku ...". Dan suara lain yang 
mendengarnya, dan tertawa ... " 

Tiera merangkai kata-kata, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. 

Memperhatikan situasi yang tidak biasa, Shibaid dan Konig juga berhenti mencari di sekitar 
dan mendengarkan kata-kata Tiera. 

"Sch ... Yuki, apa yang terjadi?" 

"Kurasa dia mendengar suara orang-orang yang terbunuh di sini." 

Schnee berbicara ketika dia menenangkan Tiera, fokus pada mendengarkan lingkungan 
mereka. 

Elf memiliki indera yang tajam, yang tampaknya termasuk indra keenam mereka juga. 

"Aku tidak bisa berbicara secara detail, tetapi indera keenam Tiera lebih sensitif daripada 
elf lainnya. Saya tidak terlalu peka terhadap pengaruh seperti itu, tetapi saya masih dapat 
mendengar bisikan. Saya kira banyak orang terbunuh di sini. " 

Schnee, alisnya berkerut, membelai punggung Tiera. 
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"Kehadiran yang meresap ke ruangan lain tampaknya terfokus pada kristal ini. Lingkaran 
ajaib yang kami ubah sebelumnya mengandung mekanisme ini juga. " 

"Aku mengerti ... bahkan aku merasa ada yang salah dengan kristal ini. Itu bisa menjadi titik 
pusat yang memberikan pengaruh pada garis Ley. " 

Mendengarkan Yuzuha dan Schnee, Shin mulai melihat kecemerlangan kristal sebagai 
sesuatu yang tidak menyenangkan. 

"Saya kira yang terbaik adalah tidak menyentuhnya tanpa persiapan yang diperlukan?" 

"Itu benar. Kamu bisa merasakan mengapa jika kamu mendekat, bau busuk itu luar biasa. " 

Shin mempercayakan Tiera ke Schnee dan berjalan lebih dekat ke kristal, lalu mengangguk 
pada kata-kata Shibaid. 

Kristal awalnya tidak akan terpengaruh oleh racun, tetapi jika kepadatan yang terakhir 
tinggi, segalanya akan berbeda. 

"Jika garis Ley dinodai racun harus terhubung dengannya, kurasa lebih baik 
memurnikannya?" 

Shin teringat kabut hitam yang menyelimuti tubuh Milt selama pertempuran mereka. Dia 
sekarang mengerti bahwa kabut itu juga semacam racun. 

"Kuu!" 

"Tolong ....!! Ini terlalu kejam ... " 

Yuzuha melolong, bulunya lurus, dan Tiera memohon, matanya dipenuhi air mata. 

"Konig, aku memberimu permintaan maafku. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan 
Lady Hermie, jadi memberi prioritas pada kawan saya bisa benar-benar tidak sopan ... tapi 
tolong, izinkan saya untuk menyelesaikan situasi ini terlebih dahulu. " 

" ... tidak, Anda tidak perlu meminta maaf. Silakan lakukan sesuai keinginan. Jika aku 
mengabaikan sesuatu seperti ini demi dirinya sendiri, Nyonya saya tidak akan memaafkan 
dirinya sendiri, bahkan jika kita bisa menyelamatkannya. " 

Shin menyebutkan usulannya kepada Konig, berpikir bahwa yang terakhir mungkin akan 
ditentang. 

Bertentangan dengan harapan Shin, Konig menyetujui proposal Shin setelah hanya diam 
sejenak. 

"Apakah kamu yakin? Setan-setan dapat melihat kehadiran kita. " 
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" Jika itu terjadi, itu terjadi. Saya penjaga pribadi Lady Hermie, tetapi saya juga seorang 
ksatria. Saya memiliki tugas untuk melindungi orang-orang. Saya tidak memiliki indera 
khusus, tetapi saya juga merasakan sesuatu yang abnormal yang berasal dari kristal ini. 
Mereka tidak mungkin merencanakan sesuatu yang baik dengan sesuatu seperti ini. Untuk 
menyelamatkan banyak orang, mengorbankan beberapa saja kadang-kadang ... perlu. " 

Dia tidak bisa mengabaikan sumber kemalangan semacam itu demi Hermie sendiri. 

Konig berbicara terus terang, tetapi Shin merasa bahwa dia memaksakan dirinya sendiri. 

"Dimengerti. Saya akan mulai, kalau begitu. " 

Shin mengangguk kecil ke arah Konig dan melemparkan skill tipe Divine 【High Cure】 ke 

arah crystal. Itu adalah versi superior dari skill 【Cure】 yang dia gunakan pada Milt, dan 

itu bisa menyembuhkan beberapa penyakit status sekaligus. 

Seperti yang terjadi pada Milt, racun itu diliputi oleh cahaya yang dilepaskan Shin dan 
menjadi lebih tipis. 

"Kurasa ini lebih tebal di sini ... lalu bagaimana dengan ini!" 

Shin memutuskan bahwa menggunakan hanya satu tangan akan memakan waktu terlalu 
lama, jadi ketika dia terus melemparkan High Cure dengan tangan kanannya, dia 
mengangkat tangan kirinya ke arah kristal dan melemparkan Skill tipe Divine 【Pemurnian

】. 

Lampu yang dipancarkan oleh dua keterampilan ilahi bersinar terang, seolah mengisi 
seluruh ruang bawah tanah. 

Sebagai tanggapan, racun berdenyut dengan cara yang menakutkan seolah-olah untuk 
melawan cahaya. 

Shin merasakan meningkatnya perlawanan, juga meningkatkan kekuatan magis di kedua 
tangannya; cahaya yang dipancarkan semakin kuat. 

Sekitar 5 menit kemudian, racun itu akhirnya mencapai batasnya, dan meleleh di udara. 

Kristal, bebas dari cengkeraman racun, mendapatkan kembali kecemerlangan aslinya, dan 
seluruh kelompok menghela napas lega. 

"Miasma lenyap, kan ...?" 

"Ya, tidak apa-apa. Tidak ada yang menderita lagi. " 

" Kuu " 

Tiera dan Yuzuha menjawab kata-kata yang digumamkan oleh Shin. 
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Racun yang telah menodai kristal tampaknya benar-benar hilang. 

"Hm?" 

Shin, sambil melihat kristal itu, mengangkat suaranya. 

Permukaan kristal itu secara bertahap diselimuti cahaya merah. 

"...Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" 

"Tidak apa-apa. Cahaya yang menutupi kristal adalah cahaya yang datang dari kekuatan 
magis orang yang terperangkap di dalam. " 

Shin khawatir, tetapi Tiera, yang datang di sebelahnya, berbicara dengan keyakinan. 

Tiera melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana kekuatan magis yang sangat padat 
muncul seolah bersinar. 

"Aku percaya bahwa ketika Filma berada di dalam kristal untuk waktu yang lama, afinitas 
antara kekuatan sihirnya dan kristal tumbuh. Ketika racun hilang, menjadi lebih mudah 
dilihat. " 

Schnee menyelesaikan penjelasan Tiera. Peri memiliki kemampuan persepsi sihir yang 
tinggi, sehingga mereka dengan cepat menyadari apa yang terjadi. 

Setelah tenang, Shin juga bisa merasakan kehadiran kekuatan magis Filma. 

"Shin, terkadang kamu terkadang panik. Kamu tidak langsung mengerti karena jauh di 
lubuk hati kamu benar-benar marah karena karakter pendukungmu digunakan seperti ini, 
kan? " 

" Yah, ya. " 

" Di dunia ini, NPC adalah manusia juga. Untuk marah karena karakter pendukung, atau 
harus saya katakan orang, bahwa Anda sangat peduli telah digunakan adalah sangat 
normal, saya pikir. " 

Menjadi seorang pemain sendiri, Milt mengerti apa yang dia rasakan. Dia mengangguk dan 
berbisik, "Itu Shin yang aku tahu ..." sambil tersenyum. 

"Kamu tidak pernah berubah, kan ..." 

Kepalanya sekarang mendingin, Shin menghela nafas. Dia tahu betul bahwa dia secara 
mental di bawah tekanan. 

"Tidak ada yang akan merasakan apa pun setelah melihat orang lain menumpangkan 
tangan pada sahabatnya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Schnee berbicara seolah ingin membelanya, tetapi Shin diam-diam menggelengkan 
kepalanya. 

"Tidak, itu benar-benar tidak terduga, tapi aku setidaknya harus memeriksa sedikit lagi. 
Maaf. " 

Shin menyesali langkah keliru yang dia ambil. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus tetap 
tenang. 

"(Kuu? Itu datang !!)" 

"Whoa! Apa? Apa yang terjadi? " 

Tepat ketika dia mendapatkan kembali ketenangan, Yuzuha tiba-tiba berteriak dari bahu 
Shin. 

Tanpa mempedulikan keterkejutan Shin, Yuzuha langsung menuju ke kristal. 

"Kuu ~~, Kuuh!" 

Yuzuha terbang ke titik di mana kristal melakukan kontak dengan tanah dan menggeram. 
Saat itu, cahaya bercahaya dalam warna emas dan perak muncul, untuk diserap oleh tubuh 
Yuzuha. 

Cahaya melilit Yuzuha, dan setelah beberapa detik menghilang, sepenuhnya diserap 
olehnya. 

"Yuzuha? Apa yang baru saja terjadi ..? " 

" (Kuu! Yuzuha, Power UP!) " 

Yuzuha duduk tegak dan melolong. Shin memandangnya lebih dekat dan memperhatikan 
bahwa dia telah tumbuh lebih besar, ekornya bertambah dari 3 menjadi 6. 

Tampaknya, dia telah mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. 

"(Apakah kekuatanmu kembali karena apa yang menodai garis Ley menghilang?)" 

"(Ya, kurasa!)" 

... kecerdasannya tidak banyak berubah, tampaknya. 

"Baiklah, ini tidak seperti kekuatan Yuzuha naik, tapi mari kita membebaskan Filma." 

Berdiri di sebelah Yuzuha yang ceria, Shin mengaktifkan 【Crafting】, keterampilan yang 

umum untuk semua pekerjaan yang berhubungan dengan produksi. 
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Semua pekerjaan yang berhubungan dengan produksi membutuhkan pembelajaran 
keterampilan ini, yang secara eksklusif digunakan untuk membuat Drop of Erathem. 

"Tolong tunggu sebentar." 

Setelah mengatakan ini, Shin menyentuh kristal. Saat dia mengaktifkan skill, cahaya 
berwarna pelangi menyebar dari tangan Shin, perlahan-lahan menutupi kristal. 

Setelah kristal sudah cukup tertutup, Shin meraihnya. Jari-jarinya menembus kristal keras 
dengan cepat, seolah-olah itu terbuat dari tanah liat. 

Shin memfokuskan lebih banyak kekuatan pada jari-jarinya dan menarik. Dengan suara 
yang tajam dan jernih, kristal itu pecah. 

"Melihat pekerjaan Shin, kamu akan berpikir Drop of Erathem itu lunak." 

"Tapi itu sebenarnya bahan yang bahkan senjata kelas Kuno tidak bisa chip ... tunggu, apa 
yang terjadi sekarang?" 

Shin menyuarakan keterkejutannya saat dia mencoba mengubah kristal menjadi kartu 
item. 

Kristal di tangannya tiba-tiba melayang di udara, seolah meresponsnya, kristal raksasa 
yang memenjarakan Filma juga melayang ke atas. 

"Kuu?" 

Yuzuha melihat pemandangan itu, bingung tetapi tanpa merasakan bahaya atau mencoba 
melarikan diri. 

Kristal bersinar lebih terang, lalu pecah seolah-olah itu cair, berubah menjadi 5 bola 
cahaya. 

Filma, mungkin karena efek dari fenomena semacam itu, melayang di udara, diselimuti 
cahaya perak dan merah. 

Shin semakin waspada dengan fenomena ini yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. 

"Apa ini!?" 

Satu dari lima bola cahaya diserap dalam tubuh Filma. Di antara empat yang tersisa, tiga 
bergerak masing-masing menuju, Schnee, Shibaid, dan Tiera. 

"!?" 

Bola-bola itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, jadi mereka menyiapkan senjata 
mereka. Selain itu, Kagerou berdiri di depan Tiera untuk melindunginya. 
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"Apa !?" 

"Hnngh!" 

"Gruu!" 

"Aah!" 

Bola-bola tidak berhenti, jadi ketiganya mengayunkan senjata mereka. Namun bola-bola 
hanya melewati mereka, untuk diserap dalam tubuh mereka. Bola dunia Tiera bahkan 
melewati Kagerou. 

Ketika bola menembus mereka, tubuh Schnee, Shibaid, dan Tiera mulai bersinar. 

Schnee memancarkan cahaya perak dan biru, Shibaid yang perak dan hitam, Tiera 
campuran perak, hijau, dan kuning. Setelah beberapa detik, semua lampu menghilang 
bersama. 

"Apakah kamu baik-baik saja ... w-whoa!" 

Shin bergegas ke sisi tiga saat bola cahaya menghilang, tetapi ketika cahaya yang 
memegang Filma di udara juga menghilang, dia dengan cepat mengubah arah untuk 
menangkapnya ketika dia jatuh. Dia menangkapnya dalam pelukannya, lalu kembali 
menatap Schnee dan yang lainnya. 

"... ini ..." 

"Hmm." 

"Ehm ..." 

Ekspresi mereka menunjukkan keterkejutan, tetapi bukan rasa sakit atau 
ketidaknyamanan. 

"Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? " 

" Ya, saya tidak bisa merasakan ada yang salah dengan tubuh saya. Bagaimana saya harus 
mengatakannya ... statistik saya meningkat. " 

"Hal yang sama berlaku untuk saya. Statistik saya telah meningkat secara keseluruhan. " 

" Ehm, ya, saya pikir hal yang sama terjadi pada saya juga. " 

" Apa? " 

Shin juga terkejut mengetahui tentang peningkatan statistik mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Di THE NEW GATE, satu-satunya cara untuk meningkatkan statistik adalah dengan naik 
level, melakukan reinkarnasi, atau menggunakan item stat-up. 

Statistik juga akan meningkat berkat judul, tetapi ada beberapa cara untuk meningkatkan 
statistik secara permanen. 

Drop of Erathem juga seharusnya menjadi item yang tidak terkait dengan peningkatan stat. 

"Saya kira ini berarti bahwa hal itu terjadi untuk Filma juga, karena dia dalam keadaan 
yang sama seperti Anda." 

"Ini sangat mungkin. Saya tidak dapat mendeteksi perubahan lainnya secara khusus. 
Bagaimana kondisi Filma? " 

Schnee bertanya tentang kondisi Filma, yang masih dibopong oleh Shin. Seolah ingin 
menjawabnya, Filma bergerak sedikit dan membuka matanya. 

Apa matanya yang merah tua dan ungu -- warna yang sama dengan rambutnya -- adalah 
wajah Shin. 

"....Menguasai? Eh? Apa? Kenapa? " 

Masih mengantuk, Filma melihat wajah Shin dengan kabur. 

Butuh sedikit baginya untuk mengenalinya, tetapi ketika dia melakukannya dia langsung 
pulih dari keadaan setengah tertidur dan melihat sekeliling dengan panik, sementara masih 
dalam pelukan Shin. 

"Ah! Schnee! Tolong katakan padaku apa yang terjadi !! " 

Filma berteriak setelah melihat Schnee. 

Fakta bahwa dia masih memegangi Shin adalah bukti bahwa dia masih bingung. 

"Pertama-tama, bisakah kamu berdiri?" 

"Er, ya, kurasa." 

Melihat Filma lemah lembut ini di mata Shin. Dalam permainan, dia telah menetapkan 
kepribadiannya sebagai jujur dan terbuka. 

"Tapi lebih dari itu !! Seseorang jelaskan !! " 

Tampaknya Filma kembali sadar dan mengangkat suaranya lagi. 

Shin berpikir bahwa itu sangat tidak biasa bagi Filma untuk bertindak seperti itu. 
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◆◆◆◆ 

" Begitu , sekarang saya sudah memahami situasinya." 

Saat pesta menjelaskan misi mereka untuk menyelamatkan Hermie, Filma mengangguk 
mengerti. 

Bersama dengan penjelasan lisan, mereka menjelaskan kepadanya apa yang tidak ingin 
Konig ketahui melalui Mind Chat. 

Mereka hanya memberinya penjelasan yang sangat mendasar untuk saat ini, berencana 
untuk pergi lebih detail nanti. 

"Aku juga akan membantu. Saya sudah bangun dan tidak ada yang salah dengan tubuh 
saya, jadi saya segera kembali ke medan perang. " 

Filma mengumumkan kembalinya seolah itu adalah perkembangan yang sepenuhnya 
alami. Dia telah memeriksa kondisinya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. 
Statistiknya, bagaimanapun, telah meningkat seperti yang diharapkan. 

Satu globe yang tidak diserap oleh siapa pun telah kembali ke kristal, jadi Shin 
mengubahnya menjadi kartu item dan mengumpulkannya. 

"Dan sekarang setelah kita siap, tarik keluar, Shin, ayolah." 

"Baiklah." 

Shin, bertindak seolah-olah dia mengeluarkannya dari saku dadanya, mengambil kartu dari 
kotak item dan memberikannya kepada Filma. 

Saat Filma mewujudkannya, pedang besar berwarna merah tua dengan bilah 2 mels 
muncul. 

Itu adalah pedang bermata dua; merah tua di pusatnya secara bertahap akan semakin 
redup ke arah pinggiran, mengubah perak pada bilah itu sendiri. Batu permata cerah yang 
berbentuk seperti piramida persegi tertanam di pangkal pisau, dari mana pola geometris 
berasal yang menghiasi seluruh tubuh senjata. 

Bilah itu kira-kira lebarnya 15 kuburan, jadi dibandingkan dengan pedang besar seperti 
Rionne 『Muspelm』, rasanya sangat tipis. 

Itu adalah senjata utama Filma, pedang besar kelas kuno yang unggul 『Bulan Merah』. 

"Lagipula ini pedang yang paling nyaman untukku ... tapi tunggu, ini lebih kuat dari 
sebelumnya?" 
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"Yah, banyak hal terjadi ketika kamu tidak ada. Aku akan memberitahumu lebih banyak 
nanti. " 

" Baiklah kalau begitu! Ayo pergi dan selamatkan Hermie yang malang itu, oke? " 

Seperti yang diharapkan, Filma tidak menghargai sama sekali cara musuh, jadi dia lebih 
dari bersemangat untuk bertindak segera setelah bergabung dengan partai. 

"... Pada akhirnya, kita pada dasarnya memiliki kekuatan bertarung lebih banyak 
sekarang?" 

Terlalu banyak perkembangan tak terduga membuat Konig tidak dapat mengimbangi; 
semua yang dia gumamkan adalah komentar yang satu ini. 

Dia tidak bereaksi terhadap Filma yang meneriakkan nama Schnee, jadi dia mungkin tidak 
mendengarnya atau tidak mengenalinya. 

"Aku pikir lebih baik tidak berpikir terlalu keras tentang itu. Kami akhirnya menggunakan 
banyak waktu untuk kejadian tak terduga ini, jadi mari kita tinggalkan penjelasan lain 
untuk nanti. " 

" Ya, itu ... benar. Kita harus berpikir tentang menyelamatkan Lady Hermie sekarang. " 

Shin mulai berjalan pergi, dan Konig mengikuti sambil menggelengkan kepalanya. 

