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Vol. 8 - 1.1 
Bab 1 -- Bagian 1 

"Jika kau merasa tidak enak, kau bisa beristirahat di penginapan, kau tahu." 

"Kuu ..." 

Yuzuha, meringkuk dalam bola di bahu Shin, menyatakan bahwa dia baik-baik saja, jadi dia 
dengan ringan menepuk kepalanya. 

Sejak pertempuran mereka dengan iblis-iblis yang berusaha mengorbankan Perempuan 
Suci Hermie, Yuzuha kadang-kadang bersandar di pundaknya, mungkin karena dia merasa 
tidak enak badan. 

"Temanmu sepertinya tidak enak badan." 

"Tapi dia bilang dia baik-baik saja. Sepertinya dia juga tidak demam, jadi aku akan 
mengawasinya sekarang. " 

Meninggalkan Hermie ke perawatan Wilhelm, Shin dan Schnee pergi menemui Berett di 
Perusahaan Emas Balmel, karena mereka membutuhkan kapal untuk kembali ke Sigurd. 

Banyak kapal yang meninggalkan pelabuhan Balmel menuju bagian utara benua (Est). 
Perjalanan melalui darat akan memakan waktu terlalu banyak, jadi mereka memutuskan 
untuk pergi melalui laut ke kota pelabuhan dekat Sigurd dan kemudian mencapai kota 
dengan darat. 

Menggunakan naga untuk bepergian melalui udara adalah pilihan terakhir, jadi pihaknya 
tidak akan menggunakannya saat ini. 

"Jadi, bagaimana pengaturan untuk kapal?" 

Pada pertanyaan Schnee, Berett menunduk meminta maaf. 

"Aku ingin sekali membantumu, tapi sayangnya kapal guild kita sudah habis. Namun, ada 
satu kapal yang menuju Est. Ini akan berhenti di pelabuhan lain untuk suplai dalam 
perjalanan ke sana, tetapi tentunya akan memungkinkan Anda untuk mencapai tujuan 
Anda lebih cepat daripada menunggu salah satu kapal kami. Apa yang kamu katakan?" 

Itu adalah kapal yang membawa barang dagangan dan manusia. Status sosial yang relatif 
tinggi diperlukan untuk menaikinya, tetapi dengan diperkenalkannya Berett, partai akan 
dapat naik dengan mudah. 

"Menggunakan perkenalan Tsuki no Hokora atau mengungkapkan identitas anggota kita 
akan menyusahkan, jadi ini benar-benar membantu." 
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Surat pengantar dari Tsuki no Hokora akan lebih dari cukup sebagai bukti status. 
Menggunakan nama Hermie juga mungkin akan membuatnya mudah untuk naik kapal. 
Tetapi kedua metode itu akan menciptakan masalah di telepon, jadi mereka ingin 
menghindarinya sebanyak mungkin. 

Surat pengantar dari Berett, wakil manajer Perusahaan Emas, memiliki nilai yang sama, 
tetapi mengatakan bahwa mereka adalah mitra bisnis membuatnya lebih mudah digunakan 
dalam situasi mereka. 

Memiliki petualang tingkat A (Wilhelm) dan seorang ksatria Gereja (Konig) bersama 
mereka, mengatakan bahwa mereka berencana melakukan transaksi barang akan 
membuat perjalanan mereka lebih dapat dipercaya. 

"Keberangkatan kapal dijadwalkan untuk besok, akan yang baik-baik saja?" 

"Ya, kami tidak memiliki banyak waktu untuk limbah, jadi itu sempurna." 

"Aku akan menghubungi nanti tentang tersedia saat ini kabin." 

"Aku lebih suka yang pribadi. Ada beberapa anggota yang tidak ingin wajah mereka 
terlihat. " 

" Dipahami. Mohon tunggu sebentar. " 

Berett membuka laci dan mulai menulis dengan cepat di selembar kertas. Dia kemudian 
memasukkannya ke dalam amplop yang ditandai dengan logo Perusahaan Emas dan 
menyegelnya dengan lilin. 

"Tolong tunjukkan ini kepada kapten. Saya akan memberi tahu mereka. " 

"Terima kasih, dan maaf untuk masalahnya." 

"Itu adalah sukacita dan kehormatan bagiku untuk bisa membantu Manusia Tinggi. Jangan 
khawatir. " 

Ekspresi tersenyum Berett ketika dia membungkuk jujur dan murni. Tidak ada jejak 
kebencian di dalamnya. 

Shin berterima kasih kepada pria itu lagi dan meninggalkan Kompi Emas. 

◆◆◆◆ 

Sementara rombongan Shin berada di Perusahaan Emas, Tiera, Filma dan Shibaid membeli 
bahan makanan dan barang. Kagerou, seperti biasa, tetap berada dalam bayang-bayang 
Tiera. 
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Filma, yang terbangun setelah tidur panjang selama 500 tahun, bersemangat melihat 
keramaian dan hiruk pikuk jalanan. 

"Seperti yang diharapkan dari sebuah kota berdasarkan perdagangan, ada begitu banyak 
orang di sini. Mereka juga terlihat sangat senang, itu melegakan untuk dilihat. " 

" Lega? " 

Kata-kata Filma menyebabkan pertanyaan Tiera yang membingungkan. Setelah terkekeh, 
Filma menjawab. 

"Saya hanya ingat sampai era rekonstruksi pascabencana alam. Pada saat itu, bahkan 
gempa bumi kecil sudah cukup untuk membuat semua orang menjadi panik. " 

Tidak ada kesedihan dalam nada bicara Filma. 

"Ketika generasi berubah, mereka mungkin lupa tentang apa yang terjadi kemudian. 
Namun masa kini lahir atas upaya banyak orang. 

Kadang-kadang , orang-orang jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan. " Shibaid, 
yang menemani mereka untuk mencegah Filma menjadi terlalu liar, berkomentar sambil 
tersenyum. 

Tidak menemukan kata-kata untuk diucapkan, Tiera tetap diam. 

"Ya, aku merasakannya dengan jelas. Ngomong-ngomong, kau senang meninggalkan Shin 
dan Schnee sendirian, Shibaid. Anda menjadi lebih peka, bukan? " 

"Lebih tepatnya, ada orang lain bersama mereka. Tetapi saya tidak melakukannya karena 
alasan tertentu. Saya hanya membuat keputusan bahwa membiarkan Anda pergi tanpa 
pengawasan jauh lebih berbahaya. " 

" Dan apa yang Anda maksud dengan itu? " 

" Saya berbicara dari pengalaman masa lalu. Cobalah untuk memikirkannya dan kamu akan 
mengerti. " 

Shibaid menatap Filma dengan mata setengah terbuka, jelas menunjukkan 
ketidakpercayaannya pada pertanyaan terakhirnya. 

"Jangan perlakukan aku seperti pembuat onar sekarang. Yah, aku kadang-kadang agak 
berlebihan, aku akui. " 

Mungkin karena dia mengingat apa yang Shibaid bicarakan, Filma menghindari menatap 
langsung padanya. 
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"Ayo, kalian berdua, itu sudah cukup. Karena kita berada di luar kota dan sebagainya, 
mengapa kita tidak memeriksa toko-toko? " 

"Itu benar juga. Kami memiliki daftar apa yang kami butuhkan, jadi mari kita selesaikan itu 
dengan cepat. " 

" Ya, ya ... " 

Filma menyambut usul Tiera, sementara Shibaid tertawa masam. Lagipula dia juga tidak 
ingin bertarung. 

Filma dengan cepat pergi membeli bahan makanan. 

"Tiera, apakah kamu pandai memilih yang baik dari yang buruk di sini?" 

"Kurang lebih. Lagipula, aku sudah dilatih oleh tuan. Bagaimana denganmu, Filma? " 

" Aku bisa memasak kalau sudah sampai, tapi aku tidak berjanji tentang rasanya. Jadi, 
pilihan bahan makanan terserah padamu. " 

Shibaid juga bukan orang yang rewel soal makanan, jadi satu-satunya di antara mereka 
yang bisa mengatakan bahan makanan enak dari yang buruk adalah Tiera. 

Banyaknya bahan makanan yang mereka beli kemudian dibawa oleh Shibaid. 

"Kami benar-benar membeli dalam jumlah besar ... apakah kamu baik-baik saja?" 

Tiera khawatir tentang Shibaid yang membawa tas belanjaan besar sendirian, tapi Filma 
dengan santai menyingkirkan kekhawatirannya. 

"Tidak perlu khawatir, dia bukan tipe pria yang harus diikat dengan berat sebanyak ini." 

"Tidak masalah, aku akan menempatkan mereka di kotak item begitu kita mencapai tempat 
tanpa orang di sekitar." 

Shibaid sebenarnya memegang tas tanpa sedikit kesulitan. 

"Ngomong-ngomong, Tiera, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu ..." 

"Ya, ada apa?" 

"Apa alasanmu bepergian dengan Shin?" 

"Hmm, aku juga bertanya-tanya tentang itu. Dan binatang suci yang kamu miliki 
bersamamu jelas lebih unggul dari kemampuanmu sebagai penjinak juga. " 

Shibaid juga bergabung dalam menanyai Tiera. 
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"Uhm, apa aku harus membicarakannya di sini?" 

"Sebaliknya, ini adalah situasi yang ideal untuk itu. Tempat-tempat ramai adalah yang 
terbaik untuk membicarakan rahasia. " 

Di jalan yang ramai dan ramai, seperti yang dikatakan Filma, tidak mungkin untuk 
memahami siapa yang berbicara tentang apa. Selain itu, baik ksatria Gereja Konig maupun 
Wilhelm the White Lion Lancer tidak ada. 

"Shin dan Schnee dekat denganku, itu sebabnya aku ingin tahu." 

Baik Filma dan Shibaid bertugas langsung di bawah Shin, jadi mereka bertanya-tanya 
mengapa Tiera, yang tidak di bawah komando Shin, adalah bagian dari rombongan. 

Tiera mengerti bahwa mereka tidak hanya memintanya, dan mengangguk dengan serius. 

"Saya mengerti. Semuanya dimulai ketika tuanku, Schnee, menyelamatkanku. " 

Tiera kemudian menjelaskan secara singkat apa yang terjadi sampai Shin melepaskan 
kutukannya. 

"....Saya melihat. Memang benar bahwa "Hadiah Terkutuklah" biasanya dihapus di kota 
sebelumnya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan. " 

" Memang. Aku juga telah berusaha untuk meneliti, tetapi tidak dapat menemukan apa pun. 
" 

" Shin sepertinya tahu tentang itu, tetapi kalian berdua tidak? " 

Tiera terkejut mengetahui bahwa, termasuk Schnee, tidak ada yang tahu bagaimana cara 
memperoleh keterampilan. 【Pemurnian】. 

"Aku tahu Shin sudah mempelajarinya. Saya membantu mencari item yang diperlukan 
untuk mempelajarinya, tetapi bagian terakhir dilakukan oleh Shin sendiri, jadi saya tidak 
tahu detailnya. Itu bukan keterampilan yang sering digunakan untuk memulai, jadi itu 
sudah cukup bagi Shin untuk mempelajarinya. Saya pikir itu serupa untuk orang lain yang 
kita kenal juga. " 

"Tepat sekali. Saat itu, bahkan jika Anda tidak mempelajarinya sendiri, Anda dapat dengan 
mudah menghapus kutukan di kota-kota yang sekarang disebut 'Tempat Suci'. Itu bukan 
sesuatu yang perlu diusahakan untuk dipelajari. " 

" Apa yang bisa saya katakan ... itu luar biasa. " 

Keberadaan kota-kota di mana orang-orang yang dikutuk dapat dengan bebas masuk dan 
pergi dan dengan mudah dimurnikan adalah sesuatu yang Tiera tidak dapat bayangkan. 
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Shibaid dan Filma, yang tahu bagaimana dunia berubah setelah "Senja Yang Mulia", 
memahami keterkejutan Tiera. 