"Hei, Milt! Ayo bergerak atau kami akan meninggalkanmu !! " 

" Yeees, datang! " 

Milt berjongkok di tempat kristal itu berada, tetapi dia berdiri dan bergabung dengan pesta 
setelah panggilan Shin. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"Aku bertanya-tanya apakah tidak ada cara untuk mengetahui mengapa Drop of Erathem 
berada di atas garis Ley ... well, aku buruk dalam keterampilan tipe Analisis, jadi aku tidak 
mengerti meskipun begitu. " 

Pekerjaan Milt adalah pertarungan murni. Dia jarang belajar keterampilan tipe Analisis. 

"Tidak wajar untuk berada di sini, ya." 

"Bisakah mereka membawanya ke sini dari tempat lain?" 

"Kurasa itu penjelasan yang paling bisa diterima." 
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Tetesan Erathem seperti yang telah menjebak Filma hanya terbentuk sebagai produk dari 
kekuatan sihir alami. 

Bahkan setan atau Manusia Tinggi seperti Shin, dapat membuat Drop of Erathem secara 
artifisial. 

Setan-setan hanya menodai kristal dengan racun, melalui lingkaran sihir di ruangan lain, 
dan menggunakan kekuatan sihir di dalamnya. 

Shin memiliki mesin pembuat yang memungkinkannya membuat bahan, tetapi dia tidak 
bisa membuat kristal besar seperti yang telah memenjarakan Filma. 

"Mereka mungkin menggunakannya setelah mereka menemukannya secara kebetulan. 
Pada akhirnya, yang bisa mereka lakukan dengan itu adalah menempatkannya di sini. " 

Drop of Erathem sangat keras sehingga hanya pandai besi atau alkemis dari tingkat 
tertinggi yang mampu membuatnya. Fakta bahwa mereka meninggalkan Filma di dalamnya 
alih-alih mengendalikannya melalui Collar of Submission adalah bukti bahwa bahkan iblis 
tidak dapat melakukan apa pun untuk itu. 

Jumlah karakter pendukung menyatakan urutan mereka telah dibuat selama pertandingan. 
Filma adalah nomor 2. 

Karena dia dibuat kira-kira pada saat yang sama dengan Schnee, statistiknya sedikit lebih 
unggul daripada Girard. 

Jika dia berada di bawah kendali musuh, mereka harus berurusan dengannya sesegera 
mungkin. 

"Yah, kita harus menanyakan itu kepada orang yang terlibat langsung. Bagaimanapun juga, 
kita harus bertemu dengan mereka satu sama lain. " 

Itu tidak lebih dari dugaan, tetapi Shin merasa bahwa itu pasti akan menjadi kenyataan. 

◆◆◆◆ 

Pada saat yang sama ketika pesta Shin berangkat dari Sigurd, di ruangan dalam gua tempat 
Hermie diadakan. 

Penjaga yang berdiri adalah Wilhelm, dibawa ke sana oleh Adara, dan 2 prajurit KTT Fraksi 
yang paling cakap. 

Wilhelm berdiri dengan ekspresi hampa dari semua emosi, tidak jelas apakah dia sadar 
sama sekali. Bahkan jika dia sadar akan lingkungannya, tidak mungkin baginya untuk 
memikirkan sesuatu sendiri. 
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Dia sekarang hanyalah boneka yang akan menyerang siapa pun yang datang terlalu dekat 
tanpa izin. 

"... mengapa ini terjadi ...?" 

"Karena kau seorang Wanita Suci." 

Melihat Wilhelm, Hermie mengeluarkan bisikan lemah. Jawabannya datang dari Scoruas, 
yang berdiri di dekat Wilhelm. 

"Kamu adalah ..." 

"Oh, permintaan maafku karena tidak memperkenalkan diriku lebih awal. Nama saya 
Scoruas, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. " 

Scoruas memperkenalkan dirinya dengan kesopanan yang terpengaruh. Hermie, 
merasakan sesuatu yang tak terlukiskan tanpa akhir yang tersembunyi di balik senyumnya, 
merasakan hawa dingin di punggungnya. 

"Di mana tempat ini ..?" 

Dia seharusnya tidur di kamarnya di Palmirack, tetapi ketika dia bangun dia menemukan 
dirinya di ruangan yang sama sekali berbeda. Kamar dilengkapi perabotan yang memadai 
dan memungkinkannya untuk beristirahat tanpa masalah. Namun pada saat yang sama, itu 
membuatnya merasa sangat kedinginan. 

Mengetahui bahwa Eline, kepala pengikut Bulk, telah dikalahkan, dan semua kolaborator 
lainnya telah ditangkap satu demi satu, Hermie mengira semua bahaya sudah berakhir. Dia 
tidak akan pernah membayangkan sesuatu seperti situasi saat ini bisa terjadi. 

"Tidak ada artinya memberitahumu. Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, 
jadi saya ingin Anda ikut dengan saya. " 

Mengatakan ini, Scoruas mengeluarkan kerah hitam. 

Kerah itu, yang tampak lebih hitam daripada sebelumnya, dibakar dalam ingatan Hermie. 

"Itu ... !!" 

"Kamu tahu ini, kan? Saya tidak tahu bagaimana Anda menghapus yang sebelumnya, tetapi 
kerah baru ini agak istimewa. Saya pikir itu akan sangat cocok untuk Anda. " 

Scoruas melengkapi kerah pada Hermie tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. 

"Uuh ... aaah ..." 
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Begitu kerah itu melekat di lehernya, semua kekuatan meninggalkan tubuh Hermie. 
Tubuhnya, yang berusaha melawan, tiba-tiba menjadi tidak bergerak; itu tidak menuruti 
kemauannya lagi. 

"Lewat sini, kalau begitu." 

"Kh ..." 

Dia tidak bisa menolak sikap undangan Scoruas yang tampak puas. Tanpa mengikat 
kehendaknya, tubuhnya mengikuti Scoruas. Entah bagaimana, sepertinya hanya mulutnya 
yang masih di bawah kendalinya. 

Mungkin karena mereka telah diperintahkan untuk menjaganya, Wilhelm dan 2 penjaga 
lainnya mengikuti juga, dalam keheningan total. 

Setelah berjalan sekitar 10 menit, mereka tiba di area yang lebih besar dan Scoruas 
berhenti. 

"Ayo, di depanku." 

Ketika Hermie melangkah maju, dia melihat sesuatu yang bersinar di sudut matanya. Dia 
berdiri di tempat yang tampaknya merupakan galeri untuk penonton, di atas lingkaran 
sihir besar dengan beberapa orang berdiri di dalamnya. 

Yang dia perhatikan bersinar adalah lingkaran sihir yang tergambar di lantai ruangan di 
bawah. 

Orang-orang di dalam lingkaran sihir mencoba untuk pergi, tetapi penghalang yang 
didirikan di tepi lingkaran mencegah mereka. 

"Apa ... kamu ..." 

"Ini semua dalam persiapan untuk giliranmu." 

Hermie tidak bisa memahami situasinya, tetapi Scoruas memaksanya untuk terus mencari 
di bawah. 

Kemudian, setelah kurang dari satu menit, sesuatu berubah. Orang-orang di dalam 
lingkaran sihir mulai bersinar, satu per satu, dan menghilang. 

Jeritan mereka menggema menembus ruangan, memukul telinga Hermie. 

"Apa !?" 

"Bukankah itu indah? Cahaya yang berkedip ketika kehidupan manusia berakhir ... teriakan 
yang menghiasi itu juga, mereka sangat menghibur. " 
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Scoruas berbicara dengan tidak ada apa pun kecuali gembira di wajahnya, dengan nada 
suara yang menunjukkan dia benar-benar menikmati apa yang telah mereka lihat. 

"Aku tidak menyangka...! Apa kamu tidak punya perhatian terhadap kehidupan !? " 

" Hehe, Ini tidak lebih dari kotoran yang meningkat dengan sendirinya. Atau tanah yang 
bagus untuk menumbuhkan racun. Tahukah kamu? Manusia adalah makhluk hidup yang 
menciptakan racun terbanyak di dunia ini. " 

Scoruas, yang bahkan menganggap suara marah Hermie menyenangkan, menjawabnya 
dengan nada agak bosan. 

Dia kemudian meraih wajah Hermie dan mengarahkannya ke orang-orang yang berkumpul 
di bawah. 

"Guuh!" 

"Terlihat sangat baik. Semua orang di sini berkumpul untukmu, tahu? " 

" Eh ...? " 

Wajahnya masih tersenyum, Scoruas membiarkan wajah Hermie menunjuk ke bawah 
dengan tangan kanannya dan, dengan tangan kirinya, menunjuk ke sumber-sumber 
teriakan yang terus menerus. 

"Karena kita mendapat kehormatan dari Yang Mulia kehadiran Wanita Suci di antara kita, 
kita harus menyiapkan sambutan yang pas, bukan?" 

Di belakang senyumnya jelas-jelas berbohong kebencian. 

"Semua orang menderita sebelum kamu di sini ... mereka menderita karena kamu." 

"Apa yang kamu ... katakan ..." 

"Bahwa mereka tidak akan menderita jika bukan karena kamu," 

Scoruas berbisik di telinga Hermie. Seolah menanggapi, kerah Hermie memancarkan 
cahaya pudar. 

"Karena kamu." 

"Karena ... aku ..." 

Kata-kata Scoruas terkesan pada kesadaran Hermie. 

"Mereka menderita." 
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"Orang-orang itu ... menderita ..." 

Emosi, seperti lumpur tebal, mengalir ke hati Hermie yang tak berdaya. 

"Ini salahmu." 

"Itu ... salahku ..." 

Bisikan iblis menyesatkan hati manusia. Efek itu didorong oleh kerah, pengaruhnya lebih 
kuat dari biasanya. 

"Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menyelamatkan seseorang dengan menjadi 
seorang Wanita Suci? Anda, yang hanya bisa menyaksikan orang-orang ini menderita di 
hadapan Anda, tanpa melakukan apa pun? Apa kamu serius berpikir kamu bisa melakukan 
sesuatu? " 

" Aku, aku ... aku ingin ... berguna untuk ... beberapa ... satu ... " 

" Tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kan. Dimanipulasi, diculik, hanya menunggu 
untuk dibantu. Aku ingin tahu berapa banyak yang mengorbankan diri untuk 
menyelamatkanmu. " 

" Ah ... " 

Setelah setiap kata-kata Scoruas, hati Hermie menangis putus asa. 

Ada orang yang terluka, yang menderita, untuk menyelamatkannya. 

Hermie tahu betul bahwa itu adalah kebenaran, jadi dia tidak bisa menyangkal kata-kata 
Scoruas. 

"Lihat, mereka marah padamu." 

Jeritan itu disebabkan oleh keputusasaan yang timbul dari situasi mereka yang tak 
terhindarkan, tetapi Hermie, di bawah pengaruh kerah dan bisikan Scoruas, mendengar 
mereka sebagai suara kebencian dan penghinaan terhadap dirinya sendiri. 

"Aku tidak ... aku tidak, bermaksud untuk ..." 

"Kau tidak menyadarinya sendiri? Oh Nyonya Wanita Suci, aku harus sujud di hadapanmu. 
" 

Bertingkah seolah dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar, Scoruas 
meletakkan tangannya di dahinya dengan gerakan berlebihan. 

Hermie merasa bahkan gerakan itu menyalahkannya. 
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"Berhenti ..." 

"Apa yang kamu katakan. Mereka sekarat untuk Anda, Anda tahu? Melihat mereka pergi 
adalah tugasmu, bukan? " 

" Tidak, itu tidak benar, aku tidak berharap untuk semua ini! " 

"Terlepas dari apa yang kamu inginkan atau tidak inginkan, semua orang yang terlibat 
denganmu berakhir dengan penderitaan ... atau aku salah?" 

"Gh ..." 

Hermie tidak bisa mengatakan apa-apa dengan kata-kata Scoruas. 

Dia mencoba sekuat tenaga untuk merangkai kata-kata itu, tetapi mereka larut menjadi 
kabut sebelum terbentuk. 

"Untuk memberikan penghiburan sementara untuk menyebabkan penderitaan di 
sekitarmu. Itulah jenis keberadaanmu. " 

" Ah ... aaah ... " 

Pandangan Hermie bergetar. 

Karena kerah dan efek racunnya, pikirannya pecah dan tersebar menjadi ribuan bagian, 
sementara rasa bersalahnya terhadap orang-orang di depannya dan rasa jijik terhadap 
dirinya sendiri tumbuh semakin besar. 

Perasaan yang berada jauh di dalam hati Hermie semakin kuat, bersama dengan 
keputusasaannya. 

"Ya ampun, sepertinya itu lebih efektif daripada yang aku pikirkan. Sungguh hasil yang luar 
biasa. " 

Hermie berlutut, merintih. Dia tidak melihat Scoruas lagi, menatapnya. Hancur karena 
kebencian dan keputusasaan, hatinya tenggelam dalam kegelapan. 

"........." 

Hermie telah dirusak oleh kebencian Scoruas, sampai-sampai dia tidak mampu bereaksi 
apa pun, tetapi Wilhelm hanya berdiri di sana, tanpa bergerak sedikit pun. 

Seperti sebelumnya, tidak ada kesadaran yang jelas menghuni matanya. Kurangnya tanda-
tanda kehidupannya bisa membuatnya lulus untuk boneka yang sangat rumit. 

Lambat laun, jeritan pengorbanan manusia lenyap; bahkan jika dia diperintahkan untuk 
menjaga Hermie, Wilhelm hanya berdiri di tempat, tidak bergerak. 
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"Oke, sekarang setelah kita memutuskan tindakan, mari kita bergerak. Tidak ada waktu 
untuk disia-siakan. " 

Mengatakan itu, Shin melihat ke arah pintu masuk. 

Mereka menggunakan satu-satunya pintu masuk ke ruangan tempat Filma ditahan. Karena 
tujuan pertama mereka adalah menyelamatkan Hermie, mereka tidak perlu lagi tinggal di 
sana. 

"Hei, Shin. Saya ingin tahu apakah ada lorong rahasia di ruangan ini? Seperti rute pelarian 
darurat ... mungkin lebih baik menghancurkannya jika kita menemukannya. " 

" Aku mencoba mencari juga, tetapi tidak dapat menemukan apa pun. Bagaimana 
denganmu, Yuki? " 

" Aku juga tidak menemukan apa-apa. Ruang pengorbanan adalah yang berikutnya, 
mungkin mereka membatasi jumlah pintu masuk untuk mencegah kunjungan tak terduga? 
" 

Shin dan Schnee memeriksa sekeliling lagi sebelum menjawab pertanyaan Milt. Ketika 
mereka memastikan tidak ada sesuatu yang layak dicatat di ruangan itu, mereka 
memutuskan untuk pergi. 

Setelah pergi, Shin menutup pintu dan memasang salah satu kunci yang dibuat khusus. 
Sekarang itu hanya bisa dibuka dengan menyuntikkan sejumlah kekuatan sihir tertentu 
atau dengan memaksanya terbuka. 

"Baiklah kalau begitu, untuk rute kita ... di atas kita, ada lorong selain yang kita ambil." 

Shin berbicara sambil menunjuk ke bagian atas ruangan, yang tampak seperti ruang yang 
disediakan untuk kursi penonton. 

"Lorong mengarah ke area tempat duduk untuk menonton area di bawah ini. Ada juga 
ruang yang agak besar di sisi lain. " 

" Itu membuatnya terdengar seperti ruang bos. " 

" Ya. Saya juga bisa merasakan kehadiran Wilhelm dari ruangan itu. " 

Shin mengangguk pada kata-kata Filma dan berbagi apa yang dia deteksi. 
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Peta menunjukkan 5 titik di ruang besar melewati lorong. Di samping salah satu dari 
mereka nama Wilhelm ditampilkan. 

"Jika Wilhelm ada di sana, mungkin Hermie juga dekat." 

"Tapi jika mereka berkumpul di tempat yang sama, pasti ada sesuatu di baliknya." 

Semua orang tampaknya berbagi ramalan Schnee dan Filma, jadi tidak ada keberatan untuk 
segera mulai bergerak lagi. 

Kursi penonton berada pada ketinggian jauh di luar kemampuan orang normal, tetapi Shin, 
anggota tim Tsuki no Hokora dan Milt lainnya mencapai mereka dengan mudah dengan 1 
lompatan. 

Masalahnya adalah hanya Konig yang kurang dalam daya lompat, tetapi diselesaikan 
dengan cepat. 

"Ehm, maafkan aku." 

"... .Tidak, dia memang binatang buas. Tidak ada jalan lain. " 

Tiera berbicara kepada Konig dengan nada meminta maaf, tetapi dia menjawab dengan 
serius dan mengangguk. 

Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan memanjat tali yang digantung Shin dari atas, 
Kagerou melompat ke atas ... dengan Konig di mulutnya. 

Tiera atau Shin tidak akan menjadi masalah, tetapi untuk saat ini sepertinya membiarkan 
Konig naik di punggungnya bukanlah suatu kemungkinan. 

Gambar Konig berbicara dengan serius ketika berada di mulut Kagerou dan Tiera yang 
mengendarai Kagerou akan sangat nyata jika seseorang tidak mempertimbangkan 
konteksnya. 

Suasana yang agak aneh yang terbentuk kemudian dipatahkan oleh pertanyaan serius dari 
Milt. 

".... Aku merasakan sesuatu yang jahat dari kamar sebelah." 

Matanya tertuju pada lorong yang mengarah lebih dalam ke gua. 

"Ya, itu lebih dari jelas." 

Shin mengerti arti dari kata-kata Milt. 

Mungkin karena kurangnya penerangan, bagian terjauh dari lorong gelap gulita. Kehadiran 
jahat yang dibicarakan Milt berasal dari jangkauan terdalam koridor. 
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Tidak ada yang terlihat oleh mata mereka, tetapi mereka masih bisa merasakan sensasi 
yang tidak menyenangkan merayapi kulit mereka. 

"Aku merasa sakit ... racunnya terlalu tebal." 

Tiera mengangkat dirinya, nyaris tidak bisa berdiri tegak. Perasaannya yang lebih tajam 
tidak bekerja untuknya kali ini. 

"Ada setan di depan." 

"Kehadiran yang sekuat ini bisa berarti mereka dari kelas Grand Duke juga." 

"Iya. Jika kita tidak mengambil kembali Hermie sebelum mereka menjadi serius ... 
situasinya bisa menjadi sangat buruk. " 

Menggunakan deteksi kehadiran, Shin memiliki jangkauan deteksi paling akurat dari grup. 

Peta yang ditampilkan di mata Shin menunjukkan nama Wilhelm di antara tanda-tanda 
yang ada di ruangan di luar pintu. Tanda Wilhelm berwarna hijau, yang berarti "netral". 

Ada tanda hijau lain selain Wilhelm, lalu 2 tanda merah. 

Sisa terakhir berwarna merah dan hitam. 

"Aku mendeteksi keberadaan satu iblis. Ada 3 kehadiran manusia, termasuk Wilhelm. Salah 
satunya mungkin Hermie, saya pikir. " 

Jika itu Hermie, namanya juga harus ditampilkan, tetapi ternyata tidak. Jadi Shin 
mengaitkannya sebagai hipotesis sederhana. 

"Bisakah mereka dimanipulasi seperti aku?" 

"Aku tidak bisa mengatakannya. Sebelumnya terjadi bahwa spidol tetap hijau sampai kita 
diserang. " 

Ketika Shin menjawab Milt, Konig menyela. 

"Haruskah kita menunggu?" 

"Mengingat penyelamatan Hermie ini, itu mungkin ide yang baik, tapi saya pikir itu akan 
buruk untuk hanya menunggu seperti ini." 

Apa Konig kata tidak salah. Menunggu sampai iblis menciptakan celah dan 
menggunakannya untuk mencuri kembali Hermie akan menjadi tindakan terbaik untuk 
memprioritaskan penyelamatannya. 
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Namun, dengan cara yang sama seperti dia merasa masih ada waktu ketika dia menghadapi 
Milt, Shin merasa yakin bahwa membiarkan setan pergi ke sini akan menempatkan mereka 
pada kerugian yang fatal. 

Shibaid berbalik ke arahnya dan bertanya. 

"Apakah ada sesuatu di pikiranmu?" 

"Sebenarnya, itu juga terjadi ketika aku bertemu Milt sebelumnya ... Aku punya firasat 
aneh. Sesuatu membuatku merasa bahwa menunggu di sini jelas bukan ide yang bagus. " 

" Aku mengerti, itu mungkin efek dari 【Intuisi】. Saya memiliki pengalaman serupa di 

masa lalu. Kita harus pergi kalau begitu. " 

" Aku setuju. 【Intuisi】 dari mereka yang berkemampuan tinggi seringkali benar. " 

" Ya, aku setuju juga. " 

Shibaid dan Schnee, yang telah bertarung di dunia ini, serta mantan pemain Milt semuanya 
setuju dengan Shin. Mereka semua memiliki skill 【Intuition】, jadi mereka tahu dari mana 

asalnya. Sementara dia diam, Yuzuha juga menyatakan persetujuannya. 

"Aku ingin memprioritaskan keselamatan Lady Hermie, tetapi jika itu berarti lebih banyak 
bahaya, aku akan siap." 

"Tepat, lebih baik tidak tinggal lama di tempat yang dipenuhi racun tebal seperti ini." 

"Gruu." 

Konig, Tiera dan Kagerou juga tidak mengajukan keberatan dan melihat Shin, senjata 
mereka di tangan. 

"Pertama, Yuki dan aku akan mencoba meraih Hermie sebelum musuh memperhatikan 
kita, maka itu semua tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Setan-setan mungkin 
dari kelas Bernama. Aku, Yuki, Shibaid, dan Filma akan berurusan dengan mereka. Pak 
Konig, saya ingin Anda membawa Lady Hermie ke tempat yang aman. Tiera, Anda akan 
mengurus pasukan yang tersisa dengan Yuzuha dan Kagerou. 

"Hei? Bagaimana dengan saya? " 

" Milt, saya ingin Anda merawat Wilhelm. Dia mungkin dalam kondisi yang sama seperti 
sebelumnya. Satu-satu adalah yang terbaik untukmu, bukan? " 

" Tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu seperti apa pria Wilhelm ini. " 

"Itu bukan masalah ... ini dia." 
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Setelah memberikan pesanan masing-masing anggota, Shin mengeluarkan foto dari kotak 
item. 

"Oh, tangkapan layar. OK, mengerti. " 

Foto itu adalah tangkapan layar terwujud. Dalam permainan itu akan disimpan dalam data, 
tetapi di dunia ini orang hanya perlu berpikir "mengambil tangkapan layar" dan, dengan 
biaya MP kecil, foto akan dibuat. 

Shin telah mengetahui tentang ini saat dia menguji segala macam hal ketika dia mengajar 
【Pemurnian】 kepada Rashia. 

"Apakah semua orang sudah siap? .... Ayo pergi. " 

Shin memastikan semua orang siap dan memimpin pesta ke depan. 

Di pinggangnya tergantung salah satu katana yang dia marahi sambil menciptakan 『Bulan 

Sejati』. 

Sarung dan bilahnya berwarna putih murni. Itu juga tidak memiliki hiasan apa pun, dan 
ketika beristirahat di dalam sarungnya itu tampak seperti pedang kayu seperti yang 
digunakan untuk latihan. Itu adalah katana kelas kuno yang unggul, 『Langit Tanpa Langit

』. 

Shin melemparkan versi ajaib dari 【Menyembunyikan】 di seluruh kelompok; mereka 

berjalan menembus kegelapan, tidak terlihat. 

Untuk Tiera dan Konig, yang tidak memiliki 【Night Vision】, Shin telah menggunakan 

item yang untuk sementara memberikan efek serupa. 

Mereka berjalan maju perlahan, memeriksa adanya jebakan, lalu Shin memperhatikan ada 
cahaya kecil yang mengintip dari kegelapan. Dia fokus dan menemukan bahwa sumber 
cahaya diatur di sebelah pintu. 

"Sepertinya kita mencapai tujuan kita." 

Sebuah pintu berat berdiri di depan mereka, remang-remang di dalam kegelapan. Mereka 
mendekat untuk memeriksanya, tetapi ternyata itu tidak dipersenjatai dengan jebakan. 

Menurut peta Shin, di ruangan ini adalah Wilhelm, Hermie, iblis, dan dua manusia lainnya. 
Mungkin karena jarak yang sekarang berkurang, nama Hermie sekarang ditampilkan. 

Shin melihat melalui pintu dengan 【Through Sight】 dan mendapati Hermie duduk di 

tengah ruangan, dengan iblis berwajah pria berambut putih berdiri di depannya. 

Wilhelm dan dua manusia lainnya, mungkin penjaga, berdiri seperti patung di tepi ruangan. 
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"Iblis dan Nyonya Hermie terlalu dekat ... hm?" 

Shin merenungkan situasi yang membuatnya sulit untuk bertindak, ketika iblis berambut 
putih itu bergerak. 

Tangan kanannya, diselimuti racun, mendekat ke kepala Hermie. 

Ketebalan racun mudah terlihat bahkan di dalam ruangan yang remang-remang. Melihat 
substansi seperti lumpur, Shin menghunuskan 『Moonless Sky』 bahkan sebelum berpikir. 

"Sssh!" 

Sebuah tebasan mendesis di udara, mengikuti busur yang ditarik oleh pisau. 

Slash bertenaga jarak jauh yang dipancarkan oleh keterampilan bela diri Katana 【Void 

Cutter】 memotong pintu yang memisahkan koridor dan ruangan tanpa perlawanan. 

Mengiris melalui udara secara instan, itu memotong lengan kanan iblis itu. 

"Apa!? M-lenganku !? " 

Saat suara setan yang mengejutkan mencapai telinganya, Shin menendang pintu ke bawah 
dan menerobos masuk ke kamar. 

"Kau finis---" 

"Tidak terlalu cepat !!" 

Setan itu dengan tepat memblokir tebasan Shin berikutnya, yang ditujukan ke lengan 
kirinya. 

Itu tidak terlihat di pakaiannya, tetapi dia tampaknya memiliki sesuatu yang lengkap di 
sana. Dengan suara tajam dan bunga api beterbangan di sekitar, bilahnya tenggelam ke 
lengan kiri. 

Yang mengejutkan adalah, bilahnya berhenti sebelum memutuskan lengannya. 

"Hngh!" 

Sebelum Shin bisa menyiapkan serangan berikutnya, iblis itu mengeluarkan racun dari 
seluruh tubuhnya. 

Itu sama dengan racun yang melilit lengan kanannya, jelas warnanya berbeda dari racun 
biasa. 

Sebelum menyentuh racun, Shin menarik Sky Moonless Sky 』dan membuat jarak antara 

dirinya dan iblis. 
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"Sial, aku tidak bisa menggapainya." 

Shin berencana untuk mundur sambil membawa Hermie bersamanya, tetapi iblis itu 
menghalangi dan dia tidak bisa menghubunginya. 

Miasma tidak menyentuhnya secara langsung, tapi mungkin karena pengaruhnya, ekspresi 
Hermie berubah, kesakitan. 

Satu langkah di belakang pertukaran Shin dengan iblis, Schnee dan yang lainnya juga 
bergerak. 

Serangan tiba-tiba Shin membuat sekutunya terkejut juga. Reaksi mereka terutama dua: 
Schnee, Shibaid, Filma, dan Milt segera menganalisis situasi dan mengikuti, sementara 
Tiera dan Konig berhenti di jalur mereka. 

"Ayo pergi!" 

"Ya!" 

Filma dan Shibaid memasuki ruangan tepat setelah Shin. Schnee menggunakan 【

Menyembunyikan】 dan, tanpa sepatah kata pun, menghapus kehadirannya. 

"Kuu!" 

"Gruah!" 

"!! Tuan Konig, ayo pergi !! " 

"Kh, kita selangkah di belakang ...?" 

Tiera mengikuti setelah Yuzuha dan Kagerou menghasut. Konig, yang kembali sadar setelah 
panggilan Tiera, bergerak terakhir. 

"Baiklah sekarang, bicarakan hal yang tidak terduga. Saya tahu Anda akan datang cepat 
atau lambat, tetapi ini adalah kecepatan yang luar biasa. " 

" Saya tidak peduli tentang prediksi Anda. " 

Mungkin karena dia telah mengatasi keterkejutan kehilangan lengan, iblis itu berbicara 
dengan nada bergetar, sebuah Ekspresi letih di wajahnya. 

Di balik perilaku seperti itu, bagaimanapun, ia memperhatikan Shibaid dan Filma, yang 
datang setelah Shin. 

"Wow, lebih kuat dari yang aku kira!" 

"Apakah mereka yang terpilih juga !?" 
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Wilhelm dan manusia lain di dekat dinding telah bergerak, mungkin. Shin mendengar suara 
Milt dan Tiera, yang mulai bertarung di belakangnya. 

"Wah, perusahaan yang besar. Sayang sekali kami belum siap menyambut Anda. " 

" Kami akan kembali segera setelah kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak 
perlu repot. " 

Memegang ield Langit Tanpa Langit『 dan tidak menurunkan pengawalnya sedetik pun, 

Shin berhadapan dengan iblis itu. 

Di sebelah kanannya berdiri Filma, 『Bulan Merah』 di tangan, di sebelah kiri Shibaid 

dengan 『Bulan Yang Tenang』; keduanya mengarahkan pedang ke iblis itu. 

"Ya ampun, tidak sabar. Nah, karena Anda datang jauh-jauh ke sini dan semua, izinkan saya 
untuk memperkenalkan diri. " 

Mengatakan begitu, setan ditempatkan lengan kirinya di dadanya dengan sikap pamer dan 
berpose. 

"Aku bernama Scoruas, salah satu Adipati Agung dan pengikut Miasma Lord Meahelga." 

Setelah perkenalannya, Scoruas memelototi pihak Shin, ketika predator mengamati 
mangsanya. 

"Sayangnya, saya tidak punya niat untuk melakukan hal yang sama." 

"Itu baik-baik saja. Bagaimanapun juga, aku tidak tertarik padamu, tetapi pada wanita di 
sebelahmu. " 

Scoruas memandang ke arah Filma. 

"Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, Nona Filma Tolmeya. Bagi Anda, yang saya tidak 
bisa menyentuh dalam Drop of Erathem, untuk datang menemui saya sendiri, benar-benar 
nyaman bagi saya. Saya mendengar Schnee Raizar akan hadir juga, tetapi saya kira saya 
akan menyimpan kesenangan itu untuk nanti. " 

Alis Filma bergerak pada kata-kata Scoruas. Mereka bisa diartikan seolah-olah dia tidak 
lebih dari hidangan pembuka di hadapan Schnee, dan dia tidak bisa tidak terpengaruh oleh 
mereka. 

"Jadi kamu pikir kalau aku baru keluar kamu bisa melakukan apa saja tolong denganku? 
Aku takut kau terlalu meremehkanku, kau tahu? " 
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"Aku minta maaf jika aku menyinggungmu. Tapi ya, seperti yang Anda katakan, menonton 
Anda tidur di dalam kristal itu menyenangkan, tetapi manusia paling bersinar melalui 
emosi mereka. Aku hanya tidak sabar untuk melihat betapa 

enaknya keputusasaanmu. " Mungkin karena dia merasa tidak ada yang disembunyikan, 
Scoruas menjawab pertanyaan Filma dengan nada yang benar-benar santai. 

Matanya yang bernafsu tidak meninggalkan Filma sedetik pun. 

"(Sepertinya kita bahkan tidak ada di matanya.)" 

"(Itu sempurna. Jika dia menciptakan celah untuk kita, akan lebih mudah untuk 
menyelamatkan Hermie.)" 

Saat berbicara dengan Shibaid melalui Mind Chat, Shin sedang memikirkan cara untuk 
menarik perhatian Scoruas dari Hermie. 

Ketika Schnee yang tak terlihat mendekat ke Hermie, Shin berangsur-angsur menggeser 
posisinya juga. 

"... apa?" 

"Oh, dia ada di sini." 

Seolah menjawab kata-kata Filma yang berbisik, getaran mengguncang seluruh ruangan. 

" Kamarnya bergetar?" 

"Gempa bumi, sekarang !?" 

Milt dan Tiera sama-sama fokus pada bahaya yang mungkin terjadi, pertama saat 
menangkis 『Vakira』 dengan pedang kembarnya, yang kedua sambil menembak kaki 

kedua manusia dengan panahnya. 

"(Ini buruk, Schnee !! Cepat !!)" 

Sambil mengisi di Scoruas, yang masih fokus pada Filma, Shin memanggil Schnee melalui 
Mind Chat. 

Schnee mendengar kata-kata Shin dan bergerak ke arah menyelamatkan Hermie. Namun, 
sebelum dia bisa melakukannya, bayangan menembus langit-langit dan mendarat tepat di 
antara Hermie dan Schnee. 

Tanpa kehilangan kecepatan karena situasi yang tak terduga, Schnee mengayunkan 『Blue 

Moon』. 

"Itu tidak akan berhasil !!" 
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Seakan gerakan Schnee terlihat, dua pedang panjang berayun ke arahnya. Pedang panjang 
berwarna hijau tua bermata dua berbenturan dengan 『Blue Moon』, membuat percikan 

api beterbangan. 

"Gah! Ini bukan kekuatan otot elf !! " 

Pedangnya di kayu salib, bayangan -- Adara berteriak sambil tertawa. 

Mungkin karena dia tidak dalam bentuk aslinya, dia sedikit didorong ke belakang. 『Blue 

Moon』 juga memakan longswords yang dia miliki. 

Meskipun penampilannya bukan yang sebenarnya, dia masih iblis. 

Mungkin karena kemampuan spesialnya, tiba-tiba dua pedang seperti yang dia gunakan 
melayang di udara. Pisau mereka kemudian menunjuk ke Hermie. 

"Kamu tahu apa yang akan aku katakan, kan? Jangan bergerak juga, orang besar. Dia bisa 
mati sekarang untuk semua yang kita pedulikan, kau dengar? " 

Kedatangan iblis kedua telah mempersulit kelompok Shin untuk bergerak. 

Menggunakan 【Analisis】 untuk memeriksa lawan baru mereka hanya menegaskan 

seberapa kuat dia. 

"Betapa liciknya." 

"Itu pujian untuk setan seperti kita. Tapi alih-alih mengatakan itu sudah mencabut 
senjatamu, kau bahkan tidak menjatuhkan satu ons kekuatan! " 

Sambil berbicara, Adara menanamkan lebih banyak kekuatan di lengannya. Longswords 
dan 『Blue Moon』 Adara masih berselisih, tetapi Adara sedang didorong mundur. 

Saat dia bergerak menyerang, 【Menyembunyikan】 Schnee sudah menghilang. 

"Jika kamu melemparkan satu luka padanya, aku akan menebasmu di sini dan sekarang." 

"Oh wow, sangat menakutkan. Siapa yang mengancam siapa sekarang? " 

Adara mencemooh dengan tenang. 

"Yah, itu bisa menyenangkan juga." 

Itu terjadi tepat ketika pedang yang mengambang di udara menerima perintah Adara dan 
bergerak untuk menembus Hermie. 

"Waah !! Shin, menghindar !! " 
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"!?! " 

Satu detik setelah panggilan Milt, kilatan hitam pekat terbang melintasi ruangan. 

"GWAAAAHHH!?!" 

Dan satu detik kemudian, teriakan Adara mengisinya. 

Lampu kilat telah menembus ruang antara anggota partai Shin dan mengenai Adara. Saat 
dia masih menangkis Moon Blue Moon Sch dari Schnee, dia tidak punya cara untuk 
membela diri. 

"Apa apaan!? Kekuatan saya meninggalkan saya! " 

Adara telah terpesona; perutnya ditusuk oleh tombak hitam pekat yang dihiasi dengan 
desain menyerupai darah mengalir. Tombak, yang berdenyut seolah-olah hidup, adalah 『

Vakira』, senjata yang seharusnya dilengkapi dengan Wilhelm. 

◆◆◆◆ 

kesadaran Wilhelm terbatas pada jangkauan hatinya yang terdalam. 

Dalam keadaan mengantuk, seolah-olah itu bisa jatuh tertidur kapan saja, itu menanggapi 
dengan malas suara yang datang dari suatu tempat. 

(Sangat mengantuk ...) 

Kesadarannya akan jatuh sepenuhnya. Itu akan menjadi tidur yang tidak akan pernah dia 
bangun. 

Lingkungan sekitarnya diselimuti kegelapan yang dalam, kegelapan yang seolah-olah bisa 
melahap segalanya. 

----- !! !?! 

(Sial ... bagaimana sekarang?) 

Abaikan saja. Itu yang dia pikir harus dilakukan, tetapi setiap kali dia mendengar suara itu, 
roh Wilhelm terguncang. 

Itu berusaha mati-matian untuk menghentikan kesadaran Wilhelm dari tenggelam. 

Seperti seutas benang yang menggantung dalam kegelapan, itu membuat Wilhelm diikat, 
membuatnya tidak melewati garis terakhir. Seolah-olah itu menyuruhnya mendengarkan 
suara itu. 

(Aaah ... aku ... aku ...? Siapa aku ...?) 
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Hal pertama yang dia pikirkan adalah namanya. Simbol mengekspresikan identitasnya. 
Gelarnya. 

Tapi itu tidak akan keluar. 

Seolah-olah ada sesuatu yang mencegahnya, ada sesuatu yang mencoba menghilangkan 
kesadarannya. 

(Apa ... apa, aku ...?) 

Dalam kegelapan total itu, Wilhelm bergerak. Tapi lengan dan kakinya tidak mau menjawab 
perintahnya. 

Bergerak bahkan hanya dengan satu tangan terasa seolah-olah dia sedang tenggelam dalam 
lumpur, dengan beban melekat di sekujur tubuhnya. 

------!?! 

(Sial, tidak bisa mendengar ...) 

Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia gagal mendengar sesuatu yang sangat 
penting. 

(Mengapa begitu sulit untuk bergerak ... apa ini ...?) 

Wilhelm menjadi semakin jengkel terhadap tubuhnya yang tidak sesuai. 

Dia merasa jijik, seolah-olah ada kekuatan yang tidak dikenal melakukan apa yang 
diinginkannya. Emosi itu, yang muncul dari dadanya, mengobarkan semangat 
pemberontaknya. 

Pada saat yang sama, kesadarannya yang kabur menjadi semakin jelas. 

---saya. 

(Belum ... itu belum cukup ...) 

Seolah merangkak dalam kegelapan, Wilhelm mencoba membangunkan lebih banyak 
kekuatan di tubuhnya, yang masih belum bisa dirasakannya dengan jelas. 

Biasanya tidak mungkin untuk memvisualisasikan tubuh seseorang ketika dalam kondisi 
kesadaran belaka, tetapi untuk beberapa alasan Wilhelm berada dalam kegelapan, 
telanjang bulat. 

Dia membuka matanya hanya untuk menemukan kegelapan total di hadapannya. Dia 
hampir tidak bisa melihat 1 mel di depannya. 
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Namun Wilhelm mengerti dengan jelas bahwa dia sendiri sekarang ada di sana. 

Dia merasa seolah memegang sesuatu. Melihat ke bawah ke tangan kanannya, dia 
menemukan pasangannya, berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. 

"Apa-apaan ini?" 

Wilhelm tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. 