"Ngomong-ngomong, Tiera, apa pendapatmu tentang Shin?" 

"Eh?" 

Tiera tidak bisa tidak menyuarakan keterkejutannya pada pertanyaan yang tiba-tiba. 

"Maksudku, kamu pikir kamu tidak akan pernah meninggalkan toko itu dan dia muncul 
entah dari mana dan menghilangkan kutukanmu tanpa satu penjelasan. Jujur saya ragu 
bahwa Anda tidak sedikit pun tertarik padanya, dengan semua yang terjadi. " 

Filma berbicara dengan percaya diri dan sinar aneh di matanya. Dia tidak bisa membantu 
menunjukkannya. 

"Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya" seorang pangeran yang menyelamatkan gadis 
itu tepat saat dia akan putus asa ", kan?" 

"Yah, um ... tentu saja aku berterima kasih! Tapi, eh, kamu tahu itu! Shin sudah menguasai 
dia! " 

" Poligami adalah norma di dunia ini, bukan? Elf sepertinya tidak terlalu menyukainya. Tapi 
apakah Anda benar-benar hanya merasa bersyukur untuknya? " 

" Ah ... um .... " 

Tiera tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab tatapan serius Filma yang sudah 
mati. Tapi kesulitannya mengucapkan kata-kata tanpa menyangkal tuduhan itu merupakan 
jawaban. 

"Filma. Itu tidak pantas untuk dipermainkan dalam urusan cinta orang. " 

" Aku tahu, dan aku akan berhenti sekarang. Tapi Tiera, izinkan aku mengatakan satu hal. " 

" Y-Ya. " 

Filma tidak lagi menyeringai sekarang, dan berbicara dengan nada yang sangat serius. 

"Lebih baik buat perasaanmu jelas. Jika kamu melakukannya setelah kamu merasa 
menyesal, sudah terlambat. " 

" !!! " 

Tiera mendapati dirinya menelan napas, merasa bahwa Filma telah melihat menembusnya. 

"Maafkan saya. Aku tahu ini bukan urusanku. " 
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" ... tidak, jujur saja, aku belum bisa menemukan jawabannya sendiri. " 

Tiera berbicara dengan tawa kecil, masam. 

Filma menatapnya dengan senyum ramah. 

(Aku ingin tahu apa jawaban Shin nantinya.) 

Itulah yang dipikirkan Shibaid, terpisah dari kedua wanita itu. 

◆◆◆◆ 

"Pertama, kami telah mengamankan alat transportasi." 

Rombongan Shin, kembali dari Perusahaan Emas, menjelaskan kepada yang lain tentang 
kapal ke Sigurd. 

Tidak hanya Tiera, Filma, dan Shibaid, tetapi juga Hermie dan Wilhelm, yang tetap tinggal 
di penginapan, ditambah Milt, yang pergi bersama Konig, mendengarkan. 

"Kapan kita akan berangkat?" 

Tanya Konig. 

"Besok pagi, di kapal bernama Mediel. Bagaimana keadaanmu? " 

" Aku menghubungi Gereja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka harus datang 
menemui kami di kota bernama Leshelle. " 

Konig mengangguk pada pertanyaan Shin. 

Namun, sebagian besar anggota kelompok yang datang untuk menemui mereka akan 
menuju ke pangkalan "Fraksi KTT". 

Kelompok itu, terdiri dari Yang Terpilih, dibuat untuk menaklukkan pangkalan dalam satu 
gerakan. Itu adalah strategi yang mungkin hanya karena kelompok Shin telah mengalahkan 
iblis yang lebih kuat. 

"Ah, aku juga ingin pergi dengan Shin ..." 

"Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan membayar untuk masalah yang kamu 
sebabkan? Kamu harus bekerja keras secara sukarela untuk sementara waktu. " 

Keluhan Milt dengan cepat ditutup oleh Shin. 
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Bahkan jika dia dimanipulasi, itu adalah fakta bahwa dia telah menculik Hermie. Karena 
alasan ini, diputuskan bahwa Milt akan melayani Gereja untuk suatu periode. Mulai, tentu 
saja, dari misi penangkapan dasar ini. 

"Yah, apakah ada hal lain yang perlu dikatakan? Jika tidak, kita memiliki awal yang lebih 
awal besok, jadi mari kita istirahat. " 

Karena tidak ada yang memiliki sesuatu untuk ditambahkan, semua anggota melanjutkan 
ke kamar masing-masing. 

Divisi kamar adalah Shin bersama Yuzuha dan Shibaid, Schnee dan Filma, Konig dan 
Wilhelm, Tiera dengan Milt dan Hermie. 

Milt yang cerdas dan ceria telah menjadi teman baik dengan Tiera dan Hermie dan juga 
bisa bertindak sebagai pengawal, jadi dia ditempatkan di ruangan yang sama. Kagerou, 
seperti biasa, dalam bayangan Tiera juga, jadi kekuatan bertarung lebih dari cukup. 

"Pokoknya Yuzuha, kamu masih sakit?" 

"Kuu ..." 

"Monster juga sakit, ya. Itu bukan penyakit status, jadi aku benar-benar tidak tahu apa yang 
mungkin terjadi ... " 

Shibaid juga khawatir, tetapi Yuzuha secara mental memberi isyarat bahwa dia baik-baik 
saja. 

Shin mengatakan lagi padanya untuk memberi tahu dia jika kondisinya memburuk dan 
pergi tidur. 

◆◆◆◆ 

Keesokan harinya, mata Shin terbuka lebih awal dari yang diharapkan. Alasannya adalah 
beratnya asal-usul yang tidak diketahui di lengan kanannya. 

"Aku pikir ini terjadi sebelumnya ... Yuzuha, apakah itu kamu?" 

Setelah mengkonfirmasi situasi dengan 【Analisis】, Shin memandangi gadis muda yang 

tidur di sebelahnya. 

Dia adalah Yuzuha, ditransformasikan dalam bentuk manusia. Tapi penampilannya 
bukanlah "mode cewek kecil" yang diketahui Shin. 

Dia tampak seperti berada di usia remaja awal. Tingginya sekitar 150 kuburan, dan 
tubuhnya sekarang menunjukkan kurva feminin yang mulai tumbuh. Rambut peraknya, 
membentang sampai pinggangnya, berkilau di bawah sinar matahari yang masuk melalui 
jendela. 
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Telinga dan ekornya sama seperti sebelumnya. 

"Perasaanmu sakit karena ini, kalau begitu." 

Shin menarik lengan yang dipeluk Yuzuha dan, dengan tangannya yang bebas, meletakkan 
selimut di atasnya. Saat dia melakukannya, Yuzuha perlahan membuka matanya. 

"... Di mana?" 

Menatap di mana lengan Shin dulu, tangan Yuzuha meraba-raba di ruang yang sekarang 
kosong. Mungkin karena dia belum sepenuhnya bangun, dia tidak memperhatikan bahwa 
Shin baru saja pindah sedikit. 

Ekspresinya seperti anak hilang yang mencari orang tuanya. 

Saat dia dengan canggung menopang tubuhnya, selimut di atasnya jatuh, memperlihatkan 
sosok telanjangnya. 

Pagi di Balmel agak dingin. Shin mengambil selimut yang jatuh dan membungkus Yuzuha 
dengan itu. 

"... Di sini." 

Yuzuha bahkan tidak melirik selimut; Dengan bergumam, dia meletakkan kepalanya di 
pangkuan Shin dan dengan cepat tertidur. Ekspresinya adalah salah satu kebahagiaan 
sederhana. 

"Tunggu, kamu akan kembali tidur !?" 

Akan menjadi masalah untuk membiarkannya begitu saja, jadi Shin ingin dia mengenakan 
pakaian terlebih dahulu. Sebelumnya dia telah mengaktifkan mode rubah dengan pakaian, 
dan ketika dia berubah menjadi gadis kecil lagi dia masih mengenakannya, tetapi untuk 
beberapa alasan itu tidak terjadi saat ini. 

Pakaian Yuzuha ada di tanah di sebelahnya, dalam bentuk kartu, jadi tidak perlu 
menariknya. 

"Katakan padaku apa yang terjadi, pertama." 

"Hm?" 

"Penampilanmu, maksudku. Apakah itu karena kekuatanmu kembali? " 

" Ya. Saya masih belum terbiasa, jadi ini adalah batas saya untuk saat ini. " 
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Menurut Yuzuha, dia merasa sakit karena di samping pemulihan kekuatannya, banyak 
pengetahuan baru kembali kepadanya juga. Sejumlah besar kenangan telah kembali 
padanya juga, jadi kepalanya merasa kelebihan beban. 

Kekuatannya tampaknya kembali ke 60% dari keadaan semula; jika dia terbiasa dengan 
kekuatannya yang baru pulih dan lebih banyak ingatan kembali, penampilannya juga akan 
tumbuh lebih banyak. 

"Apakah itu juga alasan mengapa ekspresimu sangat kaku?" 

"Kuu?" 

Yuzuha memiringkan kepalanya ke samping, bingung dengan pertanyaan Shin. 

Tidak termasuk ekspresi bahagia saat tidur, ekspresi wajahnya hampir tidak berubah. Itu 
adalah wajah poker yang sempurna. 

Shin memeriksa status Yuzuha lagi, menemukan bahwa levelnya sekarang melebihi 600 
dan statistiknya juga meningkat secara eksponensial. Bahkan menilai dari angka saja, dia 
sekarang berada di peringkat kekuatan Raid 3. 

"Kurasa kita harus memberi tahu Schnee dan yang lainnya. Bisakah Anda kembali ke mode 
rubah? Beberapa orang mungkin terkejut bahwa kamu tumbuh lebih besar tiba-tiba, jadi 
itu akan lebih baik. " 

" Tidak masalah. " 

Yuzuha menjawab dengan positif dan berubah tepat di depan Shin. 

Setelah mengkonfirmasi perubahannya, Shin menghubungi Schnee melalui Mind Chat. Dia 
memberi tahu Schnee, yang sudah bangun, untuk memanggil Filma juga, sementara Shin 
sendiri membangunkan Shibaid. 

Tiera bersama Hermie, jadi dia memutuskan untuk memberitahunya nanti. 

"Ooh, kamu benar-benar menjadi lebih kuat." 

Filma terkesan setelah melihat level baru Yuzuha. 

"Kurasa levelnya akan mencapai 1000 pada akhirnya." 

Schnee, tangannya di dagunya, membayangkan bentuk terakhir Yuzuha. 

"Mempunyai Ekor Elemen sebagai sekutu adalah aset yang bagus." 

Seperti yang pernah dia lawan sebelumnya, Shibaid tahu teman yang bisa diandalkan 
seperti apa dia. 
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"Tidak ada yang berbeda dari sebelumnya, jadi tolong perlakukan dia seperti yang kamu 
lakukan sampai sekarang." 

"Tolong." 

Setelah selesai berbicara, sekarang saatnya mempersiapkan keberangkatan. 

Shin bergabung dengan yang lain untuk sarapan di lantai dasar. Masih sedikit lebih awal 
ketika mereka selesai makan, tetapi mereka tetap memutuskan untuk pergi ke pelabuhan. 

Shin berjalan di sebelah Wilhelm. 