Tombak kesayangannya, yang telah ditempa oleh Shin lagi, seharusnya adalah Tombak Suci 
『Beinot』 dengan kilauan seperti platinum. Apa yang dipegang tangan kanannya adalah 

tombak hitam legam yang diselimuti aura ungu gelap. 

Simbol-simbol geometri makna yang tidak diketahui menghiasi permukaannya, diwarnai 
dengan warna merah darah. 

"Hell Spear ... Vakira?" 

Untuk beberapa alasan, nama tombak muncul di benaknya. Itu adalah nama yang Wilhelm 
tidak ingat pernah mendengar sebelumnya. 

------- akan saya. 

"... Aku masih bisa mendengarnya." 

Dia bisa mengerti bahwa suara yang dibisikkan di dekat telinganya adalah suara seseorang. 
Tapi dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya. 

"Cih, aku tidak bisa keluar!" 

Wilhelm menyuarakan frustrasinya. 

Tidak peduli berapa banyak dia mencoba, suara itu akan selalu menghilang sebelum dia 
bisa memahaminya. 

Dan setiap kali suara itu lenyap, perasaan kehilangan sesuatu yang penting semakin 
tumbuh dalam dirinya. 

Arah suara itu datang tidak tetap dan tampak tidak teratur. Dia tidak tahu harus pindah ke 
mana, frustrasinya hanya meningkat. 

"Aku merasa sakit ... di mana sih aku, sih." 

Wilhelm menekan perasaan yang tumbuh di dadanya dan mencoba untuk mendapatkan 
kembali ketenangannya. 
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Tidak ada hal positif yang akan terjadi jika dia bertindak frustrasi karena situasi yang tidak 
sepenuhnya dia pahami. 

Kesadarannya telah kembali cukup untuk dapat berpikir dengan cara ini. 

"Aku punya senjata, aku tidak tahu di mana aku berada. Apa yang saya lakukan sebelum 
datang ke sini? " 

Wilhelm mencari ingatannya sambil menganalisis situasinya saat ini. 

Tetapi tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk memulihkan ingatan masa lalunya, 
tidak ada yang keluar. 

Apa yang nyaris tidak bisa dia bayangkan adalah dirinya bertarung melawan monster. Dia 
mengalahkan monster mayat hidup, ketika dia merasakan sesuatu dan memasuki beberapa 
hutan, di mana dia bertemu sesuatu. 

Ingatannya sejak saat itu kabur. Dia merasa seperti telah melihat semacam cahaya. 

"Itu terlalu terfragmentasi. Dan aku bahkan belum bisa mengingat namaku sendiri ... apa 
yang sedang terjadi. " 

Meskipun hanya sebuah fragmen, ingatannya tentang bertarung melawan monster sudah 
jelas. Namun, dia tidak bisa mengingat apa pun tentang hal yang paling penting, dirinya 
sendiri. 

"... .Hm?" 

Saat itu, Wilhelm merasakan tangan kanannya bergetar. 

Dia mencoba mengangkat tangan kanannya sedikit, dan memperhatikan bahwa 『Vakira』 

sedikit gemetar. Bagian dari aura ungu pucat senjata itu menyala merah, sesekali 
memancarkan percikan api. 

"Apa yang sedang terjadi sekarang...?" 

Wilhelm mendengus serak. Karena lengan kanan menggenggam 『Vakira』 bukan yang ia 

kenal sebagai miliknya. 

Lengannya ditutupi sisik, kukunya juga lebih tajam ... seperti milik Dragnil. 

"Tidak, tunggu, ini tidak bisa ... Aku seharusnya menjadi Tuhan." 

"(Itu benar dan salah.)" 

"!?! Siapa ini? " 
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Wilhelm tidak berharap omelannya menerima balasan, dan dengan segera mengarahkan 
Vakira ke arah suara itu datang. 

"(Hei, di sana, aku.)" 

"... ..?" 

Salam kasual itu datang dari seorang pria yang mirip Dragnil. 

"(Hei sekarang, jangan bilang kamu tidak mengenaliku? Yah, biasanya kita tidak akan 
pernah berbicara langsung seperti ini. Ini benar-benar menakjubkan ... senjata yang dibuat 
oleh Manusia Tinggi bahkan dapat mengambil orang-orang emosi, ya.) " 

Pria itu terus berbicara dengan Wilhelm, yang mengerutkan alisnya. 

Ketika dia mendengar kata-kata Manusia Tinggi, bayangan seorang pria muncul di 
benaknya. 

"Jawab aku." 

"(Sudah kubilang, bukan? Aku adalah" aku ". Dengan kata lain, kurasa aku bisa mengatakan 
aku orang lain? Tapi tidak, bukan kepribadian ganda atau semacamnya. Aku adalah 
kekuatan itu sendiri, salah satu kekuatan yang Anda miliki. Saya mendapatkan bentuk ini 
karena teknik Manusia Tinggi dan perasaan yang dicurahkan oleh anak nakal di tombak 
Anda.) " 

" Apa yang sedang Anda lakukan? " 

" (Bentuknya berbeda sekarang , tapi 『Beinot』 hanya dapat dibuat dengan menanamkan 

harapan dan doa orang. Ada doa-doa murni yang diukir di tombak Venom yang Anda 
gunakan sebelumnya. Sungguh luar biasa berapa banyak yang bisa dikumpulkan di 
dalamnya, sungguh.) " 

" Doa ...? " 

Pria itu terus berbicara dengan acuh tak acuh. 

Anak nakal, doa, Beinot. Setiap kali salah satu kata itu mencapai telinganya, Wilhelm 
diingatkan tentang orang-orang yang terhubung dengannya. 

"(Aku heran kenapa bocah-bocah itu tidak takut menghadapi wajah seperti ini, sungguh.)" 

"Apa? Apa itu, tiba-tiba? " 

" (Bertingkah kasar seperti itu hanyalah cara untuk menarik perhatian. Yah, mungkin 
setengah dari itu adalah kamu yang jujur. Kamu membuat orang lain tidak suka kamu 
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dengan sengaja untuk tidak membiarkan mereka melihat lebih banyak sisi-sisi penting 
dirimu. Itu juga alasan kenapa kamu jarang pergi ke panti asuhan.) " 

" Orpha ... nage ...? Gah !! " 

" (Ingat. Kamu belum lupa, kan? Itulah tempat di mana kamu pertama kali menjadi 
"orang".) " 

Sebagai reaksi terhadap kata" panti asuhan ", badai ingatan dan kilas balik meledak di 
dalam Wilhelm. 

"Gh ... aah, sial ........ aku ingat." 

Wilhelm, yang telah memegang kepalanya, kembali menatap pria itu. Seolah kata-kata itu 
adalah kunci untuk membuka kunci terakhir, semua ingatannya telah kembali. 

"(Itu bagus. 

Lagi pula, kita tidak bisa lama-lama di sini.)" "Apa maksudmu dengan itu?" 

"(Lihat saja di belakangku.)" 

Dengan kecurigaan, Wilhelm melihat melampaui bahu pria itu. Di sana ia melihat bidang 
kegelapan yang lebih dalam, berbentuk seperti lubang. 

Wilhelm telah melihat ke arah pria itu selama ini, tetapi baru sekarang menyadari 
kehadirannya. 

"(Kamu tidak perlu aku menjelaskan, kan? Jika kamu jatuh di sini, kamu tidak akan kembali 
lagi.)" 

"Ya, aku sudah terlalu banyak berpikir." 

"(Aku memberitahumu karena kamu hampir jatuh. Kau harus berterima kasih pada 
tombakmu. Doa-doa di dalamnya membuatmu keluar.)" 

"Mereka membuatku, ya ... dan? Peran Anda adalah untuk membangunkan saya? " 

" (Tidak, apa yang harus saya lakukan adalah mengajari Anda cara menggunakan kekuatan. 
Karena meskipun Anda seorang 'Kritis' dan semuanya, Anda bahkan tidak menggunakan 
setengah dari "Itu sebabnya kamu dikalahkan oleh iblis yang tidak ditransformasi.)" 

Pria itu mengangkat bahu, hampir kecewa. 

"Ada kekuatan dalam diriku yang belum aku gunakan?" 
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"(Kamu bisa menggunakan mungkin sepertiga dari itu sekarang. Biasanya seseorang 
memiliki 2 bonus spesies, tetapi 'Kritis' memiliki 3, bahkan 4. Kamu juga sangat kuat. Tapi 
itu salah satu alasan mengapa kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk sepenuhnya. 
Kemampuan mata iblis Anda mengumpulkan kekuatan magis untuk meningkatkan 
kemampuan fisik Anda juga, Anda tidak menggunakannya secara efisien sama sekali) " 

Anda terlalu ceroboh, kata pria itu. 

Pria itu berbicara secara normal tentang hal-hal yang sama sekali tidak disadari Wilhelm. 

"Aku ingin tahu mengapa kamu tahu semua itu, tapi mungkin nanti. Jika Anda adalah saya 
yang lain, maka beri tahu saya. Bagaimana saya bisa menggunakan kekuatan itu? " 

" (Sederhana, Anda hanya perlu menerima saya. Tubuh tahu bagaimana menggunakan 
kekuatan itu. Anda hanya perlu menyadarinya nanti.) " 

" Anda ...? Saya tidak berpikir saya pernah menyangkal kekuatan Dragnil saya. " 

"(Bukan itu yang kumaksud. Sudah kubilang, kan? Kamu mungkin bisa menggunakan 
sepertiga paling baik. Jika kamu sepenuhnya memanifestasikan kekuatan Dragnilmu, kamu 
tidak akan lolos hanya dengan mata sedikit berubah.)" 

Pria itu berarti Wilhelm akan menjadi lebih dekat dengan Dragnil. 

"(Kamu masih takut akan kekuatanmu. Mereka memanggilmu 'Kritis', tapi kamu takut 
kamu mungkin 'Miscelal' *, sesuatu yang bisa kehilangan kendali kapan saja.)" (T / N: 
spesies hibrida) 

" Tch, sepertinya kamu benar-benar aku ... tidak bisa menyembunyikan apa pun, ya. " 

" (Yah, ya. Aku tahu apa yang terjadi membuatmu berpikir seperti itu juga. Tapi aku bisa 
mengatakan dengan pasti, bahwa kamu tidak. Kamu bukan yang palsu seperti itu.) " 

Kata-kata pria itu ditata dengan percaya diri. 

"....benar-benar sekarang." 

"(Sungguh. Jadi. Gunakan segala yang kamu bisa. Dunia ini penuh sesak dengan orang-
orang yang kuat. Jika kamu terus takut kamu akan kehilangan semuanya.)" 

Pria itu tidak menentukan apa tepatnya. 

Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dia ungkapkan dengan kata-kata. 

"(Ayolah, putuskan sudah. Menjaga kamu di sini tidak sulit, tetapi aliran waktu di sini 
berbeda. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa.)" 
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"Apa artinya itu." 

"(Tidak bisa Anda mendengar suara?) " 

" Suara? " 

Wilhelm hanya bisa memikirkan satu hal. 

"(Dengarkan dengan baik. Kamu seharusnya bisa mendengarnya. Seharusnya lebih dari 
cukup untuk menyalakan dirimu dengan api, aku yakin.)" 

"Apa yang kamu ..." 

---Simpan aku ... atau, lebih tepatnya ... bunuh aku. 

Apa yang kamu katakan? 

Wilhelm hendak mengajukan pertanyaan ini, tetapi kata-katanya mati di tengah jalan. 

Dia mendengarnya. Semuanya terlalu jelas. 

Itu adalah suara yang samar, nada yang sangat lemah, seolah-olah itu akan menghilang 
kapan saja. 

"Cih! Jadi ini dia! Sudah !! " 

Dia tahu suara itu. 

Mereka hanya berbicara beberapa kali. Tapi Wilhelm mengenalnya. 

Gadis dengan kekuatan yang sama dengan Millie. Kekuatan yang membuatnya menjadi 
sasaran oleh Massal, dan sekarang dia memohon padanya untuk membunuhnya ... itu suara 
gadis itu. 

"(Itulah yang aku tunggu !!)" 

Seolah-olah dia tidak menunggu apa pun selain kata-kata itu, pria yang berdiri di depan 
Wilhelm mulai bersinar merah cerah, perlahan-lahan kehilangan bentuk. Seolah gemetar 
tertiup angin, ia memasuki tubuh Wilhelm. 

"GH ... .WOOOOOHHHHH !!!!" 

Pada saat yang sama, kekuatan meledak dari dalam dirinya. 

Apakah ini perasaan memiliki zat besi cair yang dituangkan ke dalam pembuluh darahmu? 
Begitulah kuatnya panas terik yang melanda Wilhelm. 
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Merasakan ledakan kekuatan ini, pola geometris yang berjalan di permukaan Vakira mulai 
berkedip. 

"Beri aku ... istirahat ..." 

Giginya yang terkatup menghasilkan bunyi gerinda. 

Wanita itu mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya ... kemarahan membangun di 
dalam dirinya. 

"Mengatakan aku akan mati, bunuh aku, dengan begitu mudah ..." 

Kata-kata yang keluar dari mulutnya menunjukkan kepahitan terhadap dirinya yang lain, 
yang tidak menawarkan penjelasan, dan kemarahan terhadap pengunduran diri untuk 
putus asa dalam suara yang telah mencapai telinganya. . 

"MEMBERI SAYA BREAMAREAKAAAAHKKKK !!!!" 

Darah merah panas yang mengalir di sekujur tubuhnya membuat Wilhelm mengaum. 

Seolah sebagai jawaban, kedipan Vakira berubah menjadi cahaya, menghilangkan 
kegelapan di sekitarnya. 

Seolah didorong oleh cahaya, kesadaran Wilhelm tiba-tiba kembali. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 7 - 4.2 
Bab 4 -- Bagian 2 

Perubahan Wilhelm pertama kali diperhatikan oleh Milt, yang bersilang pedang dengannya. 

"Hei, senjata itu adalah『 Vakira 』, kan? Sejak kapan itu memiliki efek seperti itu? " 

Dia tidak mengharapkan balasan. Tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mencoba 
berbicara dengannya. 

Aura ungu gelap yang menyelimuti 『Vakira』 sudah sebagian besar berubah merah. 

Milt tidak tahu apa artinya itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu bukan 
sesuatu yang perlu ditakuti. 

Sambil memutar tubuhnya untuk menghindari dorongan masuk, dia menangkis dengan 
sapuan. 

Tangannya mencengkeram subweaponnya, cocok untuk bertarung dalam lingkungan yang 
begitu sempit: bilah kembar tingkat Mitologi 『Mirbal』. 

Dalam kegelapan suram ruangan, 『Vakira』 dan 『Mirbal』 bentrok dan menghasilkan 

percikan api. 

"Sudah lama sejak aku merasakan pedang panas yang terakhir. Aku mengerti, kau 
menentang, bukan. " 

Kekuatan tekadnya yang terbakar ditransmisikan melalui pisau. Teknik tombaknya 
tumbuh lebih tajam dengan setiap pukulan. 

Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh boneka yang dikendalikan; itu adalah ekspresi 
kesadaran diri yang kuat. 

Berkelahi, tidak lebih, tidak kurang ... Milt, yang bertarung sampai mati tanpa tujuan lain 
selain pertarungan itu sendiri, bisa merasakannya. 

"Hei, beri tahu aku namamu." 

"........." 

『Vakira』, sekali lagi bertujuan untuk menembus Milt ... berhenti di tengah dorongan. 

Aura ungu yang menyelimuti 『Vakira』 sekarang tidak ada lagi; aura merah telah 

membakar bukan saja aura senjata, tetapi juga aura di sekeliling Wilhelm. 
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"... Wilhelm ... Avis." 

Berbeda sekali dengan aura panas yang membakar, jawabannya datang dari suara yang 
agak tenang. 

Mata Wilhelm, hampa dan menatap ketiadaan beberapa saat yang lalu, sekarang memiliki 
kemauan yang jelas. 

"Shht" 

Dengan bisikan samar, Wilhelm mengayunkan 『Vakira』 agar tidak mengenai Milt. 

Serangan ini menghilangkan aura yang tersisa, yang menghilang di udara. 

"Mungkin aku bahkan tidak perlu menghadapimu?" 

"Tidak, aku harus berterima kasih. Maaf mengakhiri setengah jalan ini, tetapi ada sesuatu 
yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Jika Anda ingin melanjutkan, mari kita lakukan 
lain kali. " 

Sambil menjawab pertanyaan Milt, Wilhelm menyiapkan『 Vakira 』menjadi kuda-kuda. 

"Aku akan senang, jika kita memiliki kesempatan ... apa?" 

Milt punya waktu untuk menikmati antisipasi untuk pertempuran lain. Rasanya seolah-
olah tanda tanya muncul di atas kepalanya. 

Alasannya adalah karena sikap Wilhelm bukan dalam persiapan untuk menusukkan, tetapi 
karena melemparkan tombaknya. 

"Kamu akan membayar ..." 

Begitu sikapnya selesai, kilatan tajam menyinari mata Wilhelm. 

Suasana tenang beberapa saat yang lalu lenyap ke udara tipis, digantikan oleh letusan 
amarah. 

Itu cukup kuat untuk Milt merasakan merinding. 

Mata Wilhelm diarahkan melampaui Milt, ke arah Shin dan yang lainnya. 

"... untuk bercinta denganku !!!" 

"Waah !! Shin, menghindar !! " 

Milt mengetahui apa yang sedang dilakukan Wilhelm dan segera berteriak. 
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Pada saat yang sama dengan peringatan Milt, tangan Wilhelm kabur dan Vakira terbang di 
udara, meninggalkan bayangan setelah tertinggal di belakangnya. 

Seolah menjawab kehendak pemegangnya, 『Vakira』 menyerbu ke depan menuju 

targetnya, tanpa sedikit pun tikungan dalam perjalanannya. 

"Gwoooohhh !!!" 

『Vakira』 berubah menjadi kilatan hitam, menusuk Adara, yang telah mengunci pedang 

dengan Schnee; dia terpesona. 

『Vakira』 berdiri tegak menembus perutnya, sinar merahnya menyala semakin terang. 

"Apa apaan!? Kekuatanku meninggalkanku! " 

Mungkin karena dia terkejut, wajah Adara adalah topeng rasa sakit, ketika dia mencoba 
menarik『 Vakira 』keluar. 

"Ggh, sial !!" 

Rasa sakit yang datang dari tangan yang menyambar 『Vakira』 semakin memperparah 

ekspresi Adara. 

Mata dan telinga Milt merasakan bunyi aura merah mengikis tangan Adara, bunyi seolah 
ada sesuatu yang terbakar. 

"Mengubah tombakku adalah kesalahan besar." 

Setelah melempar 『Vakira』, Wilhelm berjalan lebih dekat ke Shin dan yang lainnya. 

Pada saat yang sama 『Vakira』 bersinar bahkan lebih terang, menyelimuti tubuh Wilhelm 

dengan aura merah. 

"Ggh, gwaaahhhh !!" 

Adara mengerti bahwa membuang lebih banyak waktu akan berbahaya dan dengan paksa 
mengambil 『Vakira』 dari tubuhnya, mencoba menghancurkannya dengan bilahnya yang 

masih mengambang di udara. 

Tetapi sebelum dia bisa, Wilhelm hanya mengucapkan satu kata. 

"Kembali." 

"Apa !?" 
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Saat itu juga, 『Vakira』 menghilang dari udara, seolah-olah terbuat dari kabut. Detik 

berikutnya, aman di tangan Wilhelm. 

Berkat Adara terpesona, Schnee bisa menyelamatkan Hermie. 