"Hermie sepertinya merasa sedikit lebih baik, benar." 

"Sepertinya begitu. Tetapi mengapa Anda bertanya kepada saya? " 

" Bukankah itu karena kalian berdua tinggal di penginapan? Bahwa dia tersenyum seperti 
itu sekarang. " 

Hermie jelas melihat ke arah Wilhelm lebih sering daripada sebelumnya. Tidak sulit untuk 
berpikir bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Di sebelah Hermie sekarang berjalan Konig dan 
Milt, sebagai perlindungan. 

"Kami baru saja berbicara sedikit, saya katakan tidak ada yang terjadi." 

"Melihatnya memberi tahu saya sesuatu yang lain," 

"Terserah." 

Shin merasa itu tidak baik untuk melanjutkan masalah ini, jadi dia membatalkan topik 
pembicaraan. Mereka terus berjalan, mengobrol santai, sampai mereka melihat layar kapal. 

Mungkin karena waktu keberangkatan sudah dekat, pelabuhan itu penuh dengan orang-
orang besar yang membawa persediaan di dalam kapal. 

"Ini benar-benar penuh! Ngomong-ngomong, yang mana kapal kita? " 

Tanya Milt sementara matanya melirik ke sekeliling pelabuhan. 

"Yang terbesar, di sana. Saya mengkonfirmasi kemarin, jadi tidak ada kesalahan. " 

Shin menunjuk ke salah satu kapal berlabuh. Itu jelas lebih besar dari yang lain di 
sekitarnya, terlihat seperti itu bisa membawa barang dalam jumlah besar. 

"Sepertinya sudah ada orang di dalamnya. Bagaimana kalau kita pergi juga? " 

" Lagi pula, kita tidak punya hal lain untuk dilakukan, mari kita pergi. " 
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Shin menjawab pertanyaan Tiera dan mulai berjalan menuju kapal. Ketika kelompok 
semakin dekat, anggota kru yang bertanggung jawab atas cek penumpang mendatangi 
mereka. 

Itu adalah seorang pria besar berotot, yang sepertinya bisa mematahkan pose binaraga 
setiap saat. 

"Apakah kamu berencana untuk naik Mediel?" 

"Ya." 

"Apakah kamu memiliki pas naik atau surat pengantar?" 

Penampilan menakutkan pria itu menyembunyikan sikap sopan yang sangat sopan. 

Mewakili grup, Shin menyerahkan pria itu surat yang diterima dari Berett. Pria itu 
mengambil surat itu, membukanya dengan hati-hati dan memeriksa isinya. 

"... ya, ini bisa dilakukan. Selamat datang di Mediel. Haruskah aku membimbingmu ke 
kabinmu? " 

" Tolong. " 

Berett mengatakan untuk menunjukkan surat itu kepada kapten, tetapi tampaknya anggota 
kru sudah tahu tentang mereka juga. 

Kabin kapal mencerminkan ukuran keseluruhan kapal; Permintaan Shin untuk kabin 
pribadi juga dikabulkan. 

Mengikuti pria berotot itu, rombongan Shin berjalan melewati kapal dan akhirnya tiba di 
depan sebuah ruangan yang dilindungi oleh pintu yang tampak kokoh. 

Kabin dibagi antara pria dan wanita. Hermie disamarkan, tetapi mereka memilih ruang 
terjauh dari pintu masuk untuknya, untuk menghindari mata orang lain sebanyak mungkin. 

"Kurasa aku akan pergi melihat kapal." 

"Kuu." 

Shin berdiri dan Yuzuha melompat di bahunya dengan tangisan kecil. 

"Oke, ayo kita pergi bersama." 

Shin juga memanggil Shibaid, lalu berjalan menyusuri kapal. Mereka memeriksa struktur 
interior kapal, apa yang terletak di mana, sambil memperhatikan agar tidak menghalangi 
para stocker. 
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Setelah mereka memeriksa sebagian besar tempat yang memiliki akses, mereka 
mendengar suara bel, sinyal bahwa kapal akan segera berangkat. Lebih banyak waktu telah 
berlalu dari yang diharapkan. 

Tepat ketika Shin berpikir bahwa sudah waktunya untuk kembali ke kabin mereka, mereka 
mendengar suara dari luar sudut. 

"Akhirnya, penyakit kakakku akan sembuh !!" 

"Ya, aku yakin Nona Haruna juga akan sangat bahagia." 

Pemilik suara tidak bisa dilihat, tetapi dari nada tinggi mereka, Shin menganggap mereka 
milik seorang gadis kecil dan pelayan wanitanya. Karena kapal itu sangat besar, mereka 
sudah melihat beberapa penumpang ditemani oleh para pelayan. 

Mereka sekarang dekat dengan kamar tamu dan sekitarnya cukup sepi, sehingga mereka 
bisa mendengar percakapan dengan jelas. 

Shin menduga gadis kecil itu telah mendapatkan obat yang berharga untuk saudara 
perempuannya. Bahkan orang asing seperti Shin bisa tahu bahwa suara gadis itu dipenuhi 
dengan sukacita. 

"Sangat sulit menemukannya ... aah !?" 

"Eh ....?" 

Gadis di ujung sudut itu tiba-tiba menangis, jadi Shin berhenti bergerak. Di depannya 
berdiri gadis kecil itu, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tampak seperti masih 
remaja. 

Gadis itu bertubuh kecil, sekitar 140 kuburan. Rambut merah cerahnya yang seperti api, 
memanjang sampai pinggangnya, adalah fitur yang paling mencolok. Mata hitamnya yang 
jernih menatap lurus ke Shin. 

"Nyonya?" 

Di belakang gadis kecil itu muncul seorang wanita muda yang, dari pakaiannya, 
menyerupai seorang Samurai. Dia mengenakan sarung tangan dan pelindung tulang kering, 
berwarna hitam dengan pola yang digambar dalam garis oranye. Di pundaknya ia 
mengenakan pelat pelindung besar yang disebut "Osode", sementara dadanya dilindungi 
oleh pelat payudara yang relatif kecil. 

Tingginya mungkin mendekati 170 kuburan. Rambut hitam sebatas pinggangnya diikat di 
belakang kepalanya dengan kuncir kuda. 

"Apakah kamu memiliki bisnis dengan tuan-tuan ini?" 
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Wanita itu memandang ke arah Shin dengan mata hitam pekat seperti rambutnya. 
Penampilannya yang tajam dengan fasih menandakan bahwa dia tidak hanya terlihat tegar. 

"Tidak, tidak apa-apa. Tampaknya saya agak terlalu bersemangat. Saya tidak menangkap 
kehadiran mereka. Maafkan saya, teman-teman. Aku tidak memperhatikan, tolong lupakan 
ini. " 

" Er, yeah ... " 

Setelah pertanyaan wanita itu, gadis kecil itu meminta maaf kepada Shin. 

Bahkan jika jawabannya tidak jelas, Shin lega mendengar kata-kata gadis itu, karena mata 
wanita itu ketika memandangnya tampak agak berbahaya. 

"Ehm, jadi, aku akan pergi." 

"Ya, perjalanan yang baik untukmu." 

Shin mengangguk sedikit dan menuju ke kamar Schnee. 

Ketika mereka tiba, mereka memperhatikan semua orang kecuali 2 anggota ada di sana. 

"Di mana Hermie dan Konig?" 

"Hermie mulai merasa sakit begitu kapal mulai bergerak, jadi Konig merawatnya." 

Pertanyaan Shin dijawab oleh Milt, yang sedang minum segelas air. Kereta kuda tidak 
membuatnya merasa mual, tetapi kapal itu ternyata melakukannya. 

"Dia tidak sakit parah, jadi dia harus baik-baik saja selama dia berbaring." 

Schnee menambahkan kata-kata Milt. 

"Shin, kamu pergi melihat-lihat kapal, kan? Ada yang menarik minat Anda? " 

" Tidak, tidak ada yang khusus. Tidak ada penumpang yang mencurigakan juga. " 

Berkat fungsi peta, Shin juga memverifikasi bahwa tidak ada orang yang bersembunyi di 
tempat-tempat seperti palka kapal. Di era permainan ada sebuah acara di mana NPC akan 
bersembunyi di sana, untuk menyerang dari dalam ketika kapal diserang oleh bajak laut. 

Setelah berbicara singkat tentang rencana pesta berikutnya, semua anggota melanjutkan 
bisnis masing-masing. 

Shin menuju ke geladak untuk melihat pemandangan. 

"Ah, aku juga ikut." 
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"Aku juga." 

Milt dan Tiera segera mengikuti Shin. Yuzuha bertengger di pundaknya seperti biasa. 

Shin sudah mengunjungi geladak sambil memeriksa kapal, tetapi dia hanya memeriksa 
jalan yang menuju ke sana dan belum melihat pemandangan. 

"Datang di geladak, kau bisa merasakan angin menerpa." 

"Rasanya sangat menyenangkan." 

"Ah, ada sesuatu di sana!" 

Tiera, yang sedang melihat laut dari tepi geladak, telah menemukan sesuatu. 

Shin dan Milt mendekati tepi geladak dan melihat ke arah yang ditunjuk Tiera. 

"Oh, Pahlawan Lumba-lumba." 

"Berwarna-warni seperti biasanya juga." 

Yang dilihat Tiera adalah Pahlawan Lumba-lumba, monster tipe lumba-lumba. 

Mungkin mereka terinspirasi dari pertunjukan superhero tertentu, karena mereka selalu 
bepergian dalam paket 5 atau 6; yang merah dan biru selalu hadir, sedangkan warna 
lainnya lebih bervariasi, berkisar antara kuning, hijau, putih, hitam atau merah muda. 

Mereka adalah monster yang tidak aktif, tipe yang umumnya tidak menyerang kecuali 
terpancing. 

"Oh, itu jarang. Ada yang emas. " 

" Wow, itu benar. " 

Milt menunjuk ke sekelompok Pahlawan Lumba-lumba, dipimpin oleh yang merah dan 
diikuti oleh yang biru, putih, hitam dan emas, semua berenang sejajar dengan kapal. Sangat 
jarang menyaksikan yang emas. 

"Itu bersinar jauh lebih terang daripada yang lain." 

"Kekuatannya seharusnya hampir sama." 

Jika dikalahkan, itu bisa menjatuhkan item yang sedikit lebih jarang daripada yang lain. 
Dikatakan bahwa jika seorang pemain menemukan satu, keberuntungan mereka akan 
meningkat. 

"Hm? Hei, Tiera, ada apa? " 
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Shin melihat ke belakang ke arah Tiera, untuk menemukannya menatap air laut. 

"Tidak ada, aku baru menyadari bahwa sekarang kita tidak menyentuh tanah dengan kaki 
kita ..." 

Rupanya ini adalah pertama kalinya dia naik kapal, jadi dia merasa sedikit gelisah. 

"Kami tidak akan tenggelam kecuali sesuatu yang sangat besar terjadi, jadi tenanglah, aku 
katakan kepadamu." 

Keterampilan untuk meningkatkan ketahanan telah digunakan di kapal, jadi bahkan jika 
didakwa oleh monster laut besar, itu tidak akan tenggelam dengan mudah. 

"Aku tahu itu di kepalaku, tapi aku tidak akan tenang sampai aku terbiasa, kurasa." 

Itu bukan sesuatu yang bisa berubah secara instan. 

Setelah merenungkan pemandangan untuk sementara waktu, Shin dan yang lainnya 
kembali ke kabin mereka. 