Sambil memegangi kerah Hermie, Shin bertanya pada Wilhelm. 

"Tunggu sebentar sekarang, aku tidak ingat pernah menambahkan fungsi seperti itu?" 

"Pria berambut pirang itu punya ide cemerlang untuk mengacaukannya. Sekarang dia tahu 
betapa briliannya ide itu. " 

Wilhelm menjawab Shin sambil menyiapkan『 Vakira 』dalam posisi kuda lagi. 

Shin sudah melihat bahwa senjata yang menikam Adara adalah 『Vakira』. Kejutannya 

adalah karena fakta bahwa langsung kembali ke tangan pengguna melalui perintah suara 
adalah kemampuan yang 『Beinot』 dapatkan hanya melalui suatu acara. 

"Jadi itu sebabnya menjadi『 Vakira 』... lagipula, bisa menggunakan kedua kemampuan 

itu cukup dekat dengan curang, kataku." 

Selain kemampuan dasarnya sendiri, 『Beinot』 juga mengalami peningkatan kerusakan 

terhadap setan dan mayat hidup. Tapi itu bukan peningkatan yang signifikan. 

Di sisi lain, 『Vakira』 dapat menyerap racun untuk meningkatkan statistik pengguna. Itu 

adalah senjata yang efektif secara spesifik terhadap racun, jadi peningkatannya jauh lebih 
tinggi dari 『Beinot』. 

『Vakira』 dibungkus racun, tetapi tidak menghasilkannya. Itu hanya tampak seperti itu, 

karena terus mengumpulkan racun di dekatnya. 

Penampilannya yang tidak menyenangkan dan fakta bahwa ia membutuhkan racun ketika 
menempa membuat kemampuannya tidak diketahui; bahkan beberapa pemain akan 
memiliki gagasan yang salah tentang hal itu. 

Jelas bagi siapa pun bahwa kemampuannya paling baik digunakan dengan setan sebagai 
lawan. 

Iblis, pada dasarnya massa racun, tidak lebih dari mangsa mudah bagi 『Vakira』. 

"Ya ampun, kamu terlihat sangat menyedihkan sekarang." 

Scoruas berbicara kepada Adara yang pingsan. Sementara dia sendiri tidak terluka, dia 
baru saja menyaksikan serangan yang menghancurkan rekannya. Namun demikian, dia 
tidak kehilangan ketenangannya. 
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"Apa lagi yang bisa kulakukan? Itu semua waktu. Tapi hei, mereka melepaskan kerahmu 
juga, mengerti? " 

Nada jawaban Adara juga tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit, meskipun luka yang 
baru saja dideritanya. 

"Kamu masih sangat percaya diri, ya?" 

"Oh, yakinlah aku terkejut. Saya pergi dan mengubahnya ke sisi negatif, tetapi saya melihat 
itu benar-benar di sisi "ini", ya? Senjata yang dibuat manusia selalu sangat menarik! " 

Perut Adara tidak memiliki jejak kerusakan. Menjadi iblis kelas tinggi, kecepatan 
pemulihannya juga dari grafik. 

"Dan sekarang mereka disandera ... pengorbanan juga. Mereka tahu tempat ini juga. Kira 
sudah waktunya untuk mengakhiri ini, ya? " 

" Itu benar. Dengan semua orang yang hadir di sini, kita dapat membuat tanah yang sangat 
bagus. " 

Adara mengusulkan untuk meninggalkan gua dengan nada biasa, dan Scoruas menyetujui 
dengan acuh tak acuh, tampaknya tanpa memikirkannya dengan serius. 

"Hei, Shin. "Semua orang yang hadir di sini", katanya. " 

" Yah, jika mereka memasuki bentuk lengkap mereka, kita akan berakhir terkubur hidup-
hidup jauh di bawah tanah. Mereka akan tumbuh menjadi ukuran yang cukup besar 
sehingga mereka tidak akan mati, tetapi biasanya kita akan dihancurkan sampai mati atau 
mati lemas, kurasa. " 

Shin menjawab kata-kata Filma dan mempercayakan Hermie kepada Konig, yang datang 
setelah mengalahkan penjaga. 

Tiera, yang telah mengalahkan penjaga lainnya, dan Milt juga dalam posisi siap tempur. 

Mereka tidak tahu kedalaman sebenarnya dari posisi mereka, tetapi itu pasti cukup dalam 
bahwa 10-20 mels dalam lingkup kemampuan kelas atas yang dipilih seseorang tidak akan 
cukup. 

Shin tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencoba dan tidak pernah berpikir untuk 
itu, tetapi jika mereka terkubur di bawah tanah yang besar, dia tidak yakin dia bisa 
bertahan. 

Ada keterampilan untuk menyelam di bawah tanah, tetapi itu adalah keterampilan tipe 
bumi yang hanya memungkinkan menggali 1 atau 2 mel; itu tidak lebih dari pertaruhan. 
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"Ya ampun, kamu sudah melihat kami. Bagaimanapun, kita kira-kira 100 mels bawah tanah. 
Bahkan yang terpilih pun tidak bisa ... gh !! Saya tidak keberatan Anda menolak, tetapi Anda 
harus mendengarkan ketika seseorang berbicara! " 

Pemogokan Wilhelm menyela pembicaraan Scoruas. 

"Aku tidak peduli. Hanya dengan melihat 

wajahmu, aku ingin muntah. " Scoruas menangkis『 Vakira 』dengan lengan kirinya, tetapi 

Wilhelm terus menyerang tanpa memberinya jeda. 

"Shin !! Kamu bisa menebangnya tanpa apa-apa, kan !? " 

" Tapi aku lebih suka mengutamakan penyembuhan Lady Hermie. Kerah ini jauh lebih 
berbahaya daripada yang saya lihat sebelumnya. Saya tidak bisa menghancurkannya 
segera, jadi saya tidak tahu bagaimana itu memengaruhi dirinya secara spiritual. " 

Shin juga tidak bermaksud membuang waktu untuk berbicara. Racun menakutkan yang 
datang dari kerah Hermie memancarkan bahaya yang jauh lebih tinggi daripada bahaya 
yang dilepaskannya di gereja. 

Di gereja itu hanya butuh sesaat baginya untuk menghapusnya, tapi sekarang butuh waktu 
yang cukup lama. 

Sekalipun untuk sementara, ia telah memalingkan muka dari musuh. Tetapi antara Shin 
dan iblis-iblis itu berdiri Filma dan Shibaid, siap bertempur dan tidak meninggalkan satu 
celah pun. 

"Apa? Semua alasan lagi untuk menghabisi para bajingan ini dan fokus pada penyembuhan! 
" 

Setelah mendengar kata-kata Shin, Wilhelm meludahkan kata-kata yang mengamuk dengan 
amarah. Seolah setuju dengannya, 『Vakira』 terbakar lebih terang. 

"Ya, aku hanya butuh waktu untuk menghancurkan kerah Putri Hermie. Kita tidak perlu 
mendengarkan mereka lagi. " 

" Itu masalah. Kami ingin kalian semua mati di sini. Oh, aku akan membawa Lady Schnee 
dan Lady Filma bersamaku, jadi tolong jangan khawatir. -----Oh? " 

Ketika dia berbicara, pandangan Scoruas meninggalkan pesta Shin dan fokus di belakang 
mereka. 

"... Kehadiran ini ..." 

Senyum akhirnya meninggalkan ekspresi Scoruas. Keyakinannya tidak lebih. 
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"..... Adara, situasinya telah berubah. Kita harus membunuhnya. Bekerja sama. " 

" Apa? Aneh bagimu untuk menjadi tegang ini. " 

" Lihat saja dia dan kamu akan mengerti. " 

Mengatakan ini, Scoruas bergerak ke arah Tiera. 

"... .Ah, sekarang aku mengerti. Ya, tidak bisa membiarkan yang ini hidup-hidup. " 

Rupanya memahami tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, Adara menggumamkan kata-kata 
ini dan meningkatkan kecepatannya. 

Dengan cara yang sama seperti Scoruas, dia bergegas menuju Tiera dengan kekuatan yang 
cukup untuk menghancurkan tanah di bawah kakinya, tidak memperhatikan Shin atau 
siapa pun. 

Akselerasi mereka cukup untuk meninggalkan bayangan. Tapi Shin dan yang lainnya tidak 
akan mudah diatasi. 

"Hei sekarang, apa terburu-buru? Jangan berani-berani mengabaikanku sekarang. " 

" Kamu tidak bisa melakukan ini setelah semua sesumbar itu, kamu tahu. " 

Wilhelm menghentikan Adara, sementara Shin memblokir Scoruas. 

Kemudian, seolah-olah menciptakan beberapa dinding, Schnee, Filma dan Shibaid berdiri 
di samping mereka, siap membantu kapan saja. 

"... .Eh? Ah ... " 

Di sisi lain Tiera, yang telah menjadi sasaran tiba-tiba, mengeluarkan bisikan parau. Dia 
telah tersapu oleh niat membunuh dan menekan tekanan yang belum pernah dia rasakan 
sebelumnya. 

"Grururu ..." 

"Kufuuuh!" 

Tubuh Tiera tidak bisa bergerak, tetapi Kagerou dan Yuzuha, bulu mereka berdiri, berdiri 
di depannya untuk melindunginya. Melihat punggung mereka, Tiera jatuh berlutut karena 
tekanan yang luar biasa. 

"Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu mengenali saya? " 

" Aah ... kamu..s .. " 
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Milt membantu Tiera berdiri, karena dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. 

Dia sepertinya kesulitan bernapas, tetapi tidak kehilangan kesadaran. 

Memiliki kekuatan mental yang cukup untuk tidak pingsan di bawah pengaruh niat 
membunuh setan Grand Duke kelas adalah prestasi itu sendiri. 

"Bergerak." 

"Kau menghalangi" 

Shin dan Wilhelm menjawab kata-kata iblis dengan senyum mengejek. 

"Mari kita hancurkan mereka." 

"Ya, mari kita lakukan." 

Memutuskan bahwa mencoba menerobos akan memakan terlalu banyak waktu, Adara dan 
Scoruas memutuskan untuk kembali ke bentuk aslinya. 

"Seolah kami akan membiarkanmu!" 

Dekat dengan setan yang sekarang mencoba transformasi mereka, Shin mematerialisasikan 
item dari kotak item. Itu adalah batu kristal yang pernah ia gunakan di depan Tiera. 

"Menghadapi iblis di bawah tanah, kamu pikir aku tidak melakukan persiapan !?" 

Shin menuangkan kekuatan sihir ke dalam kristal, tanpa ragu-ragu. 

Saat keterampilan sihir yang terukir pada kristal diaktifkan, pemandangan di sekitarnya 
bengkok; Detik berikutnya, semua orang yang ada di ruangan itu sekarang di luar, di 
dataran terbuka yang luas. 

Mereka sekarang berada di dataran yang menghubungkan tempat suci Kalkia dan kota 
benteng Balmel, dekat hutan tempat Shin dan Rionne pernah menyalakan api unggun. 

Shin, setelah mendengar tentang roh-roh jahat dari Schnee setelah diterbangkan ke Kalkia, 
telah menandai lokasi itu, kalau-kalau mereka harus melawan setan di atas pangkat 
tertentu. 

Dia sudah memverifikasi bahwa dataran ini jarang dikunjungi oleh manusia, karena 
mereka sering dilalui oleh monster karena 『Banjir』. 

"Di mana ini ...?" 

"Aku akan jelaskan nanti. Tuan Konig, tolong bawa Lady Hermie pergi dari sini. Dan ambil 
ini. " 
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Bahkan jika kerahnya telah dilepas, Shin tidak ingin Hermie tetap di medan perang. 

Untuk keamanan tambahan, dia menyerahkan Konig item jenis pengganti yang akan 
menyerap kerusakan yang ditimbulkan pada mereka, item penolak monster dan item yang 
menciptakan penghalang. Setelah menempuh jarak tertentu, mereka berencana untuk 
menggunakan "Jubah Menyembunyikan" untuk menyembunyikan diri. 

"Kau selalu melakukan aksi yang mengejutkan, bukan." 

"Aku pernah mendengar tentang setan-setan dari Schnee, kau tahu. Itu seperti asuransi, 
tapi sekarang kita bisa berjuang sepenuh hati, kan? " 

Wilhelm tampak sangat terkejut dengan perkembangan itu, tetapi Shin menjawabnya 
dengan santai. 

Bahkan, setan kelas Grand Duke tidak dianggap dimusnahkan bahkan jika bentuk manusia 
mereka dikalahkan. Ada pengecualian, tetapi sangat sedikit. 

Kebanyakan setan Grand Duke kelas mencapai bentuk sejati mereka dengan memotong 
kepala bentuk manusia mereka. 

Itulah salah satu alasan mengapa Shin menargetkan lengan Scoruas. 

Sebelum pesta sekarang berdiri dua setan dalam bentuk mereka yang sebenarnya. 

"Hei, hei, aku tidak mengharapkan ini. Di mana kita? " 

" Itu tidak masalah. Target kita masih di sini bersama kita. " 

Tanpa memperhatikan sedikit pun rombongan Hermie meninggalkan tempat kejadian, 
Adara dan Scoruas menatap Tiera. 

Transformasi Adara adalah sosok raksasa seperti manusia. Itu adalah tipe yang juga 
disebut "War God": penampilannya seperti manusia tetapi memiliki 4 lengan dan 2 wajah. 
Tingginya sekitar 25 mels dan mengenakan baju besi menyerupai seorang jenderal Cina 
kuno. Itu memegang dua pedang panjang, battleaxe dan palu. 

Karena menyerupai manusia dalam penampilan, itu juga relatif lebih mudah untuk 
memikirkan cara untuk melawannya. 

Di sisi lain, Scoruas lebih sulit. Itu adalah tipe Chimera, yang membuatnya sulit untuk 
membayangkan apa itu aslinya. 

Wajahnya tajam dan bersudut, seolah-olah cangkang krustasea membentuk kepala seperti 
belut. Di kedua sisi kepala ada juga benda seperti tanduk menunjuk ke depan. 
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Tubuh bagian atasnya mirip manusia dan tertutup sisik, sama seperti Magnamuc; dari 
mana lengan kanannya akan tumbuh tiga tentakel seperti gurita, sementara di tempat 
lengan kiri ia dilengkapi dengan dua penjepit seperti kepiting. 

Tubuh bagian bawah tampak seperti campuran antara kuda dan harimau. Dibutuhkan 
upaya, tetapi dengan membayangkan bagian depan sebagai kuda dan bagian belakang 
sebagai harimau, itu hampir bisa terlihat seperti centaur mimpi buruk. Menghitung 
anggota tubuh kuda dan harimau, semuanya memiliki 6 kaki. 

"Yuzuha, aku menyerahkan Tiera padamu. Tiera, tetap dekat dengan Yuzuha dan bantu 
kami. Mereka mungkin akan menargetkan Anda, jadi berikan jarak yang cukup antara Anda 
dan mereka. Dan lengkapi ini! " 

" Kuu! " 

" U-mengerti! " 

Sambil memberikan arahan, Shin melemparkan item defensif pada Tiera. Di antara semua 
yang hadir, Tiera adalah satu-satunya yang berisiko mati seketika. 

"Ini semakin menyenangkan !! Shin, siapa yang akan berurusan dengan siapa? " 

Gembira pada penampilan lawan yang begitu kuat, Milt telah menyingkirkan pedang 
kembar『 Mirbal 』dan menarik senjata utamanya, sebuah pangkat rendah tingkat kuno『 

Breogand 』, dengan bilahnya yang dibungkus dalam api biru pucat. 

Hanya pegangannya selama Milt tinggi; pada pandangan pertama, tidak ada yang akan 
berpikir bahwa itu adalah senjata yang bisa dia gunakan. 

Namun Shin tahu bahwa semua pemain yang meremehkannya seperti itu telah terbelah 
dua. 

"Mari kita lihat ... Scoruas mungkin adalah tipe serangan. Schnee, Kagerou dan aku akan 
menghadapinya. Filma, Shibaid, Wilhelm, Milt, pergi dapatkan Adara. Tiera, Yuzuha, 
memprioritaskan penghindaran dan memberi kami bantuan. Musuh itu kuat, jangan 
pernah lengah! " 

Seolah-olah berbarengan dengan perintah Shin, suara langkah Scoruas dan Adara yang 
mendekat semakin keras. Teleportasi telah membuat jarak di antara mereka, tetapi bagi 
dua raksasa itu adalah masalah sepele. Shin dan Schnee menggunakan keterampilan 
meningkatkan stat pada seluruh partai, yang kemudian dibagi menjadi dua tim. 

"Pertama-tama, kita akan memisahkan mereka! Kagerou, berdiri di depan! " 

" Gruu! " 
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Jika mereka dekat, kedua musuh bisa saling membantu. Shin mencoba menghentikan itu 
sebagai prioritas pertama. 

Berdiri di belakang Kagerou, yang telah kembali ke bentuk aslinya, Shin bersembunyi dari 
pandangan Scoruas dan melepaskan semua 【Limit】. 

Pada saat yang sama ketika dia berlari di belakang Kagerou, Shin melemparkan 【

Menyembunyikan】 untuk menyembunyikan dirinya dan menyerbu ke arah Scoruas 

dengan kecepatan maksimum. 

"Waktunya terbang!" 

"!?" 

Tendangan kuat Shin yang tak terduga memukul bagian mirip manusia Scoruas, dalam apa 
yang sesuai dengan lubang perut. 

Skill kombinasi tangan kosong dan angin 【Raging Arrow】. 

Tendangan tanpa ampun yang disampaikan adalah sesuatu di luar sifat dunia ini. 

Seiring dengan suara guntur, raksasa setinggi 25 mel meledak di udara. 

Setelah beberapa detik, Scoruas jatuh kembali ke tanah, menciptakan kawah kecil dan 
mengangkat awan debu yang besar. 

Jarak total iblis terbang sebelum jatuh dengan mudah lebih dari 800 mels. 

Bagian yang ditendang oleh Shin menunjukkan luka yang tidak normal; tidak jelas apakah 
itu dipukul atau dicungkil. 

Kekuatan serangan itu sangat mengesankan sehingga bahkan Adara, yang tidak 
terpengaruh, berhenti di jalurnya. Pada saat yang sama, Scoruas yang runtuh masih 
diserang. 

"...... Jatuh." 

Sebuah suara yang jelas bergema melalui medan perang. Mengikutinya, baut kilat biru 
mengalir turun dari langit. 

Keterampilan sihir petir 【Blue Judgment】. 

Badai sambaran petir yang telah membakar abu segerombolan monster yang menyerang 
Balmel, tanpa sedikit pun belas kasihan, membuat seluruh tubuh Scoruas terbakar. 
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Dalam permainan, keterampilan sihir ini tidak dapat digunakan dalam pertempuran bos, 
tapi mungkin karena penampilannya tampaknya sebagian besar dibentuk oleh monster 
elemen air, Shin melihat pengukur HP Scoruas menurun secara signifikan. 

Mereka telah menyebabkan kerusakan 10% dari total, hanya dalam 2 pukulan. 

Scoruas adalah monster tipe Raid. Awalnya dia akan diperjuangkan oleh beberapa pihak 
sekaligus, masing-masing mencukur HP-nya sedikit demi sedikit. Mempertimbangkan itu, 
kerusakan ini hampir tidak nyata. 

"Ayo hancurkan dia segera dan pergi bantu yang lain." 

"Ya!" 

"Gruaah!" 

High Human Shin, High Elf Schnee, dan binatang buas Kagerou menuju ke Scoruas. 