◆◆◆◆ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 8 - 1.2 
Bab 1 -- Bagian 2 

Perjalanan laut berjalan lancar; kecuali singgah sebentar di kota pelabuhan, tidak ada yang 
layak disebutkan terjadi. 

Satu-satunya hal yang penting adalah mereka bertemu gadis muda itu dan pelayannya 
beberapa kali lagi. Karena tidak nyaman untuk tidak mengetahui nama masing-masing, 
mereka secara singkat memperkenalkan satu sama lain. 

Gadis muda dengan gaya bicara yang unik adalah Kujou Kanade, seorang Archer level 159. 

Nama wanita mirip samurai itu adalah Saegusa Karin, level 221 Samurai dan pengawalan 
Kanade. 

Bahkan tanpa bertarung, Shin merasa bahwa keduanya memiliki kekuatan yang melampaui 
usia mereka. Mereka bahkan bisa menjadi Orang Terpilih. 

"Cuacanya sangat buruk hari ini." 

"Memang, kamu bisa merasakan badai yang sedang terjadi." 

Bisik Shin, sambil menatap langit yang berawan. Kanade mengangguk sebagai jawaban, 
Karin juga berdiri di sampingnya. 

Saat itu hampir senja, tetapi matahari terbenam disembunyikan oleh awan tebal. 

"Kalian berdua menuju ke Hinomoto, kan?" 

"Memang benar." 

"Aku juga ingin mengunjunginya jika aku punya kesempatan, negara seperti apa itu?" 

Shin pikir itu adalah kesempatan yang bagus untuk bertanya tentang Hinomoto. Baik nama 
negara dan kedua nama wanita mengingatkannya pada Jepang. 

"Dikatakan bahwa Hinomoto menjadi ketika, pada saat bencana alam, pulau-pulau yang 
terlepas dari benua ditaklukkan oleh beberapa kelompok orang. Saat ini, dua keluarga 
perwakilan Kujou dan Yaejima memerintah wilayah timur dan baratnya. " 

Gilda yang ditemui Gaien -- Dragnil Shin selama misi pengawalan ke Beirun -- berbicara 
tentang yang tampaknya hanya menguasai sebagian negara. 

"Aku mengerti ... oh? Nona Kanade, kamu juga seorang Kujou, bukan? " 
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" Aku memang. Aku mungkin terlihat seperti gadis kecil, tapi aku adalah salah satu dari 
Kujou, penguasa Hinomoto timur. " 

" Nyonya, kamu sadar bahwa kita tidak boleh menyebutkan hal-hal seperti itu di depan 
umum. " 

Kata-kata Kanade disambut dengan kecaman oleh Karin . 

"Aku tahu itu sepenuhnya, tapi kita tidak perlu khawatir jika itu adalah mereka." 

Untuk beberapa alasan, Kanade tampaknya menaruh kepercayaan pada pihak Shin setelah 
beberapa percakapan. Dia juga tidak merasakan tatapan tajam Karin. 

Kebetulan, Shin harus memanggil Kanade dengan sopan karena tidak melakukan hal itu 
akan menarik tatapan mengintimidasi dari Karin. 

"Ini adalah negara yang dipenuhi dengan alam." 

"Itu mengingatkan saya pada tanah air saya. Tetapi apakah tidak apa-apa jika seorang 
wanita dari keluarga seperti itu meninggalkan negara itu? Jujur saja, memiliki Karin 
sebagai pendamping, jujur saja. " 

" Sebenarnya, aku meninggalkan negara itu secara rahasia. Situasinya ... agak rumit. " 

" Bagi seorang anggota rumah Kujou untuk menjadi seorang petualang tidak pernah 
terdengar sebelumnya. " 

" Jangan seperti itu. Anda tahu betul tidak ada pilihan lain, Karin, itu sebabnya Anda 
menemani saya. Apakah saya salah? " 

" Tidak, itu benar, tapi ... " 

Menilai dari ekspresi muram Karin, orang bisa berasumsi bahwa "situasi rumit" yang 
disebutkan Kanade tidak dapat diselesaikan tanpa meninggalkan Hinomoto. 

"Cukup. Kami memperoleh apa yang kami cari. Kita hanya perlu kembali sekarang. " 

Kapal untuk Hinomoto berangkat dari pelabuhan tempat pesta Shin akan turun. 

"Hujan mulai turun." 

Mereka memperkirakan hujan turun, mengingat banyaknya awan di langit. Apa yang tidak 
mereka duga adalah kekuatan yang menyebabkan hujan menghantam kapal, dan angin 
yang tiba-tiba meningkat. 

Hanya beberapa detik setelah curah hujan pertama, banjir yang luar biasa mulai 
mengguyur, diikuti oleh hembusan angin kencang yang menggerakkan laut. 
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Sekitar waktu yang sama, sekelompok monster memasuki bidang persepsi Shin. Mereka 
mendekati kapal dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 

"Monster. Mereka langsung menuju kapal ini. " 

" Apakah itu benar? Karin, bisakah kau merasakannya? " 

" Tidak, tidak ada sama sekali. " 

Bidang persepsi Shin cukup besar, berkat penggunaan keterampilan gabungan. Shin tidak 
tahu kisaran bidang Karin, tetapi kemungkinan akan memakan waktu sedikit lebih lama 
sampai dia bisa mendeteksi monster. 

"Aku tidak tahu apakah kamu akan percaya padaku atau tidak, tapi aku mendeteksi 10 unit, 
dan yang cukup besar itu." 

Sambil menjelaskan kepada Kanade dan Karin, Shin menghubungi Schnee melalui Mind 
Chat. 

Schnee dan yang lainnya juga mendeteksi kedatangan monster-monster itu; dia menjawab 
bahwa Filma telah pergi untuk berbicara dengan kapten. 

Shibaid, Wilhelm, dan Tiera juga menuju ke posisi Shin. 

"Teman-temanku akan segera datang. Lady Kanade, apa yang akan kalian berdua lakukan? 
" 

" Jika mereka menuju ke kapal, membarikade diri di kabin kami akan sedikit membantu. 
Untungnya, saya memiliki beberapa keahlian dalam haluan. Saya akan meminjamkan Anda 
bantuan saya. " 

" Saya juga menawarkan sedikit kekuatan yang saya miliki. " 

Kanade mengeluarkan kartu dari kimononya yang basah kuyup dan 
mematerialisasikannya. 

Detik berikutnya, busur tengah kelas Legenda 『Fiery Diamond』 muncul di tangannya. 

Itu adalah senjata besar, dekat dengan ukuran busur, yang datang disertai dengan getaran. 
Jangka panjangnya adalah karakteristik utamanya. 

Karin juga mewujudkan perlengkapan perangnya; tangan kirinya memegang katana 
dengan sarung merah. 

Itu adalah Legenda tingkat menengah 『Vermilion Orchid』, elemen api katana. 

"Apakah kita berhasil?" 
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"Tepat pada waktunya." 

"T-terlalu cepat ..." 

Shin baru saja menggambar 『Kakura』 ketika Shibaid, Wilhelm, dan Tiera tiba di geladak. 

Di kaki Tiera ada Kagerou dan Yuzuha. Mereka semua adalah anggota yang mampu 
bertahan dan melakukan serangan jarak jauh. 

"Bagaimana dengan yang lain?" 

"Lady Hermie ada di kamarnya. Untuk keamanan tambahan, saya meminta Milt dan Konig 
menemaninya. Filma pergi untuk berbicara dengan kapten, dan Schnee akan datang setelah 
memperkuat pertahanan Lady Hermie. " 

Milt, pengguna roh air, adalah sekutu yang kuat di laut. 

"Apakah kamu memperhatikan sesuatu?" 

"Monster-monster itu muncul secara kasar pada saat yang sama seperti ketika cuaca 
berubah menjadi kasar. Dari itu, saya kira mereka adalah tipe ular atau moluska. " 

Shin dengan cepat menjawab pertanyaan Wilhelm dengan hipotesisnya. 

Ada monster yang mempengaruhi cuaca saat mereka muncul. Jenis-jenis monster yang 
disebutkan oleh Shin sering menyebabkan badai dengan kedatangan mereka. 

"Penumpang yang terhormat! Kami akan menangani situasinya, silakan kembali ke 
kabinmu! " 

Mungkin mereka mendengar dari Filma, atau mendeteksi keberadaan mereka sendiri, 
tetapi anggota kru datang untuk menasihati Shin dan yang lainnya untuk berlindung. 

Para kru mungkin juga bertindak sebagai tim perlindungan monster; mereka membawa 
busur, tongkat, tombak, dan senjata lainnya. 

"Kami akan membantu juga." 

"Tapi Tuan ....!? Saya mengerti. Terima kasih atas bantuan Anda! " 

Para anggota kru awalnya enggan, tetapi berubah pikiran setelah melihat postur dan 
peralatan pesta Shin. 

Kapal, babak belur oleh ombak, membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Sementara itu juga 
tergantung pada lawan, semakin banyak angka yang mereka miliki semakin baik peluang 
mereka. 
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"Mereka datang!" 

Beberapa saat setelah peringatan Shin, air laut membengkak. Kemudian, dari laut yang 
mengamuk muncul siluet beberapa monster. 

"Gale Serpents!" 

Monster-monster itu muncul dari laut dan menatap tajam ke arah kapal itu adalah Gale 
Serpents, juga disebut "Dragon of the Seas". Bagian dari kategori naga, monster ini 
menyukai serangan seperti napas air, raungan, dan tekel. 

Levelnya biasanya berkisar antara 500 hingga 600, tetapi menghadapinya di medan perang 
yang tidak stabil seperti laut membuatnya lebih kuat daripada level yang ditunjukkan. 

"Angka berapa!" 

"Dan tepat ketika kita perlu kembali ke Hinomoto ...!" 

Kanade dan Karin bereaksi dengan frustrasi ketika melihat Ular Gale, muncul satu demi 
satu. Tidak peduli seberapa kokoh kapal itu, di bawah serangan 10 Gale Ular, itu tidak bisa 
dihindari untuk tenggelam, atau mungkin itulah yang mereka pikirkan. 

Bahkan, anggota kru yang datang di dek juga berdiri diam, pucat setelah melihat monster. 

"Wilhelm, Tiera! Jangan biarkan mereka mendekat! Shibaid, blokir serangan jarak jauh 
mereka !! " 

Sambil meneriakkan perintah ini, Shin membiarkan『 Kakura 』nya berkedip. 

Keterampilan kombinasi Palu dan Angin 【Bestial Drive】 menciptakan hembusan angin 

yang kencang yang menghempaskan hujan dan angin dengan satu pukulan, sementara juga 
menghancurkan kepala salah satu Ular Gale yang mengelilingi kapal. 

Bahkan di antara angin dan hujan yang deras, suara dampak skill itu menggelegar dengan 
jelas melalui geladak dan telinga semua orang yang hadir. 

Dalam rentang beberapa detik, Gale Serpent dengan cranium yang hancur secara bertahap 
tenggelam di bawah gelombang. 

"Ayo selesaikan ini dengan cepat!" 

"Aku juga tidak akan kalah!" 

Setelah serangan Shin, Wilhelm melemparkan Hell Spear-nya 『Vakira』 dan Tiera mulai 

menembakkan panah. 
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Ular Gale, berhenti di jalurnya oleh jatuhnya rekan mereka yang tiba-tiba, mencoba 
menghindari lintasan serangan dengan kelincahan yang tidak sesuai dengan tubuh besar 
mereka. 

Namun, tanggapan mereka terlalu lambat; Gale Serpent yang paling dekat dengan kapal itu 
ditabrak panah pada satu mata dan oleh 『Vakira』 di tubuhnya. 