Perbedaan kekuatan bertarung sangat jelas. Maka dimulailah perburuan untuk Grand 
Duke. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 7 - 4.3 
Bab 4 -- Bagian 3 

"Fiuh! Shin benar-benar menunjukkan padanya siapa bosnya! Tapi kita juga tidak akan 
kalah! " 

Milt berbicara sambil melihat rombongan Shin berlari di kejauhan. Dia tidak bisa menahan 
tawa setelah menyaksikan prestasi brutal bos Raid yang ditendang di udara. 

"Itu adalah langkah pertama yang luar biasa. Mari kita mengalahkan orang ini sebelum 
mereka menyelesaikan yang lain. Jangan menahan! " 

Sambil memegang『 Vakira 』dengan satu tangan, Wilhelm melepaskan kekuatan 

batinnya. Seperti kata diri lainnya, dia mengerti bagaimana mengendalikan atau 
melepaskan kekuatannya, tanpa perlu diajarkan caranya. 

"WOOOOOOOOOHHHHH !!!" 

Detak jantung Wilhelm tumbuh lebih kuat dan lebih keras. Aura mulai mengalir keluar dari 
tubuhnya, sisik seperti naga muncul di dadanya. Murid kirinya terbelah secara vertikal, 
sementara tanduk tembus seperti pisau tumbuh di kepalanya. 

Aura, sisik, dan tanduknya semuanya berwarna merah tua. 

"Fwooooh ...." 

"Wow, kau benar-benar menarik, bukan." 

Di dunia ini, penampilan baru Wilhelm tidak lain adalah abnormal, tetapi Milt hanya 
tersenyum, menikmati pertunjukan. 

Melihat Milt dan Wilhelm, yang tidak kehilangan keinginan mereka untuk bertarung 
setelah melihat bentuk asli Adara, tetapi malah menjadi lebih antusias, Shibaid dan Filma 
juga tersenyum. 

"Hmm, moralnya cukup tinggi." 

"Tentu saja, setelah melihat sesuatu seperti itu ... itu sudah beberapa saat sejak saya hadapi 
ini sesuatu yang besar, aku akan serius juga, saya kira?" 

"Jangan lengah, Anda mendengar?" 

"Aku menang' t. Bagaimanapun, ada perbedaan kemampuan yang jelas antara kami dan 
monster itu. " 
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Nada suara mereka biasa saja, tetapi ekspresi mereka seserius mungkin. 

Setan kelas Grand Duke biasanya akan dihadapkan oleh beberapa pemain bersama; garis 
depan dengan STR dan VIT lebih dari 700, penjaga belakang dengan INT lebih dari 700. 

Tidak peduli seberapa baik kelengkapan partai itu, itu bukanlah lawan 4 pejuang garis 
depan, 1 unit bantuan dan seekor binatang biasanya dapat menangani. 

"Aku akan menarik perhatian musuh! Serang sesuka hati !! " 

" Sekarang ini mengembalikan kenangan! " 

"Peran pelindung adalah milikmu!" 

"Kau akan turun !!" 

Menanggapi panggilan Shibaid, Filma, Wilhelm dan Milt bergegas menuju Adara. Pesta yang 
dibentuk dengan tergesa-gesa tidak akan memungkinkan permainan yang kooperatif. 
Karena alasan itulah, Shibaid memutuskan untuk menyerahkan keputusan itu pada 
pengalaman pertempuran masing-masing anggota sebelumnya. 

"Mengesankan bahwa kamu pikir kamu bisa mencocokkanku dengan begitu sedikit angka. 
Aku bisa mengalahkanmu di sini dan sekarang, tapi sayangnya aku tidak punya waktu 
untuk menyia-nyiakan orang-orang 

sepertimu . " Sambil dengan tangkas menangkis『 Breogand Mil Milt, 『Vakira Wil dari 

Wilhelm, dan Moon Bulan Merah Fil dari Filma dengan pedang panjangnya, Adara terus 
memegangnya menatap Tiera. 

Lawan mereka adalah raksasa lebih dari 20 mels. Jika dia terus mengabaikan mereka, 
kelompok Shibaid, yang kurang dari 10% ukurannya, tidak bisa menghentikannya dengan 
mudah. 

"Apa yang ingin kamu lakukan tidak penting sama sekali. Pusat perhatianmu adalah aku .. " 

Memegang『 Placid Moon 』di tangan kanannya dan Shield Perisai Besar Tabrakan』 di 

sebelah kirinya, dan juga dilengkapi dengan set perlengkapan Naga aslinya, Shibaid berdiri 
di antara Adara dan Tiera dan menggunakan Taunt keterampilan 【Pikiran Menarik】. 

"Apa yang kamu lihat !!" 

"Hngh, aku diseret ...! Jadi Anda memilih untuk menghadap saya dari depan? Menarik !! " 

Adara terpaksa mengubah target pandangannya dari Tiera ke Shibaid. 

Berbeda dari 【Shura Rush】 dan wilayah efeknya yang luas, 【Pikiran Menarik】 hanya 

menargetkan satu monster, menjadikan pengguna target dari semua tindakannya. 
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Ini memengaruhi serangan fisik dan magis, penglihatan, dan "kebencian *", menjadikannya 
keterampilan yang diperlukan untuk dimiliki oleh pemain peran-perisai ketika melawan 
bos seperti Adara. (T / N: Saya pikir ini mengacu pada "aggro") 

"Saya harus memuji Anda jika Anda bisa menahan ini !!" 

Kapak perang dan palu berayun ke arah Shibaid. Senjata-senjata itu sendiri lebih besar dari 
Shibaid sendiri, massa mereka lebih dari dua kali lipat miliknya. 

Menghadapi pukulan yang pasti akan menghancurkan bumi, Shibaid hanya menyiapkan 
perisai besarnya dalam posisi berdiri, tanpa bergerak sedikit pun. 

"Semoga duel dimulai !!" 

Sekejap sebelum menerima serangan, Shibaid mengaktifkan skill Bela Diri tipe Perisai 【

Buster Fortress】. Sebuah lampu hijau-zamrud sepenuhnya menyelimuti tubuh Shibaid, 

yang kemudian disambar oleh serangan Adara. 

Sebuah kejutan bergema di sekitarnya, mengguncang tanah di sekitar mereka dan bahkan 
menciptakan depresi; Gelombang kejut dari serangan itu dirilis ke segala arah. 

Namun, Shibaid berdiri tanpa terluka dan tanah hancur di bawah kakinya. 

"Apa !?" 

Kejutan datang dari Adara. Kapak perang berarti menyapu tubuh musuhnya, palu 
dimaksudkan untuk menghancurkan musuhnya menjadi bubur hanya menyentuh Shibaid 
dan tidak mau bergerak. 

Palu itu tampaknya dihentikan oleh perisai, kapak perang oleh baju besi; tetapi melihat 
lebih dekat, menjadi jelas bahwa mereka berdua dihentikan oleh cahaya zamrud, dan 
bahkan tidak menyentuh peralatan Shibaid. 

"NGWAAAHHH !!!" 

Dengan teriakan perang yang mengerikan, Shibaid bergerak satu langkah ke depan dan 
mengayunkan perisainya. Gerakan sederhana itu sudah cukup untuk menjatuhkan kapak 
perang dan palu Adara. 

【Buster Fortress】 juga merupakan keterampilan yang sangat diperlukan untuk peran 

perisai. 

Itu memungkinkan pengguna untuk meniadakan semua kerusakan dari serangan apa pun 
dan memberikan pukulan balik yang memaksa penyerang mundur sementara. 
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Itu efektif selama 10 detik pertama kali digunakan dalam pertempuran; setelah itu, durasi 
dan waktu cooldown tergantung pada kerusakan yang akan ditimbulkan oleh serangan 
yang diblokir. 

Itu lebih efektif semakin kuat lawannya, dan sebaliknya kurang efektif melawan lawan 
yang lebih lemah. Itu adalah keterampilan yang sempurna untuk pertempuran bos. 

"Dia terbuka! Biaya!" 

Milt dan Wilhelm menyerang Adara, yang kehilangan keseimbangan karena 【Buster 

Fortress】. 

Filma, berkat hubungannya yang sudah berlangsung lama dengan Shibaid, pergi lebih dekat 
ke Adara, menghindari rentang serangannya, segera setelah dia melihat Shibaid 
mengangkat perisainya. 

"Kami mungkin kecil, tetapi Anda akan membayar terlalu rendah untuk meremehkan 
kami!" 

Ayunan seperti busur dari bawah oleh 『Bulan Merah』. Slash merah tua meninggalkan 

luka irisan yang jelas di kaki kiri iblis Adara, yang masih terhuyung mundur. 

Dari luka tebas di kaki iblis itu keluar darah tebal seperti lumpur. Dari luka, efek seperti 
retakan menyebar ke seluruh kaki. 

Skill bela diri tipe pedang 【Siksaan Berdarah】. 

Tidak hanya kekuatan serangannya tinggi, itu juga memperlambat gerakan dan tindakan 
target. 

Adara, dengan satu kaki hampir lumpuh, melihat kuda-kudanya semakin runtuh. 

Milt dan Wilhelm tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu lewat. 

"Slaaasssh Nooovaaaaa !!!" 

Milt mengayunkan 『Breogand』 ke bawah di kaki Adara, mengincar luka yang baru saja 

diciptakan Filma. 

Skill yang dia gunakan adalah skill bela diri tipe kapak 【Slash Nova】. 

Itu adalah keterampilan yang memanfaatkan kekuatan sentrifugal untuk fokus menangani 
kerusakan saja, tanpa efek tambahan. 
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Juga berkat potongan yang dibuka Filma di kaki Adara, giant pisau raksasa Breogand 
destroyed menghancurkan bagian dari penjaga kaki yang ditabraknya; lukanya tidak bisa 
diabaikan lagi. 

"MAKAN THIIIISSS !!" 

Dan kemudian, dengan waktu yang tepat, Wilhelm masuk. 

『Vakira』, terbungkus dalam keterampilan kombinasi Tombak dan Petir 【Thunderhowl

】, pergi untuk menusuk pangkal lengan Adara, yang memegang pedang panjang. 

Serangan ini, bertujuan pada tempat yang tidak ditutupi oleh baju besi Adara, dengan 
mudah menembus pertahanannya, memungkinkan 『Vakira』 untuk melepaskan 

kemampuannya sepenuhnya. 

"Kh, lagi !?" 

Pukulan dari 『Vakira』, senjata iblis memiliki afinitas yang mengerikan terhadap, 

merusak Adara dan pada saat yang sama sangat menurunkan statistik serangan dan 
pertahanannya. 

Itu juga secara eksponensial meningkatkan statistik Wilhelm. 

Tentu saja, biasanya 『Vakira』 tidak memiliki kekuatan serangan yang mengesankan. 

Mungkin itu adalah senjata yang dikhususkan untuk iblis, tetapi pemegangnya masih hanya 
satu orang. Jika bos yang harus dikalahkan oleh beberapa pihak bersama-sama bisa 
dihancurkan oleh kurang dari satu partai penuh, permainan akan kehilangan makna. 

"WOOOOOOHHHH !!!" 

Baut petir merah tua berputar di sekitar 『Vakira』. Itu tampak seperti rahang binatang 

buas raksasa. 

Suara gemuruh guntur terdengar seperti raungan binatang, membungkuk merobek lengan 
iblis. 

"Gwoooooohhh !!! Jangan .... dapatkan... .cockyyyyy !!!!! " 

Adara benar-benar bersikap defensif sampai sekarang, tetapi dia masih seorang Grand 
Duke. 

Raungan primalnya, cukup keras untuk membungkam [Thunderhowl】] berderak, 

menyebar ke sekeliling bersama dengan guncangan fisik. 

Raungan binatang buas itu menyebabkan kemampuan deteksi bahaya 3 penyerang untuk 
membunyikan peringatan tertinggi. 
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Aura hitam pekat muncul dari tubuh Adara, membalikkan tubuhnya lurus ke belakang 
melawan semua hukum gravitasi. 

"AKU AKAN MENGHANCURKANUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU". 

Selanjutnya adalah serangan hantaman oleh 4 senjata iblis secara bersamaan. Kekuatan 
serangan itu jelas jauh lebih tinggi dari sebelumnya; Adara bertujuan untuk menyerang 4 
lawannya secara bersamaan. 

Namun, semua serangan terfokus pada Shibaid karena efek 【Mind Menarik】. 

4 serangan yang masing-masing akan mengoyak bumi dan membuat celah menerjang 
Shibaid. 

"Aku tidak akan membiarkanmu!" 

Tiera, yang telah mencari celah di pertahanan iblis, menilai itu waktu terbaik untuk 
menembak busurnya. 

Dia memegang busur 『Spirit Tree Resonance』, senjata yang memanifestasikan kekuatan 

penuhnya ketika dipegang oleh Jobs tertentu. 

Panah terbang bersinar dengan sambaran petir yang mereka bawa. Ditembak setelah jeda 
singkat, panah Tiera menembus medan perang. Mereka lebih cepat dan lebih kuat daripada 
yang dia tembak di Balmel. 

Tiera telah menembakkan tiga panah. Adara telah menggunakan semua senjatanya untuk 
menyerang; juga karena kecepatan panah, dia tidak bisa membela diri terhadap serangan 
Tiera. 

"Gwaaaahhh !!" 

Panah berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam kepala Adara, tepat seperti yang 
ditargetkan. Salah satu dari tiga menusuk mata kanan Adara, menyebabkan kilatan 
berwarna perak membakar keluar dari luka. 

"Ghaah! Sudah kuduga, kamu ... !!! " 

Karena serangan Tiera, salah satu pedang panjang yang dipegang Adara menghentikan 
serangannya terhadap Shibaid, seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya. 

Kemudian, seolah lengannya lumpuh, pedang itu jatuh dari tangan Adara dan 
menancapkan dirinya ke tanah. 

"Hmm? Kekuatan apa ini? " 
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Shibaid tahu betul seberapa kuat iblis kelas Grand Duke, membuat apa yang terjadi di 
depan matanya semakin tidak wajar. 

Bahkan jika serangan Tiera menyebabkan kelainan status, itu terlalu dini untuk efeknya 
muncul, dan kekuatannya terlalu tinggi. 

Penilaian tenang Shibaid tentang seluruh situasi membuatnya segera menyadari kelainan 
ini. 

"Aku juga pergi!" 

"Aku juga tidak akan kalah!" 

Berkat serangan Tiera dan reaksi Adara yang lebih lambat, Filma dan Milt menyusul. Milt 
menghentikan pedang panjangnya sementara Filma memblokir kapak perang. 

Kedua senjata mereka adalah tipe yang berat. Mengambil keuntungan dari gaya sentrifugal, 
mereka menarik busur di udara. 

"Superior Dunk !!" 

"Impact Slash !!" 

Di antara keterampilan pedang dan kapak, dua keterampilan bela diri ini memprioritaskan 
gegar otak daripada kekuatan tebasan. Keterampilan merobek lengan Adara dan 
menjatuhkan serangannya dari lintasan. 

Serangan palu yang tersisa mendarat, tetapi perisai Shibaid bertahan dengan dampak 
tanpa gentar. 

"Apa...? Terlalu ringan. " 

Kekuatannya pasti ada di sana; Shibaid juga bisa dengan jelas merasakan getaran yang 
berasal dari perisainya, dan tekanan yang dia rasakan pasti adalah iblis tingkat tinggi. 
Namun, berkat pengalamannya yang kaya dalam bertarung melawan monster, dia bisa 
merasakan bahwa ada celah besar antara perasaan intimidasi yang ditimbulkan Adara dan 
kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. 

Monster yang dijuluki "Solo-type" memang monster yang bisa dikalahkan secara individual. 
Nama seperti itu, ketika diterapkan pada bos, terkadang memberi kesan yang salah bahwa 
mereka tidak benar-benar kuat. 

Tapi itu hanya kesalahpahaman yang disebabkan oleh gelar ini. 

Dalam "THE NEW GATE" bos serangan secara longgar peringkat oleh tingkat kesulitan. 
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Peringkat 5 secara total: bos yang bisa ditangani oleh pemain tingkat rendah dan 
menengah adalah peringkat 1. 

Atasan bahwa sekelompok pemain tingkat tinggi memiliki 70% peluang untuk dikalahkan 
berada di peringkat 2. 

Atasan yang bahkan beberapa pihak dari pemain tingkat tinggi yang dilengkapi dengan 
baik memiliki peluang 30% untuk kalah adalah atasan 3. 

Atasan bahwa pihak-pihak dari kelompok tinggi -Pemain tingkat dengan statistik yang 
sangat tinggi bisa menghadapi, tetapi tidak akan pernah yakin bisa mengalahkan peringkat 
4. 

Terakhir, monster dengan kekuatan yang hampir tak terkalahkan, atau lebih tepatnya 
ditetapkan oleh pencipta sebagai "Lawan aku jika kamu berani" bos berada di peringkat 5. 

"Grand Setan kelas Duke setidaknya harus peringkat 3. " 

Shibaid berbisik pada dirinya sendiri. 

Peringkat 3 monster adalah tambang terbesar yang bisa dikalahkan pemain tunggal. 
Karena status ini, monster peringkat 3 juga disebut "tipe Solo". 

Bahkan Shin, di era game, bisa mengatakan dengan keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan 
peringkat 4 sendirian. Dalam kasus peringkat 5, keberuntungan juga sangat terlibat. 

Sebagian besar makhluk kelas Grand Duke mengamuk monster dengan kekuatan yang 
mengerikan di era game juga. Itu tidak jarang bagi mereka untuk menjadi peringkat 4, 
dengan beberapa contoh langka pergi sejauh peringkat 5. 

Bahkan jika mereka peringkat 3, itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka akan menjadi 
lawan yang lemah. 

"Aku akan menyedot 

racun itu!" Mengabaikan keraguan Shibaid, situasi pertempuran berubah. 

Wilhelm, yang tidak berpartisipasi dalam pertahanan melawan serangan terakhir Adara, 
mengambil keuntungan dari pembukaan setelah serangan Adara dan melompat dekat 
dengan iblis. 

『Vakira 』nya menyerang tanpa ragu, hampir seolah-olah dia menyadari kondisi buruk 

Adara. 

Alasan terbesar dari kelemahan Adara adalah kehadiran 『Vakira』. 
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『Beinot』 telah berubah menjadi 『Vakira』 karena racun Adara. Karena hal ini, ia 

memiliki kedekatan yang baik dengan racun iblis. 

Kapasitas racun, tingkat konversi, dan tingkat penyerapannya jauh lebih tinggi dari 
biasanya ketika menghadapi Adara. 

Nilai-nilai ini lebih dari dua atau tiga kali lipat dari statistik aslinya. 

"Tunjukkan semua kekuatanmu !!!!" 

『Vakira』 diselimuti warna merah menyala, dibawa oleh tekad Wilhelm. 

Api yang melelehkan besi yang menyala berubah tip Ujung Vakira red memerah. 

Keterampilan kombinasi Tombak dan Api 【Crimson Lotus Fang】. 

Armor tidak punya arti sebelum pukulan ini. 『Bilah Vakira』 dengan mudah melelehkan 

perlengkapan pertahanan iblis, menghasilkan panas yang membara melaluinya. 

Melemahnya iblis, yang disebabkan oleh penyerapan racun, berlanjut bersamaan dengan 
peningkatan kekuatan Wilhelm. 

Kekuatan yang diterima Wilhelm jauh lebih tinggi dari yang dia harapkan, tetapi dia tidak 
goyah. 

Dia tahu. Dia mengerti apa yang menyebabkan 『Vakira』 dan mengapa kekuatan yang 

lain juga meluap. 

Kata-kata seseorang yang tidak hadir pada saat itu mencapai telinga Wilhelm. 

"RRAAAHHHHH !!!" 