"---------------------------!?!" 

Monster itu tidak mati di tempat, tetapi mengeluarkan teriakan seperti menggiling logam 
dan runtuh di antara ombak. 

"Kamu jauh dari rata-rata pengembara, aku mengerti." 

Bukan hanya para monster dikejutkan oleh gerakan Shin. Sambil mengarahkan panah ke 
Gale Serpent yang mencungkil wajahnya dari bawah air, Kanade berbicara dengan Shin. 

Shin menjawab bahwa dia hanya seorang musafir biasa dan fokus lagi pada bidang 
persepsinya. Ular Gale berenang di sekitar kapal, atau semakin dekat dan lebih jauh. 

"Apakah hanya aku, atau apakah kapal semakin bergetar?" 

"Itu mungkin disebabkan oleh monster." 

Karin juga merasa ada yang tidak beres, dan setuju dengan pengamatan Shin. 

"Cih, para bajingan itu tenggelam dan tidak akan muncul lagi!" 

"Hei, Shin !! Kapal itu tidak akan terbalik, kan !? " 

Bahkan jika dia mendekat, suara Tiera hampir tenggelam oleh angin melolong yang 
semakin kencang. Kekhawatirannya ditempatkan dengan baik, karena bahkan anggota kru 
nyaris tidak bisa berdiri tanpa dukungan, begitulah hebatnya kapal itu bergetar. Mereka 
semua meraih pegangan tangan atau tiang layar, menempelkan senjata mereka di lantai 
agar tetap berdiri. 

Hanya Shin dan Shibaid yang masih bisa berdiri tegak. 

"Shin! Sepertinya mereka akan menyerang! " 

Kata-kata Shibaid membuat Shin melihat sekelilingnya, hanya untuk menemukan 9 Gale 
Ular muncul dari ombak, membuka rahang mereka lebar-lebar dan mengarahkan mereka 
ke kapal. 

"Serangan nafas, ya. Shibaid, rawat yang ada di depan. Aku akan menangani bagian 
belakang. " 
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Sambil berlari melewati jalur terpendek di kapal, Shin mengeluarkan perisai yang sama 
yang Shibaid miliki,『 Great Shell Shield of Collision 』. Kemudian, dia mengaktifkan 

penghalang anti-udara yang sepenuhnya bertenaga. 

Sebuah penghalang yang terdiri dari segi enam yang saling bertautan muncul di udara dan 
mengusir napas air Gale Serpents. 

"Sial, hujan dan angin membuat sulit untuk mengarahkan ..." 

Shin melepaskan beberapa serangan sihir sambil mengangkat penghalang, tetapi karena 
badai mengguncang kapal dan jarak antara dia dan target, tidak ada yang mencapai tujuan 
yang diinginkan. 

Bahkan pengguna busur seperti Tiera dan Kanade tidak bisa mencapai monster dengan 
serangan mereka. 

Melihat ini, Yuzuha membuat proposisi. 

"Haruskah aku mendukung?" 

"Tolong." 

Shin dengan tulus meminta bantuan. 

"Aku seharusnya menurunkan angka lebih banyak dengan serangan pertama." 

Bertempur di kapal selama cuaca badai bahkan lebih sulit daripada yang diperkirakan Shin. 

Awan mencegah sinar matahari masuk, membuat sekelilingnya menjadi gelap terus-
menerus. Kapal goyang membuatnya sulit untuk berdiri, tetapi mereka harus melawan 
monster dan melindungi kapal pada saat yang sama. 

Pesta Shin akan bertahan bahkan jika kapal tenggelam, tetapi mereka tidak bisa 
menyelamatkan semua anggota awak dan penumpang. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, 
situasi mereka akan bertambah buruk sedikit demi sedikit. 

Shin menyesal memilih skill yang salah untuk serangan pertama. 

"Kuu." 

Yuzuha menangis dan mengaktifkan skill, yang menyebabkan hujan dan angin untuk 
sementara melemah. 

"Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Yuzuha, lindungi aku! " 

" Ya, Tuan! " 
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Mengambil keuntungan dari seketika serangan nafas berhenti, Shin melompat dari kapal. 

"Sir Shin !?" 

Dia berbalik untuk melihat Kanade dan Karin, tergantung di pegangan kapal, menatapnya. 
Mereka telah meninggalkan bagian depan ke bala bantuan dan bergegas membantunya. 

"Jangan jatuh ke laut!" 

Berpikir bahwa dia tidak membutuhkan bantuan, Shin memberikan peringatan singkat dan 
menendang laut. 

"Ada apa di ... !?" 

Ditemani oleh seru Karin, Shin bergegas menuju Gale Ular sambil menyebabkan semburan 
air. 

Selama skill Martial tipe Gerakan 【Water Passage】 aktif, seseorang bisa bertarung 

menggunakan permukaan air sebagai pijakan. 

Monster pertama yang ditargetkan oleh Shin adalah yang tertembak di mata panah Tiera. 
Shin mengayunkan 『Kakura』 dari titik buta monster dan memotong lehernya. 

"Satu jatuh !!" 

Pada saat yang sama, Shin berputar dan menendang kepala Gale Serpent yang jatuh 
sehingga menabrak Gale Serpent berikutnya. 

"---------!?!" 

Saat Gale Serpent kehilangan keseimbangan, Shin mengaktifkan skill sihir tipe Cahaya 【

Avraid Ray】. Berkat badai yang melemah, sinar cahaya menembus dua kepala ular. 

"Dua jatuh !!" 

Ada 7 Ular Gale yang tersisa. 

Ketika Shin sedang mencari monster berikutnya, sebuah ledakan bergema dari bagian 
depan kapal. 

Dalam kegelapan remang-remang, flash perak bergema. 

Melihat peta, Shin dapat memverifikasi bahwa, di antara 5 ular di depan kapal, 3 sudah 
menghilang. Seperti yang diharapkan Shin, bala bantuan telah tiba. 

"Mari kita selesaikan ini sekali dan ... hm?" 
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Saat dia hendak mengatakan "untuk semua", Shin mendeteksi bahwa ada sesuatu yang 
semakin dekat. 

2 sinyal baru mendekati kapal, jauh lebih cepat daripada Gale Serpents lainnya. 

"(Schnee! Shibaid! Dua lagi datang!)" 

Sambil menurunkan ular lain, Shin memberi tahu Schnee dan Shibaid melalui Mind Chat 
tentang dua monster yang masuk. 

"(Kami juga merasakannya. Tapi siapa yang menduga akan terjadi penyerangan semacam 
itu.)" 

"(Seandainya kita tidak berada di atas kapal, kapal akan tenggelam sekarang.)" 

Shin menerima tanggapan yang agak letih melalui Mind Chat. Lokasi membuatnya sulit 
untuk dilawan, tetapi mereka tidak merasa terpojok. 

Dengan Schnee dan Shibaid di dek, kapal akan cukup terlindungi. 

"Mereka berpisah, ya." 

Sinyal monster baru terpisah di sepanjang jalan; mereka sekarang menuju satu ke depan 
dan satu ke belakang kapal. 

Laut membengkak bahkan lebih tinggi dari sebelumnya, mengirimkan semprotan air di 
sekitar dan mengungkapkan siluet Ular Gale hampir dua kali ukuran yang sebelumnya. 

"Begitu, sang Ratu dan Raja muncul." 

Bahkan sebelum menggunakan 【Analisis】 pada monster baru, jelas berbeda dari 10 Gale 

Ular yang muncul sebelumnya, Shin telah melihat melalui identitasnya. 

"Gale Serpent Queen -- Level 702" 

Detail monster itu muncul bersamaan dengan kata-kata Shin. 

Seperti yang diharapkan, nama monster itu termasuk kata "Ratu". Raja kemungkinan 
menuju ke depan. 

Banyak monster memiliki nama "Raja" atau "Ratu", dan kebanyakan dari mereka dikawal 
oleh monster dari spesies yang sama. 

"Kurasa mereka membangun sarang di sekitar sini." 
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Dipastikan bahwa monster juga, memiliki gagasan wilayah. Mengingat nama "Raja" dan 
"Ratu" mereka, monster-monster ini mungkin pasangan. Jika demikian, ular yang 
menyerang kapal pertama kali adalah anak-anak mereka. 

"Kenapa mereka datang dan menyerang kapal, saya bertanya-tanya. Seharusnya ada 
banyak mangsa lain. " 

Mungkin mereka dikejar oleh monster yang lebih besar, atau ingin berlatih berburu. Shin 
tidak tahu apa alasannya, tetapi dalam hal apa pun, apa yang harus mereka lakukan tidak 
berubah. 

Pembalasan mangsa terhadap pemburu juga merupakan fakta alam. 

"Maaf, tapi kami tidak bisa membiarkanmu menenggelamkan kapal ini." 

Shin berlari ke arah Ratu. 

Dia akan menyerang dengan 『Kakura』, sambil menghindari serangan nafas yang 

dilepaskannya, ketika laut menunjukkan gerakan yang tidak wajar. 

Laut yang bergemuruh menciptakan gelombang raksasa antara Shin dan Ratu, memaksa 
mereka terpisah. 

Kemudian, seolah-olah sebagai respons terhadap gelombang raksasa itu, serangkaian 60 jet 
air laut berbentuk seperti tombak menembak ke arah Shin. 

"【Aqua Lance】, ya? Maaf, itu tidak akan berhasil padaku. " 

Shin membuat tombak, mendatanginya dari semua sisi, fokus pada satu titik, lalu melompat 
pergi. 

Karena menggunakan air laut asli, 【Aqua Lance】 ini memiliki jumlah tombak, kekuatan, 

dan ketahanan yang lebih tinggi daripada sihir biasa, tetapi itu tidak cukup untuk 
menghentikan Shin. 

Dengan satu ayunan 『Kakura』, Shin meniup melewati rentetan tombak air yang 

diciptakan oleh 【Aqua Lance】. Tidak perlu berurusan dengan mereka semua. 

"Maaf melakukan ini ketika kamu baru saja tiba, tapi ..." 

Shin menghindari napas air yang baru dilepaskan, menebas gelombang raksasa dan 
mendekati Ratu. 

Dia kemudian memegang gagang 『Kakura』 dengan kedua tangan, mencengkeramnya 

dengan paksa. 
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"Tirai sudah menutup !!" 

Dengan teriakan, Shin memukul 『Kakura』 ke dalam tengkorak Ratu. Dengan suara 

gemuruh yang membungkam angin, tengkorak sang Ratu tampak menyerah. 

Kekuatan serangan yang diperkuat oleh skill Mallet 【Fierce Impact】 bukanlah sesuatu 

yang bahkan bisa dipertahankan oleh seorang Ratu. 

Itu adalah spesies unggul, dengan cangkang yang bertindak sebagai helm, sehingga 
kepalanya tidak hancur berkeping-keping. Shock itu tidak membunuhnya di tempat; tubuh 
Ratu terayun ke permukaan laut, mengambang tanpa daya di atas ombak. 

"A-Apa yang sedang terjadi?" 

Kanade, yang telah menonton pertarungan Shin, kehilangan keseimbangan karena tiba-tiba 
bergetar. Shin melihat ke belakang dan melihat bayangan Ular Gale di bawah kapal. 

"Mencoba menenggelamkan kapal sekarang? Kamu mendapat pukulan yang bagus, 
waktunya untuk mundur. " 

Tentu saja, Shin tidak akan membiarkan monster itu berhasil. 

Shin segera terjun ke bawah air untuk menerbangkan Gale Serpent sebelum bisa mengatasi 
kapal. 