Wilhelm meraih 『Vakira』 saat menusuk tubuh iblis dan dengan paksa melakukan 

sapuan. 

Kekuatan otot Wilhelm yang diperkuat memungkinkannya untuk memaksa 『Vakira』, 

sementara terjepit di lengan iblis, untuk melakukan gerakan seperti busur, sehingga 
mendorong panasnya lebih jauh dan memotong setengah lengan. 

Panas menyebabkan darah menguap, karena 『Vakira』 terus melahap racun Adara. 

Setiap kali tombak menembus armor dan tubuh Adara, kemampuannya menurun, 
sementara Wilhelm semakin meningkat. 

"Bahkan jika itu adalah senjata yang dibuat untuk melawan iblis, apakah normal kalau ini 
seefektif ini? Apakah kamu tahu sesuatu? " 
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" 『Vakira』 Aku tahu tidak memiliki kemampuan gila seperti ini. " 

Filma dan Milt juga, yang secara langsung bersilang dengan iblis, memperhatikan 
bagaimana Adara jelas-jelas semakin lemah. 

Menilai dari bagaimana pertarungan berlangsung, mereka menyadari bahwa penyebabnya 
adalah senjata Wilhelm, tetapi mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa 
melemahnya dan peningkatan kekuatan yang disebabkannya jauh lebih mengesankan 
daripada yang mereka ingat. 

"Yah, kita selalu bisa bertanya setelah kita mengalahkannya." 

"Jika kita tidak bergegas, Shin dan yang lainnya akan kembali juga. Mereka menyerahkan 
ini kepada kami, lebih baik kami melakukan pekerjaan dengan baik! " 

Bahkan jika mereka ragu dengan situasi ini, tidak ada waktu untuk memperlambat 
serangan mereka. 

Bahkan melemah, massa iblis raksasa dan kekuatan berotot adalah ancaman sendirian. 

Mereka tidak bisa menurunkan penjagaan mereka sampai mereka benar-benar 
mengalahkannya. 

Mereka bisa melihat pengukur HP Adara melalui 【Analisis】. Sekitar 50% tetap. 

Satu lengan menjadi tidak berdaya karena serangan Tiera, sementara yang lain telah 
terpotong oleh Wilhelm. 

Mereka berdua lengan kanan, sehingga meninggalkan 2 lengan kiri iblis sebagai satu-
satunya yang dapat digunakan. 

Jika Adara mencoba mengubah lokasi, panah Tiera dan perisai Shibaid akan menghentikan 
kemajuannya. 

Dengan tidak ada cara untuk pergi, dan serangannya dengan kuat diarahkan ke Shibaid, 
jelas bahwa dia tidak bisa membela diri pada saat yang sama. 

Mengambil keuntungan dari celah ini, hel Vakira Wil Wilhelm, Moon Bulan Merah 』, dan『 

Breogand 』Milt tanpa ampun memukuli seluruh tubuh Adara. 

Filma, yang telah meningkatkan kemampuan dan statistiknya dengan bertarung bersama 
Shin. Milt, yang telah membuat namanya terkenal sebagai maniak pertempuran. Wilhelm, 
yang telah memperoleh kekuatan sejatinya sebagai seorang 'Kritis'. 

Serangan mereka menyebabkan HP Adara berkurang lebih cepat dan lebih cepat. 
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Selain serangan mereka, panah Tiera (didorong oleh dukungan Yuzuha) terus menembus 
iblis. 

Setiap kali panah menghantam, tubuh Adara bermandikan cahaya perak. 

Dengan cara yang sama seperti hel Vakira Wil milik Wilhelm, setiap kali kilat perak 
meledak iblis akan kehilangan kekuatannya. 

"Gah ... kuuh ... agh ..." 

Adara, kewalahan oleh kerusakan yang diderita, jatuh ke satu lutut. Wilhelm, tubuhnya 
benar-benar diselimuti aura, melompat setinggi mungkin dan menurunkan senjatanya. 

"CEPAT DAN MATI !!" 

Adara sudah dipenuhi luka. Tidak ada cukup kekuatan dalam dirinya untuk memblokir 
serangan kekuatan penuh Wilhelm. 

Wilhelm melemparkan 『Vakira』, yang sekarang berubah menjadi sinar merah tua, 

menuju iblis. 

Tombak itu menghancurkan penjaga dahinya, merobek dagingnya, dan menghancurkan 
tulang-tulangnya, melumatkan kepala Adara dari mulut ke atas. 

Filma dan yang lainnya bisa melihat bahwa HP gauge iblis itu telah mencapai nol. 

Namun Adara tidak jatuh. Bahkan dengan kepalanya yang hilang, mulut yang tersisa masih 
bergerak. 

"Jadi ... Itu ... berakhir ... heeeeeere ... untuk meeeeeh ..." 

"Eh?" 

"Apa?" Sedetik 

setelah Milt dan Wilhelm menyatakan ketidakpercayaan mereka, tubuh Adara runtuh. 

Bukan hanya tubuhnya, tapi persnelingnya juga berangsur-angsur berubah menjadi cairan 
kental seperti goo. Milt dan Wilhelm berhenti di jalur mereka. 

"Buuut ... juuuust disaaaappeeeearing liiiike thiiiissss ... iiiiisn't likeeeee meeeeeeh ..." 

Shibaid dan Filma langsung bereaksi. 

"Ini noooot ffffuuunnnnn !!!!" 

Pada saat yang sama jeritan Adara, tubuhnya yang sekarang cair menerjang ke arah Tiera. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Itu adalah pilihan terakhir iblis; saat bergerak, tubuhnya perlahan menghilang dari tepi. 

Tetapi sebelum benar-benar menghilang, ia ingin menelan Tiera dan membawanya 
bersamanya. 

"Tidak, Yuzuha! Tinggalkan aku dan lari! " 

" Kuu! " 

Tiera menyadari bahwa dia adalah target dan mendesak Yuzuha untuk melarikan diri. 

Sebagai tanggapan, seolah menolak permintaan Tiera, Yuzuha memusatkan lebih banyak 
kekuatan pada empat anggota tubuhnya dan menangis. 

"Masih terlalu dini untuk menyerah!" 

Ketika Tiera dan Yuzuha sedang berbicara, Filma dan Shibaid meraih mereka. 

Shibaid berdiri di antara apa yang terjadi dengan Adara dan Tiera, sementara Filma 
mengambil sikap di belakangnya, menyodorkan Moon Bulan Merah 』ke arah langit. 

"Kamu tidak boleh lewat!" 

Dengan teriakan yang berani, Shibaid dengan kuat menanam Shield Great Shell Shield of 
Collision 』ke tanah. 

Pada saat yang sama, udara sebelum Shibaid bergetar. Sebuah penghalang transparan dan 
heksagonal terbentuk untuk memisahkan ruang antara Adara dan Shibaid. 

Itu adalah salah satu dari kemampuan Shell Great Shell Shield dari Collision 』, 

menciptakan penghalang serangan balik. 

Awalnya itu adalah kemampuan yang dimaksudkan sebagai anti-udara, tapi itu cukup 
berguna untuk melawan Adara. 

"Itu tidak akan bertahan lama!" 

"Aku hanya butuh 5 detik!" 

Menilai dari sifat cair monster itu, hanya masalah waktu sebelum ia melewati penghalang. 

Filma menjawab Shibaid sambil memfokuskan kekuatan sihirnya di pedangnya. 

Bilah Moon Bulan Merah 』, terangkat tinggi ke langit, mulai bersinar dengan cahaya 

merah tua, yang tampaknya naik semakin tinggi. 

"Orrahhh !!" 
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Mencoba menghentikan kemajuan dari apa yang telah menjadi Adara, Wilhelm melakukan 
keterampilan jarak jauh. Nyala api dan nyala api mengamuk menghantam iblis dan berhasil 
memperlambat kemajuannya selama beberapa saat. 

"Milt, Wilhelm, pergi dari sana !! Kamu akan terbakar juga !! " 

" Wah, itu besar sekali! Kamu lolos juga! " 

" Cih! " 

Milt mengetahui apa yang akan dilakukan Filma dari teriakan Shibaid dan mendesak 
Wilhelm untuk bergerak juga. 

Merasakan kekuatan sihir yang terakumulasi dalam 『Bulan Merah』, Wilhelm 

mendecakkan lidahnya tetapi memanfaatkan kemampuan fisiknya yang ditingkatkan 
sepenuhnya dan menjauhkan diri. 

"Sekarang!!" 

"Ya !!" 

Setelah sinyal dari Filma, Shibaid menghilangkan penghalang serangan baliknya. Seperti 
banjir yang tidak lagi terhalang oleh bendungan, aliran keruh Adara telah berubah menjadi 
semakin dekat. 

"Ini akhirnya !!" 

Seolah bertukar tempat dengan Shibaid, Filma melangkah maju dan mengayunkan 『Bulan 

Merah』. 

Garis-garis cahaya merah tua membakar bumi, seolah-olah menelusuri gerakan menebas. 

Keterampilan kombinasi Pedang dan Api 【Shiden * -- Kagutsuchi】. (T / N: Shiden berarti 

Ultimate, ingat ketika Girard menggunakan Zekka dalam duel terakhirnya melawan Shin? 
Itu adalah skill peringkat Shiden). 

Skill ini, dibaptis dengan nama dewa api mitologis, melepaskan panas yang layak dari asal-
usulnya yang saleh. 

Tanah di bawah aliran keruh naik dalam nyala api. 

Dari tempat 『Bulan Merah』 telah diayunkan, cahaya menghilang untuk sesaat, tetapi 

pada saat berikutnya api menderu menghanguskan bumi, dengan kecepatan lebih tinggi 
dari gerak maju aliran hitam pekat itu. Saat cahaya yang membumbung di langit telah 
membungkus goo hitam di dalam dirinya sendiri, itu telah berubah menjadi api neraka. 
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"Aaah !!" 

Bahkan jika dia berada pada jarak yang cukup jauh dari serangan itu dan Shibaid 
melindunginya, Tiera tidak bisa menahan teriakan. 

Kulitnya tidak terbakar oleh panas. Dia juga tidak dibutakan oleh cahaya. 

Tapi dia tidak bisa menahan suaranya setelah merasakan intimidasi yang terkandung 
dalam serangan itu. 

"Jadi ini adalah kekuatan pengikut Manusia Tinggi ... sangat dekat dengan kekuatan yang 
tidak bisa dipercaya ..." 

"Itu adalah keterampilan yang menggabungkan teknik pedang dan nyala api. Anda tidak 
dapat menggunakannya tanpa kombinasi spesifik dari pengguna dan senjata ... keduanya 
harus dari kelas tertinggi. " 

Melihat aliran yang tertelan oleh api, Milt menjawab komentar Wilhelm. 

Efek khusus eksklusif gim ini adalah pemandangan yang harus dilihat juga, tetapi 
pemandangan di depan mata Milt sekarang adalah sesuatu yang lebih ilahi dan jauh lebih 
kuat. 

Api suci memurnikan korupsi. Itulah yang disarankan untuk imajinasi. 

Setelah cahaya redup, hanya tanah yang sobek dan mineral yang memancarkan 
kecemerlangan merah yang tersisa. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 7 - 4.4 
Bab 4 -- Bagian 4 

"Apa ... kekuatan itu ...?" 

Scoruas, masih terhuyung-huyung dari tendangan yang diterimanya, membisikkan 
keheranannya sambil menarik tubuhnya, hangus oleh kilat dan api. 

"Aku juga bertanya-tanya. Apa kau tahu sesuatu? " 

Sambil merasakan energi dari pertarungan lain, Shin menjawab kata-kata Scoruas. 

Ketika kilat berhenti, Shin menendang tanah dan mendekati iblis itu. 

Tangan kanannya memegang 『Tanpa Bulan』, tangan kiri yang baru terhunus 『Oboro 

Muramasa sh. Nilainya lebih tinggi dari kuno, mirip dengan 『Tanpa Bulan』. Di dunia ini, 

itu adalah mahakarya di antara katana, dianggap sebagai "pedang para dewa". 

"Ini poWeErr ... apakah kamu benar-benar hUmaN?" 

"Siapa tahu? Bagaimanapun, kamu akan mati di sini, jadi kamu tidak tahu, kan? " 

Shin menjawab Scoruas sambil memotong tentakel gurita yang membentang ke arahnya. 

Tentakel itu cukup keras sehingga senjata kelas Legend hanya akan terpental dari mereka, 
tetapi, sebelum senjata kelas Kuno, mereka sama tak berdaya seperti tentakel gurita biasa. 

Dengan 【Limit】 dilepaskan, kekuatan otot Shin tidak terikat, yang, ditambah dengan 

ketajaman bilahnya, mengiris tentakel seperti pisau panas melalui mentega. 

"Ini sedikit bonus juga." 

Setelah memotong setengah dari tentakel menjadi dua, Shin mengaktifkan skill kombinasi 
Flame and Wind 【Echo Bomb】. 

Yang muncul adalah bola api dengan diameter 1 mel. 

Bola api dengan cepat menjadi 10, kemudian 20, lalu menghujani wajah Scoruas. 

"GwAAh ?? TIDAK hanya pOweR, tapi MagIC juga !? " 

Scoruas mencoba menangkis bola api dengan lengannya yang seperti menjepit. 
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Bola api meledak begitu mereka menyentuh penjepit, sehingga menimbulkan kerusakan 
pada kulit monster itu. Udara terkompresi di dalam bola api juga dibawa oleh ledakan, 
mengirimkan getarannya ke kulit musuh. 

Ketika gelombang suara diarahkan ke shell, mereka secara bertahap menyebabkan retakan 
muncul di permukaan yang kokoh. 

【Echo Bomb】 adalah keterampilan yang menyebabkan kerusakan baik oleh gelombang 

suara dan ledakan, berguna untuk merusak kulit keras dan baju besi monster. 

Banjir bola api yang tak berkesudahan menghancurkan penjepit dan sisik Scoruas, yang 
mulai rontok. 

Pengecoran terus menerus dari keterampilan ini adalah suatu prestasi yang bahkan tidak 
beberapa penyihir dapat melakukan, bahkan ketika bergiliran casting. 

Itu hanya menjadi mungkin ketika seseorang berhasil melemparkannya tanpa 
mengucapkan mantra, memiliki kekuatan magis yang cukup, dan statistik yang cukup 
tinggi. 

"Seperti yang diharapkan dari Grand Duke, kamu cukup kuat." 

Serangan ganas ini akan mengubah bos lapangan normal menjadi abu, tetapi HP Scoruas 
baru saja berkurang. 

Melindungi dirinya sendiri dengan penjepitnya juga membantu, meskipun kekuatan 
pertahanan Scoruas pada awalnya sangat tinggi. 

Dengan tendangannya sebelumnya, Shin telah merencanakan untuk menghancurkan organ 
iblis. Namun, perut Scoruas sekarang hanya sedikit penyok dan sudah pulih ke titik yang 
tidak bisa dikatakan telah tenggelam. 

Prioritas utama Shin adalah menciptakan jarak antara kedua setan, tetapi untuk menahan 
tendangan yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa pertahanan Scoruas cukup 
mengesankan. 

"Timbangan itu membentuk baju besi berlapis, saya mengerti." 

Shin membentuk tebakannya sambil melihat timbangan yang masih jatuh dari tubuh iblis. 
Sisik-sisik baru diciptakan di tempat yang dulu pernah ada, menyembunyikan kulit iblis 
dari pandangan. 

"Sepertinya aku tidak bisa begitu saja mengunci kamu." 

Tentakel yang baru dibentuk menjatuhkan 【Echo Bomb】 di depan mata Shin. 
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3 tentakel, besar dibandingkan dengan tubuh iblis, bergerak di sekitar dan menabrak 
semua bola api, nyaris tidak ada. 

Beberapa bola api yang tersisa diblokir oleh penjepit. 

Kemampuan pemulihan mungkin meluas ke seluruh tubuh, karena tubuh bagian bawah 
iblis juga mulai bergerak lagi. 

"Tidak mungkin." 

Shin, sambil menjaga keterampilan sihirnya aktif, bergegas menuju kaki kuda yang 
mencoba bergerak. 

Kaki yang seperti belalai itu tidak lebih dari target bagi Shin. Dia mendekat dan 
mengayunkan pedangnya ke bawah, berusaha memotongnya dalam satu gerakan. 

Namun, kakinya memperhatikan perubahan mendadak sebelum Shin bisa cukup dekat. 

Tentakel seperti gurita mulai tumbuh dari permukaan kaki kuda. 

Setiap tentakel memiliki panjang sekitar 15 mels dan setebal tali besar. Ujung-ujungnya 
dipersenjatai dengan cangkang seperti pisau, tetapi yang paling menonjol adalah jumlah 
mereka yang sangat besar. Pelengkap kaki seperti gurita, dengan mudah berjumlah lebih 
dari 100, dikejar Shin seperti tentakel yang berburu mangsanya. 

"Berhentilah bertunas hal-hal aneh!" 

"JANGAN TERIMA KASIH SAYA AKAN MEMBUAT SITBAB DAN TIDAK MELAKUKANNYA !!" 

Shin menjauhkan jarak antara dia dan iblis itu, sambil memotong tentakel. Setelah sekitar 
10 mels, tentakel menghentikan pengejaran mereka. 

Di tempat mereka, tentakel besar jatuh di kepala Shin. 

"Hah!" 

Shin mengayunkan 『Tanpa Bulan』 dan 『Oboro Muramasa』 dalam sebuah salib, yang 

cukup untuk menerbangkan 3 tentakel yang tumbuh dari lengan kanan Scoruas. 

"Ups!" 

Menjepit lengan kiri datang menyerang juga. Bukan tidak mungkin untuk memangkasnya, 
tetapi jika dia tetap di tempatnya, dia akan terlempar kembali. 

Ketika Shin melompat untuk menghindarinya, dia merasakan tatapan yang lebih kuat 
menunjuk ke arahnya. 
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Shin menghadap ke atas dan menemukan Scoruas, dengan mulut terbuka lebar dan 
menunjuk ke arah Shin. Sejumlah besar air terkompresi sudah ada di dalam mulut. 

"Kaaahhhhh ...." 

Itu adalah napas air yang sangat bertekanan -- serangan yang sangat baik dari monster 
yang tinggal di laut. 

Tapi itu tidak bisa dilepaskan. 

"GRUAAAAAAAA !!!" 

"------!?!" 

Kagerou telah mengelilingi iblis, melompat di punggungnya dan menancapkan cakarnya di 
kepala Scoruas. 

Kembali ke bentuk aslinya, Kagerou telah melompat sambil menggunakan 【

Menyembunyikan】, menyerang Scoruas dari titik buta. 

Setelah Shin menendang Scoruas, Kagerou bersembunyi di bayangan Shin. 

Aliran air mengalir melalui celah mulut iblis yang tertutup itu. Dengan memaksa mulut 
Scoruas untuk menutup tepat sebelum tembakan, serangan nafas dilepaskan di dalam 
mulut iblis. 

Perairan yang bocor itu membelah tanah apa pun yang mereka sentuh, bukti bahwa 
kekuatan serangan itu tidak bisa diremehkan. 

"YoU MEMILIKI BeASt .. !!!" 

Scoruas sekarang mengamuk, mencoba untuk mengusir Kagerou dari punggungnya. Dia 
mencoba meraih punggungnya dengan tentakelnya, tetapi Kagerou telah menyelimuti 
seluruh tubuhnya dengan halilintar, sehingga membakar tentakel dan mencegah mereka 
membungkusnya. 

Scoruas adalah bos peringkat 3, tetapi dekat dengan peringkat 4. 