Berkat lingkungan laut, bagaimanapun, ular itu tidak terbunuh segera dan merayap 
menjauh dari Shin. 

"Kurasa itu tidak bekerja sebaik di atas permukaan tanah." 

Ini adalah pertempuran bawah air pertama Shin setelah datang ke dunia ini. Respons yang 
dia rasakan pada tinjunya juga lebih ringan dari biasanya. 

"Arusnya juga menyakitkan." 

Dia harus bergerak sambil menendang air untuk mencegah tubuhnya diseret. Arus air yang 
tak terlihat berputar-putar di sekitar Shin. 

Dalam lingkungan bawah laut, tanpa pijakan yang kokoh, bahkan Shin yang masih 
mempertahankan ingatannya tentang pengalamannya selama era permainan harus fokus 
setiap saat atau ia akan kehilangan jejak ke arah yang harus ia hadapi. 

Shin kembali sementara ke permukaan laut, dan melompat di udara sambil menendang 
semburan air laut. 

Pada saat yang sama, dia melihat Kanade saat dia akan melompat ke laut. 
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"Hei, apa yang kamu lakukan!?!" 

Mengikuti Kanade, Karin juga melompat ke air. 

Shin kemudian memperhatikan bahwa kapal itu sangat miring. Dia ingin mengejar Kanade 
dan Karin segera, tetapi tidak bisa meninggalkan kapal seperti itu. 

Ketika Shin mencoba untuk mendekati kapal dengan skill Martial tipe Gerakan 【Flying 

Shadow】, air laut di sekitar bagian bawah kapal tiba-tiba membeku. 

Es menyebar untuk menutupi kapal, bertindak sebagai tabung mengambang dengan air 
laut di sekitarnya. 

Ombaknya masih tinggi, tetapi tidak cukup untuk menjatuhkan kapal yang sekarang 
ditopang oleh es. Kecuali permukaan beku hancur, kapal tidak akan tenggelam. 

"Aku tahu mereka hampir selesai juga." 

Dari posisinya di udara, Shin melihat Filma melepaskan pedang merah ke arah Raja dan 
merasa yakin bahwa pertempuran akan segera berakhir. 

"Kalau begitu aku akan----- !?" 

Shin berbalik untuk dengan cepat mengejar Kanade dan Karin, ketika serangan nafas 
dilepaskan ke arahnya. Dari ular itulah dia gagal mengalahkan sebelumnya. 

"Aku sudah cukup sibuk!" 

Shin menendang udara untuk menghindari serangan nafas, lalu mengarahkan jari ke Gale 
Serpent, yang sedang mempersiapkan napas air lagi, untuk mengaktifkan keterampilan 
sihir. 

Sinar biru muda membekukan Gale Serpent bersama dengan air di sekitarnya, langsung 
menciptakan pilar es. 

Itu adalah skill kombinasi Light dan Water 【Freezing Ray】. 

Sinar cahaya ini, ditandai dengan kecepatan aktivasi tinggi dan sifat beku, membekukan 
Gale Serpent hingga jauh di dalam tubuhnya. 

Beberapa detik kemudian, pilar beku pecah di balok es besar dan kecil. 

"Itu membuatku membuang terlalu banyak waktu ... mereka sudah jauh." 

Shin memeriksa sinyal Kanade dan Karin dan jatuh ke air sambil menggerutu. Kedua 
wanita itu tersapu lebih jauh dari yang dia duga. 
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"(Schnee, aku akan menjemput dua wanita yang jatuh ke laut. Bisakah aku menyerahkan 
sisanya padamu?)" 

"(Paham. Kami akan segera menghilangkan monster yang tersisa. Hati-hati.)" 

Shin bertukar Pikiran Mengobrol dengan Schnee dan menendang air. Semakin jauh dengan 
bergerak di udara, ia bergegas menuju air laut sambil melompat untuk menghindari 
ombak. 

"Tidak banyak waktu yang tersisa." 

Kanade dan Karin tampaknya terperangkap dalam arus laut dan bergerak menuju tepi 
bidang persepsi Shin. 

Mereka mungkin terhanyut oleh arus. Sinyal mereka bergerak dalam reaksi tetap, tetapi 
lintasannya sangat tidak stabil. 

"Jika aku mengejar mereka seperti ini, kita tidak akan bisa kembali ke kapal." 

Shin mempertimbangkan kecepatan gerakan mereka dan jarak ke kapal, lalu mencapai 
kesimpulan. 

Kanade dan Karin berada di arah yang berlawanan dengan kapal. Kapal akan lenyap dari 
medan persepsinya sebelum dia mencapai sinyal dua wanita. 

"Aku minta maaf untuk Hermie dan yang lainnya, tapi aku harus pergi." 

Pilihan untuk memprioritaskan kembali ke kapal dan meninggalkan kedua wanita itu tidak 
ada untuk Shin. 

Selama perjalanan laut, mereka telah bertukar kata beberapa kali. Dia tidak bisa 
menganggap mereka sebagai orang asing dan membiarkan mereka sendirian. Untuk alasan 
ini, Shin memutuskan untuk memprioritaskan menyelamatkan mereka. 

"Ayo pergi ke Karin dulu." 

Karena dia telah melompat ke laut kemudian, Shin berhasil mencapai Karin pertama. 

Shin menonaktifkan 【Water Passage】 saat dia menabrak air dan terjun ke laut. Dia 

melanjutkan sambil memotong arus yang berputar-putar di sekelilingnya dan menangkap 
Karin ketika dia dilemparkan oleh ombak. 

"Tidak ada banyak waktu yang tersisa." 

Shin melemparkan 【Dive X】 pada Karin dan mempercepat. 
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Shin memegang tubuhnya dengan lengan dan menahannya, tetapi tidak ada jawaban dari 
Karin. Mempertimbangkan berapa lama waktu telah berlalu sejak dia melompat ke laut, 
tidak mungkin baginya untuk tetap bernafas. 

"Jangan bilang aku datang untuk menyelamatkan mereka dan mereka berdua mati ... !!!" 

Dengan teriakan, Shin menerjang melalui air. Begitu Kanade memasuki pandangannya, dia 
menarik katana berselubung putih 『Hakuramaru』 dari kotak item dan mengayunkannya 

secara vertikal dengan sangat cepat, dengan mudah mengatasi resistensi air. 

Skill kombinasi Katana dan Air 【Deepwater Cleave】. 

Seolah menelusuri tebasan itu sendiri, laut terbelah dalam bentuk-V. 

Shin, membawa Karin di atas bahunya, melompat di udara dan menendang permukaan laut 
horizontal. 

Di udara, Shin menendang lagi. Dia bergegas menuju pusat irisan V, menuju Kanade. 

"Di sini juga?" 

Shin, dengan 『Hakuramaru』 di mulutnya, menggendong Karin dengan tangan kanannya 

dan Kanade dengan tangan kirinya. Sebelum air laut sumbing kembali ke keadaan semula, 
ia menendang permukaan laut yang diiris secara horizontal. Setelah melompat kembali di 
udara, Shin mengaktifkan 【Clairvoyance】 dan melihat sekeliling. 

Saat dia fokus mengejar kedua wanita itu, Dia tidak tahu di mana dia saat ini. Dia melihat 
sekeliling untuk melihat apakah ada tanah di sekitarnya, dan menemukan bayangan yang 
menjanjikan di sebelah kanan. 

"Tunggu, tolong !!" 

Shin berlari secepat yang dia bisa. 

Teriakan gila langsung menuju tanah, meninggalkan semburan air di belakangnya. 

Mungkin karena awan hujan belum mencapai daratan ini, ombak di dekat pantai yang 
dicapai Shin sangat tenang. 

Shin mencapai pantai berpasir, dengan cepat membaringkan kedua wanita itu dan 
memeriksa napas serta nadi mereka. 

"Tidak, jangan beri tahu aku." 

Mereka berdua dalam kondisi gagal jantung. 
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Mencoba untuk menekan ketidaksabarannya yang tumbuh, Shin memikirkan cara untuk 
menyelesaikan situasi. 

Dengan 【Analisis】, dia melihat bahwa HP kedua wanita itu perlahan-lahan mencapai nol. 

Kecepatan penurunannya kurang lebih sama, tetapi Karin tampaknya mengalami 
kerusakan di suatu tempat, karena ia memiliki HP 10% lebih sedikit. 

Satu-satunya solusi Shin datang pada saat ini adalah untuk melemparkan 【Sembuh】 dan 

kemudian melakukan CPR pada keduanya. 

Dia pertama kali melakukan CPR pada Kanade. Meskipun sedikit, dia telah melompat ke 
laut lebih awal dari Karin. Ketika dia lebih muda, Shin memutuskan bahwa dia adalah kasus 
yang lebih mendesak. 

"Batuk! Batuk !! " 

" Hebat, sudah selesai !! " 

Dengan lega pada kebangkitan lebih cepat dari yang diharapkan, Shin menempatkan 
Kanade dalam posisi yang lebih nyaman dan membuatnya meludahkan air. 

Dia kemudian meninggalkannya dan melakukan CPR pada Karin. Itu tidak berjalan dengan 
baik saat ini, jadi Shin, mengandalkan ingatan kabur, mencoba melakukan pijatan jantung. 

"... .h ... n ...? Apa ... apa kau ...? " 

Shin terlalu fokus untuk mendengar apa yang dikatakan Kanade. 

Apakah napasnya memadai? Apakah kekuatan dan irama pijatan jantung benar? Apakah 
masih ada waktu baginya untuk hidup kembali? 

Hanya itu yang bisa dipikirkan Shin. 

"Kah !! Batuk !! " 

" Ya !!! " 

Prosedur darurat Shin sepertinya berhasil, karena Karin juga hidup kembali. 

Melihat Karin meludahkan air laut, Shin berteriak dan, pada saat yang sama, merasakan 
semua kekuatannya meninggalkan tubuhnya. 

"Jadi ini artinya takut mati ..." 

Shin bergumam setelah menghela nafas panjang. Prosedur pendukung kehidupan tidak 
harus dilakukan sambil mengandalkan ingatan kabur. 
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Napas Karin sudah stabil dan dia sudah bangun, jadi Shin menyuruh kedua wanita itu 
beristirahat sementara dia pergi mengumpulkan kayu kering. 

Tampaknya itu tidak turun hujan di lokasi mereka, jadi dia bisa dengan cepat 
mengumpulkan kayu kering dalam jumlah banyak. 

Pada saat yang sama, Shin mencari pondok atau gua di mana mereka bisa beristirahat. 

"Oh, tempat ini terlihat pas." 

Itu cukup jauh dari tempat mereka datang ke darat, tetapi ia menemukan gua yang 
terbentuk secara alami. Itu juga cukup dalam sehingga, bahkan jika hujan, mereka akan 
dilindungi. 

Shin meletakkan kayu kering di kotak barang dan kembali ke pantai. 

"Ada gua di sana. Saya pikir lebih baik bergerak sebelum matahari terbenam, tetapi bisakah 
Anda berjalan? " 

" Saya baik-baik saja, tetapi saya kira Karin masih akan kesulitan berjalan. " 

Kedua wanita itu jatuh ke laut pada waktu yang hampir bersamaan, tapi Karin lebih lelah. 

Shin telah memberikan sihir penyembuhan pada saat dia melakukan prosedur darurat, 
sehingga HP mereka pulih, tetapi keduanya tidak dalam kondisi baik. Memulihkan HP tidak 
berarti kondisi seseorang kembali normal juga. 

Matahari sudah terbenam di atas pantai, jadi setelah meminta izin, Shin membawa Karin 
yang masih kelelahan di pundaknya. 