Sebagai perbandingan, Gruefago -- versi monster biasa -- kira-kira berada di tengah 
peringkat 3. 

Namun, Kagerou adalah spesies bermutasi, dan peringkatnya kurang lebih adalah sama 
seperti Scoruas '. 

Kemampuan fisiknya lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan pada iblis. 

"GHAAAAAAAAHHHHH !!!!" 
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Kagerou, insting pertarungannya sekarang benar-benar dilepaskan, mengeluarkan raungan 
yang menggelegar di sekitarnya. Pukulan berbalut petirnya dengan mudah menghancurkan 
sisik Scoruas dan tenggelam ke dalam daging iblis itu. 

Binatang ilahi kemudian menyerang pangkalan penjepit dengan taringnya, menyebabkan 
retakan terbuka pada karapas monster dengan suara berderit yang keras. 

"Kagerou! Pergi! " 

Suara Schnee bergema di medan perang. 

Scoruas dibebaskan dari serangan Kagerou, tetapi bantuannya hanya berumur pendek; 
detik kemudian, iblis itu sekali lagi diserang. 

Saat perhatiannya tertuju ke punggungnya, bilah es berbentuk bulan sabit menargetkannya 
dari depan. Pisau itu tipis dan hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. 

Bilahnya kira-kira 1 mel panjang: jika mereka bisa ditangkap, mereka terlihat sangat rapuh. 

"Kh!" 

Scoruas mencoba menghancurkan mereka dengan tentakelnya, tetapi merasa bahwa 
masing-masing bilah dipenuhi dengan kekuatan magis; Dia kemudian dengan cepat 
melompat pergi sambil menggunakan lengan kirinya yang terbungkus cangkang sebagai 
perisai. 

"ARM saya ... adalah FReeZiNG ..." 

Bilah es tidak menyebabkan banyak kerusakan. Namun setiap titik yang mereka sentuh 
membeku seketika, dalam radius 2 mel. 

Udara dingin tidak hanya mempengaruhi permukaan, tetapi juga jauh di dalam karapas, 
merampas Scoruas dari mobilitasnya. 

"Aku minta maaf karena terlambat." 

"Kami semua menunggumu." 

Karena kemampuan fisiknya, Shin selalu menyerang terlebih dahulu. Dalam situasi ini, 
memisahkan kedua setan adalah prioritas utama, jadi itu bukan masalah nyata. 

"Sepertinya mereka berjuang kurang dari yang diharapkan. Mereka mungkin benar-benar 
mengalahkan musuh sebelum kita bergabung dengan mereka. " 

" Berita yang fantastis. Iblis Adara itu tidak sekuat itu? " 
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" Tampaknya tombak Wilhelm dan panah Tiera memiliki efek yang lebih besar dari yang 
diperkirakan. Mereka jauh lebih kuat daripada yang saya harapkan. " 

" Itu menarik. Kita harus bertanya kepada mereka setelah kita mengurus yang satu ini. " 

Shin dan Schnee mendekat ke Scoruas, sambil berbicara dengan cara yang sangat biasa. 

"Tentakel selalu menghalangi. Akan lebih mudah untuk menggunakan ini juga. " 

" Kalau begitu aku akan meminjamnya. " 

Shin memberikan kartu kepada Schnee, yang mematerialisasikannya. 

Apa yang muncul di tangan kirinya adalah pedang pendek dengan pisau hijau zamrud 
transparan dan dekorasi mungil. Bagian bilahnya kira-kira panjangnya 60 kuburan. 

Nama senjata kelas Kuno yang unggul ini adalah 『Suirentou -- Kabutohana』. 

"Aku datang." 

Siluet Schnee menghilang di udara tipis. Bergerak cepat dan anggun seolah menari, 
meninggalkan gambar setelah bangun adalah spesialisasi Kunoichi. Itu adalah buah dari 
kombinasi dari keterampilan bela diri tipe gerakan 【Ground Shrink】 dan 【Mirage 

Dance】. 

Sementara tentakel tidak berhasil menghentikan geraknya, Schnee mengukir kaki kiri 
depan Scoruas dengan bilahnya. Senjata yang dipegangnya berdua kelas kuno; kekuatan 
pertahanan karapaks tidak ada apa-apanya di depan mereka. 

Pada saat yang sama, dia mengaktifkan skill bela diri tipe Katana 【Pomegranate Burst】. 

Kaki kiri depan Scoruas, diserang badai garis miring biru dan hijau, sudah kehilangan 
separuh fungsinya. 

"Ini tidak akan berjalan seperti sebelum ini!" 

Shin berlari ke arah kaki kanan depan iblis. 

Serangannya langsung dari depan; 『Tanpa Bulan』 dan 『Oboro Muramasa』 berulang 

kali melepaskan garis miring seperti salib. 

Itu adalah keterampilan bela diri tipe Katana 【Brilliant Void Cross】. 

Bilah unsur Cahaya dan Gelap menjatuhkan tentakel dan mengukir bekas luka berbentuk 
salib pada tubuh iblis. Kaki kanan depan Scoruas kehilangan semua fungsinya secara kasar 
bersamaan dengan kaki kiri dihancurkan oleh Schnee. 
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"INI ADALAH ... ABsUrD ... BAGAIMANA SAYA ..." 

Karena kerusakan pada kaki dan serangan kilat Kagerou yang diterima dari belakang, 
Scoruas sekarang merosot ke depan. Di depan matanya berdiri Shin dan Schnee, keduanya 
dengan senjata siap. 

"Ayo pergi dengan serangan kombinasi." 

"Dipahami." 

Kekuatan magis yang berfokus pada senjata mereka bahkan menyebabkan atmosfer 
memancarkan suara yang tajam. 

Konsentrasinya sangat padat sehingga yang bisa didaftar murid Scoruas hanyalah cahaya 
ungu dan biru. 

"Light iIIiiSS ini ... !!!" 

Scoruas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya sebelum tebasan mencapai target. 

Keterampilan kerjasama-eksklusif 【Decapitation Spark】. 

Itu adalah tebasan pedang yang sangat berat, berasal dari energi berbentuk pisau raksasa, 
memanjang dari 『Tanpa Bulan less dan『 Bulan Biru 』. 

Apa yang mereka lepas adalah satu kilatan. Satu celah yang memotong lengan yang 
diangkat Scoruas untuk membela diri, karapasnya yang lebih keras dari baja dan lapisan 
sisik, seolah itu bukan apa-apa. 

Pisau itu turun tanpa ampun seperti guillotine asli. 

Keterampilan, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan di era game, memotong kepala 
Scoruas dalam satu gerakan. 

"Lebih baik aman daripada menyesal." 

"Ya." 

Shin dan Schnee menyiapkan pedang mereka sebelum skill berakhir. 

Lawan mereka adalah Grand Duke; bahkan jika HP-nya menjadi 0, mereka ragu itu akan 
mati begitu saja. 

Tubuh raksasa Scoruas dijalankan melalui tebasan pedang, yang melintas di tengahnya dan 
membagi tubuh iblis menjadi 4 bagian. 
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Itu dikalahkan, tanpa sedikit pun keraguan; setelah beberapa waktu, tubuh iblis itu 
berubah menjadi partikel dan mulai menghilang. 

"Bagaimana aku bisa kehilangan begitu mudah ...? Siapa kamu ...? " 

" Kepalamu hanya tersisa, tetapi kamu masih bisa bicara? Yah, tidak ada alasan bagiku 
untuk memberitahumu. " 

Kepala irisan Scoruas sudah mulai berbicara. Itu adalah misteri dari mana suara itu berasal, 
tetapi nadanya yang terdistorsi telah kembali ke yang lebih mirip manusia. 

"Seseorang yang bisa menaklukkan Schnee Raizar dan binatang ilahi ... haha, sekarang aku 
mengerti, kamu adalah hi---" 

Itu semua yang berhasil diucapkan Scoruas. Tampaknya dia tidak bisa mempertahankan 
keberadaannya lagi; kepalanya juga berubah menjadi partikel dan menghilang. 

Barang-barang seperti perhiasan dan logam adalah satu-satunya yang tersisa di mana 
tubuh Scoruas berada. 

"Setan menjatuhkan barang-barang di dunia ini?" 

"Setan yang kita kalahkan di istana raja tidak menjatuhkan apa pun." Namun, 

pada pemeriksaan yang lebih dekat, batu permata yang dijatuhkan adalah semua kelas 
Unik. Logamnya juga jenis langka, seperti Orichalcum dan Mithril. 

Shin berasumsi bahwa benda-benda yang diciptakan iblis di dalam tubuhnya dikeluarkan 
ketika iblis itu lewat, sehingga muncul sama seperti barang-barang yang jatuh. 

Mereka tampaknya tidak dinodai oleh racun, tetapi untuk memastikan Shin memurnikan 
mereka sebelum mengubahnya menjadi kartu dan menyimpannya di kotak item. 

"Baiklah kalau begitu, ayo bergabung kembali dengan yang lain." 

"Sepertinya mereka sama sekali tidak butuh bantuan." 

Adara tidak terlihat. Ketika Scoruas menghilang, mereka merasakan sejumlah besar 
kekuatan magis dan berbalik, untuk menemukan kilatan cahaya merah yang dalam naik di 
kejauhan, menandakan kesimpulan dari konflik. 

Efeknya menunjukkan bahwa 【Kagutsuchi】 telah diaktifkan. 

Kelompok 3 dengan cepat mulai dalam perjalanan kembali dan bergabung kembali dengan 
rombongan Shibaid. 

"Kau menyelesaikan semuanya dengan cepat." 
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"Itu kalimatku, jujur. Aku pikir pestamu akan membutuhkan lebih banyak waktu, Shin. " 

Kata-kata Shin dijawab oleh Filma yang terdengar kecewa. 

Berdasarkan bentuk monster, Adara jauh lebih mudah untuk bertarung daripada Scoruas. 
Yang terakhir akan membutuhkan waktu lebih lama untuk bertarung karena banyak pola 
serangannya yang tidak terduga. Scoruas juga sedikit lebih tinggi dari Adara dalam hal 
tingkat kemampuan. 

Jika kedua kelompok menghentikan musuh sambil terus menambah kerusakan, biasanya 
kelompok Filma akan menyelesaikan lawan mereka lebih cepat. 

"Kami memiliki kesempatan untuk sedikit memperkuat diri, Anda tahu. Mari kita bicara 
lebih banyak nanti. " 

Untuk bergabung kembali dengan rombongan Konig, yang telah menempuh jarak yang 
aman dari medan perang, Shin mematerialisasikan kereta dari sebuah kartu. 

Beberapa saat setelah kereta kelompok berangkat, penanda Konig muncul di peta Shin. 

"Jubah Benang Tersembunyi" yang Konig kenakan adalah sesuatu yang dipinjamkan Shin 
padanya, jadi dia tidak akan disembunyikan dari pandangan Shin. 

Mungkin karena dia telah memperhatikan awan debu yang diangkat oleh kereta menuju ke 
arah mereka, Konig telah berhenti bergerak. 

Shin meninggalkan kendali dan melambai ke arah Konig, yang membuka jubahnya. 

"Permintaan maaf untuk menunggu. Kita akan kembali ke Balmel, jadi tolong naik ke kapal. 
" 

" Aku punya segunung hal yang ingin kutanyakan ... tapi pertama-tama kurasa aku akan 
melakukannya. " 

Konig menggendong Hermie di punggungnya. Dia sadar kembali, tetapi ekspresinya masih 
muram. 

"Bagaimana perasaanmu?" 

"Aku baik-baik saja, terima kasih. Saya dengan rendah hati meminta maaf atas semua 
masalah yang saya sebabkan kepada Anda. " 

"Tidak, kami membuat beberapa temuan tak terduga sendiri, jadi tolong jangan khawatir." 

Jika Hermie dan Wilhelm tidak diculik, kelompok Shin tidak akan bergegas ke lokasi 
mereka. Dalam hal ini, rencana Scoruas bisa berhasil. 
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Bagi Hermie dan Lilishila yang cemas, itu adalah pergantian kejadian yang tidak 
menguntungkan, tetapi Shin senang mereka dapat menghancurkan rencana iblis. Tentu 
saja, dia menyimpan pendapat seperti itu untuk dirinya sendiri. 

"Kami akan segera berangkat." 

Kelompok itu berencana untuk menuju Balmel, kemudian melakukan perjalanan melalui 
laut ke kota yang dekat dengan Sigurd, yang terakhir mencapai Sigurd dengan kereta. 

Alasan untuk rute ini adalah karena kereta itu sendiri akan memakan waktu terlalu lama 
dan naga Vizzy tidak dapat membawa semuanya. 

Mungkin saja jika mereka mengendarai secara terpisah, tetapi mereka tidak terburu-buru 
seperti sebelumnya, jadi Shin memutuskan untuk tidak mengungkapkan kepada Konig 
bahwa mereka dapat mengendarai naga. 

Setelah mereka mencapai Balmel, rombongan Shin pergi langsung untuk memeriksa jadwal 
kapal. Mereka juga harus membeli makanan. 

Konig juga pergi untuk mengirim pesan ke Gereja. 

Hermie, yang merasa tidak enak badan, tetap tinggal di penginapan, dengan Wilhelm 
sebagai pengawalnya. 

"Aku minta maaf membuatmu tetap tinggal untuk seseorang seperti aku ..." 

"Apa?" 

Alis Wilhelm mengerut setelah mendengar kata-kata yang merendahkan diri. Hermie juga 
berbicara dengan nada meremehkan dirinya sendiri di kereta. 

Pada awalnya dia pikir dia merasa sedih karena diculik, tetapi meskipun begitu, suara dan 
ekspresinya terlalu gelap. Rasanya seolah dia menolak segalanya tentang dirinya sendiri. 

Wilhelm memikirkan alasannya. 

"Apakah para bajingan itu mengatakan sesuatu padamu?" 

Scoruas, Adara, anggota Fraksi KTT. Itulah kemungkinan jawaban. 

"Aku... .tidak, karena aku, banyak orang yang dikorbankan." 

"Sekarang kamu menyebutkannya, sepertinya aku ingat mereka mengatakan sesuatu 
seperti itu. Tapi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, kan? " 

Wilhelm berbicara dengan ringan, seolah-olah itu tidak cukup penting untuk dibebani. 
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"Itu bukan...!! Semua orang itu, mereka .. " 

"Aku juga tidak bisa menyelamatkan mereka. Bahkan Shin dan yang lainnya tidak berhasil 
tepat waktu. Juga, kamu tidak bisa bertarung. Saat mereka tertangkap oleh bajingan itu, 
jelas bahwa mereka tidak bisa diselamatkan. Mereka melakukan hal itu bahkan sebelum 
menculikmu juga. " 

Hermie tidak mungkin menjadi alasan mengapa mereka dikorbankan. 

"Jika kamu punya cukup waktu luang untuk berpikir omong kosong seperti" itu salahku 
"atau apa pun, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang. Mungkin ada orang 
lain yang ditangkap di gua itu. " 

" Mengenai itu, Konig, yang bisa memimpin para ksatria Gereja, sedang menghubungi 
Gereja. Begitu dia tahu alasannya, Yang Mulia Paus pasti akan mengizinkan mereka untuk 
bertindak ... " 

Hermie menjawab kata-kata Wilhelm. Penghancuran salah satu pangkalan KTT Fraksi pasti 
menguntungkan bagi Gereja. Tidak ada alasan untuk ragu. 

"Apakah ada yang bisa saya lakukan ...?" 

"Siapa yang tahu. Mereka memanggilmu Wanita Suci. Saya tidak tahu apa yang bisa atau 
tidak bisa Anda lakukan, tetapi jika Anda hanya mengatakan sesuatu, ada banyak orang 
yang dapat mencapai sesuatu yang lebih baik, bukan? " 

" Kudus ... Wanita .... saya benar-benar layak seperti itu nama ...? " 

" Hmm, yah ... sebelum kita berbicara tentang siapa yang layak atau tidak, saya bahkan 
tidak tahu mengapa mereka memanggil Anda begitu. " 

Wilhelm tahu bahwa mereka yang disebut" Wanita Suci "ada, tetapi tidak tahu mengapa itu. 

Tidak termasuk Konig, di antara anggota saat ini satu-satunya yang mungkin tahu adalah 
Schnee, Shibaid, dan mungkin Milt. 

Sebagai jawaban atas pengakuan Wilhelm karena tidak mengetahui alasan gelar itu, 
Hermie mulai berbicara dengan nada suara yang lemah. 

Pada awalnya, orang-orang menemukannya menyeramkan. Seseorang dari Gereja 
mendengar desas-desus tentang dia dan datang untuk menjemputnya, dia belajar 
bagaimana kekuatannya dapat membantu orang lain. Seiring waktu, mereka mulai 
menyebutnya sebagai Wanita Suci. 

Hermie menceritakan kisahnya, terkadang menemukan bahwa kata-kata itu mati di 
tenggorokannya dan tidak mau keluar. 
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"Orang-orang memperlakukanmu seperti bajingan, dan masih berpikir untuk membantu 
mereka, itu benar-benar sesuatu." 

"Jika aku ditanya mengapa aku melakukannya, akan sulit untuk memberikan jawaban yang 
jelas. Mungkin ... saya ingin membuktikan bahwa bahkan orang seperti saya dapat berguna 
bagi orang lain. " 

"Dan bukankah itu cukup bagus? Mereka memanggilmu Wanita Suci karena ada orang yang 
diselamatkan olehmu, kan? " 

" Apa yang aku lakukan, kan ...? " 

" Itu yang mereka sebut pertanyaan tanpa jawaban. Mungkin bahkan jika Anda tidak di 
sana mereka akan mendapatkan entah bagaimana, atau mungkin tragedi yang lebih buruk 
akan terjadi. Pada akhirnya, kita hanya bisa melakukan apa yang kita yakini. " 

Kata-kata Wilhelm mungkin terdengar biasa saja, tetapi itu adalah kebenaran. Mengetahui 
semua konsekuensi yang bisa dilakukan seseorang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa 
dilakukan oleh Pembaca Bintang. 

"Selain itu, Manusia Tinggi tertentu mengatakan bahwa bahkan dia tidak bisa 
menyelamatkan semua orang. Dengan kata lain, itu tidak mungkin bahkan untuk legenda 
hidup. Menyerahlah. " 

Selama pembicaraan serius mereka, Wilhelm menyebutkan seolah-olah tidak ada yang bisa 
mereka lakukan. 

"Sebuah tertentu Tinggi Manusia ...?" 

"Setelah saya dilatih oleh Schnee Raizar, lihat, dan dia mengatakan kepada saya begitu." 

"Apakah ... begitu. Lebih banyak alasan untuk melakukan yang terbaik, kalau begitu. " 

Tidak jelas apakah dia percaya pada kata-kata Wilhelm atau tidak, tetapi dia menunjukkan 
senyum yang berbeda dari sebelumnya. 

"Ya, cukup banyak. Ini akan menjadi sibuk sekarang juga. Sebaiknya kau beristirahat selagi 
bisa. " 

" Aku akan. Kamu benar-benar orang yang diberitahu tentang ... " 

" Hah? Anda diberitahu tentang? Oleh siapa? " 

Kata-kata Hermie memicu pandangan Wilhelm yang jelas kesal. 

"Mari kita katakan bahwa anak-anak memperhatikan orang-orang di sekitar mereka lebih 
daripada yang kita pikirkan." 
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"Cih." 

Wilhelm mendecakkan lidahnya, meringis di wajahnya. Melihat ini, Hermie tertawa kecil. 

Kelompok itu sekarang akan menyeberangi laut menuju Sigurd. 

Di telinga mereka, kemudian terdengar suara bersin jauh. 
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