Kanade telah pulih cukup untuk bisa berjalan tanpa masalah, jadi mereka berjalan menuju 
gua dengan kecepatan cukup santai untuk tidak membuatnya lelah. 

Ketika mereka tiba di gua, Shin mengecewakan Karin dan bersiap untuk menyalakan api. 

"Mari kita gunakan mantra Api kecil dan ... OK, itu menyala. Nyonya Kanade, tolong 
gunakan ini untuk menghangatkan ...... apa yang kalian lakukan? " 

Apa yang dilihat Shin ketika dia berbalik adalah Karin, menanggalkan baju zirahnya dan 
hanya mengenakan kimononya. 

Rambutnya yang basah, menempel di pipinya, dan dadanya yang setengah terbuka, sangat 
kontras dengan situasi mereka saat ini, aura sensualitas. Karin ternyata tipe yang terlihat 
lebih ramping saat berpakaian. 

Menilai dari situasinya, Kanade mungkin telah melepas armornya. 
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"Aku jelas tidak bisa meninggalkannya dengan pakaian basah kuyup itu. Sangat tidak 
pantas untuk menunjukkan kulit di depan seorang pria, tetapi pemanasan Karin menjadi 
prioritas. " 

" Jelas. Kalau begitu izinkan aku menawarkan pakaian baru, handuk, dan kain untuknya 
berbaring. " 

Dalam situasi seperti ini, Shin tidak akan terus menatap Karin. Bersiap untuk fakta bahwa 
ia mungkin akan diinterogasi tentang hal itu nanti, ia mematerialisasikan beberapa item 
dari kartu. 

Mantel Shin mengambil untuk Karin untuk berbaring memiliki efek pemulihan HP. Dia 
tidak tahu apakah itu bisa membantu menghilangkan kelelahannya, tapi itu masih lebih 
baik daripada tidak sama sekali. 

"Dari jumlah kartu yang kamu miliki, aku lebih positif bahwa kamu jelas bukan seorang 
musafir biasa." 

"Daripada itu, aku sarankan kamu beristirahat sekarang. Anda pasti lelah juga. Aku akan 
berjaga-jaga, jadi tolong coba untuk beristirahat. " 

Pakaian Shin pada umumnya juga dilengkapi dengan mode bawah air, sehingga tidak basah 
sama sekali. Dia tidak kehilangan banyak energi. 

"Atchoo!" 

Bersin Kanade, bergema di dalam gua, saat dia menghangat di samping api. Tidak peduli 
seberapa dekat dia dengan api, serendam dia, tubuhnya tidak bisa terasa dingin. 

Shin menyuruh Kanade untuk juga mengganti kimono dan pergi keluar. 

Sementara mereka berubah, dia menggunakan item pembasmi monster untuk mencegah 
monster dan binatang liar mendekat ke gua. 

Beberapa monster bisa mendekat meskipun ada item, jadi untuk keamanan tambahan Shin 
memasang beberapa jebakan yang akan merusak mereka begitu mereka memasuki gua. 

"Kamu boleh kembali!" 

Shin kembali ke dalam gua untuk menemukan Kanade yang berubah dan Karin sedang 
tidur, terbungkus selimut. 

Pertama, Shin mengikat ujung tali ke dua belati pendek dan menikamnya di dinding gua, 
untuk menggantung kimono basah dari tali jemuran yang diimprovisasi ini. 

"Kami dalam hutangmu." 
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"Seperti kata mereka, ketika dalam kesulitan orang-orang harus saling membantu. Nyonya 
Kanade, kamu juga harus tidur sedikit. Apakah kamu tidak lelah? " 

" Namun ... " 

" Aku akan berjaga-jaga. Prioritas pertama adalah pemulihan sekarang. " 

Kelopak mata Kanade sudah menutup. Dia mungkin berada pada batasnya. 

"Aku akan membayar kamu untuk semuanya suatu hari nanti ..." 

Shin memastikan bahwa Kanade mulai tidur juga dan duduk di dekat api. 

(Bahkan jika mereka hampir tenggelam, kelelahan mereka terlalu banyak untuk seseorang 
yang jatuh ke laut. Apakah ini normal ketika seseorang hampir tenggelam? Atau tidak?) 

Ini adalah pertama kalinya Shin melihat seseorang hampir tenggelam di depan matanya, 
jadi dia tidak tahu apakah kondisinya normal atau tidak. Tetapi lebih dari 10 menit telah 
berlalu antara ketika mereka jatuh ke laut dan Shin mulai perawatan darurat pada mereka. 

Dia tidak tahu berapa lama mereka dalam serangan jantung, tetapi Shin berpikir bahwa 
kemungkinan tidak menyelamatkan mereka pasti lebih tinggi. 

(Keduanya mungkin Terpilih. Mungkin ketika statistik dan level tinggi, pada saat-saat 
seperti ini tingkat kelangsungan hidup juga meningkat?) 

Sambil memikirkan pemikiran seperti itu, Shin menunggu mereka bangun. Sampai saat itu, 
dia memutuskan untuk mencoba menghubungi Schnee. 

"(Shin di sini. Bisakah kita bicara sekarang?)" 

"(Apakah kamu baik-baik saja? Di sini badai berlalu dan kapal berangkat lagi. Apakah 
orang-orang yang jatuh ke laut selamat?)" 

Ular Gale pasti telah dimusnahkan. Selain Shin dan kedua wanita itu, untungnya tidak ada 
yang jatuh ke laut. 

Shin menjelaskan situasi mereka saat ini dan menyuruh Schnee untuk memprioritaskan 
melindungi Hermie. 

"(Dimengerti. Tolong beri tahu kami lokasi Anda begitu Anda tahu di mana Anda berada. 
Mari kita pilih tempat untuk bertemu. Selain itu, Yuzuha cukup gelisah, bisakah Anda 
memanggilnya di sisi Anda 

?)" 
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"(Dia sepertinya merasa sedih karena meskipun kamu telah meninggalkan kedua wanita 
itu dalam perawatannya, mereka jatuh ke laut.)" 

"(Ah .... Aku tidak berpikir itu salah Yuzuha. Bagaimanapun, aku mengerti. ) " 

Shin mengkonfirmasi pemahamannya tentang apa yang terkait dengan Schnee. 

Alih-alih jatuh, Kanade telah melemparkan dirinya ke laut, jadi Yuzuha tidak harus merasa 
bertanggung jawab. Namun Yuzuha sendiri tentu tidak berpikir begitu. 

Shin menghubungi Yuzuha melalui Mind Chat dan memanggilnya dengan keterampilan 
Tamer. 

"Kuuu ..." 

"Jangan merasa sedih, itu bukan salahmu Yuzuha." 

Yuzuha menangis lemah, dan Shin menepuk kepalanya sambil berbicara. 

Bagi Shin juga, itu adalah misteri lengkap mengapa Kanade melompat ke dalam air seperti 
itu. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 8 - 1.3 
Bab 1 -- Bagian 3 

"Hmh ..." 

Kedua wanita itu terbangun sekitar 2 jam kemudian. 

Karin bangun lebih dulu, lalu Kanade sedikit kemudian. 

Mungkin karena tubuh mereka telah beristirahat, atau karena efek peralatan, kondisi 
mereka telah meningkat pesat. 

"Saya menawarkan terima kasih yang paling tulus untuk menyelamatkan hidup nyonya 
saya." 

"Aku juga. Jika Anda tidak ada di sana, kami akan tidur di antara ikan dan rumput laut. " 

" Senang rasanya meninggalkan Anda saja, itu saja. Daripada itu, sudah hampir waktunya 
untuk makan malam. " 

Keduanya menundukkan kepala terima kasih, tetapi Shin menjawab bahwa kesopanan 
yang berlebihan tidak diperlukan, dan sebaliknya menyerahkan mangkuk besar kepada 
mereka. 

Dia telah membuat sup saat mereka tidur. Itu sederhana -- dia hanya memotong bahan-
bahan dan membiarkannya mendidih di dalam roux yang dibuatnya dari sebuah kartu. 

"Izinkan aku mengucapkan terima kasih lagi .." 

"Dan ini juga kelezatannya. Aku merasakan seluruh tubuhku semakin hangat. " 

" Ini hidangan sederhana, aku hanya memotong bahan-bahannya, merebusnya, dan 
memasukkan beberapa bumbu. " 

Sambil berkata begitu, Shin menuang satu mangkuk lagi untuk dirinya sendiri. Yuzuha, 
tentu saja, memiliki bagiannya juga. 

Kedua wanita itu terkejut pada awalnya dengan kehadiran Yuzuha, tetapi mengerti ketika 
Shin menjelaskan bahwa dia bisa memanggilnya karena mereka terikat oleh kontrak. 
Rupanya, pengguna teknik serupa juga ada di Hinomoto. 

Setelah makan, mereka memutuskan untuk berbicara sebentar sebelum tidur. 

"Pertama, besok akan kita lihat apakah kita dapat menemukan sebuah hunian atau 
semacam sekitar sini?" 
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"Itu benar. Tanpa tahu di mana kita berada, kita tidak bisa memutuskan ke mana harus 
pergi. " 

" Ah, setidaknya aku tahu di negara mana kita berada. " 

Shin memotong pembicaraan para wanita. Dia telah melihat gunung tertentu ketika dia 
keluar dari gua. 

"Apakah begitu. Beritahu kami kalau begitu, di mana kita sekarang? " 

" Hinomoto, tanah airmu. " 

" Sir Shin. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu? " 

" Ketika saya pergi ke luar, saya melihat Gunung Fuji yang sakral. Bukankah itu simbol 
Hinomoto? " 

Shin, yang telah mendengar informasi ini di Balmel, langsung mengerti di mana mereka 
berada. 

Gunung Suci Fuji adalah peta yang ditambahkan dalam pembaruan ke-5, "Banquet of 
Blades". Itu telah direproduksi dengan sangat presisi sehingga hampir identik dengan Mt. 
Fuji, jadi Shin mengerti sekilas bahwa yang dilihatnya adalah Mt. Fuji. 

"Memang itu. Dalam kasus seperti itu, kita dapat memiliki gambaran kasar tentang lokasi 
kita saat ini? " 

" Ya. Jika kita berada di Hinomoto, kita dapat menemukan jalan kembali. " 

Shin berpikir untuk menuju ke kota pelabuhan tertentu dan bertemu dengan Schnee dan 
yang lainnya. 

Peralatan Kanade dan Karin tidak hilang, jadi mereka tidak perlu ditemani. 

"Sekarang kita memiliki tujuan, ada sesuatu yang perlu aku tanyakan, Nyonya Kanade." 

Juga memikirkan Yuzuha, Shin memutuskan untuk menanyakan pertanyaan itu segera. 

"Apa itu?" 

"Mengapa kamu melompat turun dari kapal? Saya yakin Anda tahu itu akan menempatkan 
Anda dalam bahaya besar. " 

Shin punya beberapa teori tentang alasannya, tetapi tidak lebih. 

Kanade tampak ragu, tetapi mungkin berpikir bahwa dia juga tidak bisa diam, jadi dia 
dengan gugup mulai berbicara. 
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"Sebenarnya, obat yang kami dapatkan untuk kakak perempuanku telah diterbangkan 
angin. Aku selalu menyimpannya untukku agar tidak hilang, tapi itu terbukti menjadi 
kehancuranku ... aku berutang maaf pada kalian berdua. " 

Mengatakan begitu, Kanade menundukkan kepalanya ke arah Shin dan Karin. Dia tahu itu 
berbahaya, tetapi bergerak tanpa berpikir. 

"Meski begitu, pada akhirnya hanya ini yang tersisa." 

Apa yang Kanade pegang adalah daun berwarna hijau dengan sedikit warna merah. 

Nama tanaman itu adalah "Mimic Dead Snake Grass". Seperti namanya, itu adalah tanaman 
yang sangat mirip "Rumput Ular Mati", tetapi spesies yang sama sekali berbeda. 

Shin telah melihat nama tanaman ditampilkan melalui 【Appraisal】 dan merasa ada 

sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak bisa cukup meletakkan jarinya di atasnya, jadi dia 
mendesak Kanade untuk melanjutkan. 

"Saudaraku telah mengidap penyakit yang cukup unik. Dia tidak punya banyak waktu lagi. 
Ramuan obat ini secara khusus dapat menyembuhkannya, tetapi tidak dapat ditemukan di 
negara kita, juga tidak ada pedagang yang memilikinya. Kami akhirnya berhasil 
mendapatkan beberapa. " 

Penyakit unik, obat khusus, Rumput Ular Mati... Shin mencoba membandingkan potongan-
potongan informasi yang ditemukan dalam percakapan dengan pengetahuannya sendiri. 

"Namun, ini hanya bisa memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama ..." 

"Nyonya ..." 

Karin mencoba menghibur Kanade yang sedang sedih. Pedagang negara telah melakukan 
semua yang mereka bisa juga. 

(Kurasa aku sudah pernah mendengar tentang ini ... sebuah pencarian, mungkin?) Shin 
mengambil pose berpikir dan membuka menu melalui kontrol mental. Di dalam menu, ia 
memilih opsi "Riwayat Acara". 

Mode ini memungkinkan Shin untuk menelusuri, secara terperinci, peristiwa masa lalu 
yang ia ikuti selama era permainan: konten, hadiah item, dan informasi lainnya. 

Di antara mereka, Shin mencari acara yang membutuhkan Dead Snake Grass. 

(Hanya ada satu ... apakah aku berhasil mendapatkan jackpot?) 

Di antara peristiwa yang membutuhkan Rumput Ular Mati, hanya satu yang terkait dengan 
penyakit. 
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Dalam acara-acara yang bisa diikuti oleh guild selama era game, ada satu yang melibatkan 
meramu obat untuk penduduk desa. 

Itu terutama ditujukan untuk pemain dengan pekerjaan alkemis, tapi Shin mengambilnya 
sebagai hadiah. 

(Sekarang aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya atau tidak.) 

Shin melihat detail acara dan meringis, berhati-hati agar tidak diperhatikan oleh kedua 
wanita itu. 

Jika penyakitnya sama dengan yang dia lihat, Mimic Dead Snake Grass Kanade tidak akan 
berpengaruh sama sekali. 

Namun, tidak mengetahui gejala saudari itu, dia tidak bisa berbicara dengan ringan. Bahkan 
jika dia berbicara sekarang, dia hanya akan menghancurkan harapan mereka untuk 
memperpanjang hidup saudara perempuan Kanade. 

"Saya minta maaf atas kisah menyedihkan ini. Kita harus tidur untuk siap besok. Kami akan 
mengawasi api malam ini, jadi silakan pergi dan tidurlah Tuan Shin. " 

" Nyonyaku dan aku akan bergiliran berdiri berjaga. Tolong istirahatlah, Tuan Shin. " 

" Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu ... " 

" Pasti tidak mudah untuk menarik kita dari laut. Anda pasti lelah juga. Saya yakinkan 
Anda, kami lebih terlatih daripada orang kebanyakan, kami tidak akan menyerah pada 
monster biasa. " 

Kanade tersenyum, penuh percaya diri. 

Shin tidak terlalu lelah, tetapi menyadari bahwa meskipun dia bersikeras dia baik-baik saja, 
mereka tidak akan diyakinkan, jadi dia memutuskan untuk beristirahat. 

Sekitar 20 menit setelah Shin beristirahat, Kanade dan Karin menuju pintu masuk gua. 

Shin, yang tetap terjaga kalau-kalau ada keadaan darurat, memperhatikannya dan 
memeriksa sekitarnya untuk berjaga-jaga, tetapi tidak melihat sinyal monster atau 
sejenisnya. 

(... Seseorang menangis?) 

Di malam yang sunyi, kecuali suara api unggun, suara seseorang yang menangis mencapai 
telinganya. 

"... tapi kenapa ... !! ... sedikit ... lebih dan ... membantu ... sistku ... ..ini tidak bisa ...." 
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Itu Kanade. 

Dia pasti menyimpan semuanya di dalam ketika dia berbicara dengan Shin. 

Dia telah meninggalkan rumahnya, negaranya, untuk menyelamatkan seseorang ... dan 
tepat ketika dia pikir dia telah mencapai tujuannya, Gale Serpents menyerang. 

Tanpa obat yang tersisa untuk menyelamatkan saudara perempuannya, adalah wajar untuk 
merasa ingin menangis. 

Selanjutnya, Kanade masih anak-anak. Tidak aneh baginya untuk merasa patah hati. 

"(Kanade, menangis ... sedih?)" 

"(Yah, siapa yang tidak ...)" 

Yuzuha juga mendengar. Shin menepuk kepalanya dengan ringan, memberitahunya untuk 
tidak keberatan dan pergi tidur. 

(Jika aku bisa ... meninggalkannya sendirian, aku tidak akan khawatir seperti ini ...) 
Menghela nafas pada dirinya sendiri karena tidak dapat memotongnya sebagai seseorang 
yang tidak ada hubungannya, Shin memutuskan untuk membantu kedua wanita Hinomoto. 
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Vol. 8 - 2.1 
Bab 2 -- Bagian 1 

Keesokan harinya, Shin menghubungi Schnee melalui Mind Chat setelah sarapan. 

"(... jadi, aku akan membantu mereka sebentar. Maaf, tapi tolong jaga Hermie dan yang 
lainnya.)" 

"(Jangan, kami hanya menunggu kapal untuk mencapai pelabuhan di sini. Aku ragu kapal 
itu akan diserang lagi seperti kemarin.) " 

Shin memberi tahu Schnee bahwa dia akan membantu Kanade dan mempercayakan 
Hermie dan yang lainnya padanya. Bahkan jika mereka mengalami serangan yang sama 
besarnya, mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk menahannya, jadi dia tidak 
terlalu khawatir. 

Shin mengakhiri Obrolan Pikiran dengan Schnee dan berbicara dengan Kanade. 

"Lady Kanade, tentang apa yang kita bicarakan kemarin ... bisakah Anda memberi tahu saya 
nama ramuan yang Anda cari?" 

"Ini? Ini disebut Rumput Ular Mati. Tergantung pada ramuannya, itu bisa menjadi ramuan, 
atau begitulah kata mereka. " 

Mendengar nama ramuan itu, Shin semakin yakin bahwa situasinya bisa seperti pencarian 
yang diingatnya. 

"... Aku minta maaf sebelumnya untuk pertanyaan pribadi seperti itu, tapi bisakah kamu 
memberitahuku secara rinci gejala apa yang dimiliki kakakmu? Sejak saya melihat ramuan 
obat itu, ada sesuatu yang mengganggu saya, dan saya akhirnya ingat apa itu. Aku mungkin 
bisa membantu menyembuhkan penyakit adikmu. " 

Ketika Shin menyelesaikan kalimatnya, Kanade dan Karin memandangnya dengan heran. 

"Aku hanyalah berterima kasih atas proposal seperti itu, tetapi apakah kamu yakin? Kami 
pada dasarnya melarikan diri dari rumah utama, saya ragu kami dapat dengan baik 
menghargai bantuan Anda. " 

"Saya menyadari ini mungkin tampak mencurigakan, tetapi tidak ada yang khusus yang 
saya inginkan. Seorang teman saya kehilangan nyawanya karena sakit, jadi saya lemah 
dalam keadaan seperti itu. " 

Bayangan Marino, pacar Shin yang sudah lewat, muncul di benaknya. Dia juga berpikir 
bahwa dia terlalu baik, tetapi dia tidak bisa mengabaikan situasi seperti ini. 
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"Aku mengerti.... Jujur saja, kita akan menangkap setiap kesulitan dalam situasi kita saat ini. 
Kami dengan senang hati menerima tawaran Anda. " 

Mungkin karena dia merasakan sesuatu dalam ekspresi Shin, Kanade berbicara tentang 
gejala adiknya setelah beberapa saat hening. 

Karin mungkin merasakan betapa seriusnya ekspresi Shin juga, karena dia bahkan tidak 
mencoba menghentikan Kanade. 

Beberapa menit kemudian, Kanade berhenti berbicara. Apa yang didengar Shin sangat 
dekat dengan pencarian yang diingatnya. 

"Aku mengerti ... ini sulit bagiku untuk mengatakan, tetapi jika apa yang aku tahu benar, 
ramuan obat yang kamu miliki akan sedikit berguna." 

"!? Apa maksudmu? " 

" Tuan Shin, tolong jelaskan !! " 

Shin menenangkan para wanita yang terkejut dan melanjutkan untuk menjelaskan. 

"Nona Kanade, Anda berpikir bahwa dedaunan itu berasal dari Rumput Ular Mati, benar?" 

"Memang benar, tapi dari kata-kata Anda, saya kira maksud Anda bukan itu masalahnya?" 

"Saya tidak tahu apakah Anda telah tertipu. atau orang yang menjualnya kepada Anda juga 
tidak tahu. Tapi itu adalah Mimic Dead Snake Grass, bukan ramuan obat tapi racun. Jika 
Anda meragukan saya, mintalah seseorang dengan keterampilan 【Appraisal】 

memeriksanya. " 

"Apa katamu !?" 

Ya, Rumput Ular Mati adalah ramuan yang digunakan untuk membuat ramuan kelas 4, tapi 
Rumput Rumput Ular Mimik tidak lain adalah ramuan beracun, yang akan menimbulkan 
penyakit status Racun III kepada siapa pun yang cukup sial untuk menelannya. . 

"Pedagang yang menjualnya kepada kami mengatakan itu adalah Dead Snake Grass, tanpa 
ragu." 

"Bagaimanapun juga, penampilannya hampir sepenuhnya sama. Pangkal daun, di sini, 
berwarna ungu, bukan? Yang asli berwarna merah. " 

Melihat penjelasan yang ditampilkan oleh 【Appraisal】, hanya dapat dilihat oleh Shin, dia 

menjelaskan perbedaan antara Rumput Ular Mati dan rekan Mimic-nya. 

"Bagaimana ini bisa ..." 
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"Sir Shin. Apakah Anda tahu di mana kami dapat menemukan pengganti? " 

"Saya punya beberapa sendiri, tetapi tidak cukup untuk membuat obat. Saya bisa bertanya 
pada beberapa kenalan, tetapi apakah benar-benar tidak mungkin menemukan di dalam 
Hinomoto? Saya mendengar bahwa itu seharusnya tumbuh secara spontan di dekat puncak 
gunung suci Fuji. " 

Shin menyebutkan pengetahuan permainannya seolah-olah dia telah mendengarnya dari 
seseorang. 

Di halaman histori pencarian, orang dapat menemukan lokasi item juga telah diambil. 

Karena geografi sekarang berbeda, sebagian besar informasi tidak berguna lagi, tetapi jika 
lokasi yang sesuai dengan peta asli masih ada, masih ada peluang. 

Namun, jawaban Kanade bukanlah jawaban yang penuh harapan. 

"Tapi memang begitu ..." 

"Apakah ada masalah?" 

"Puncak Mt. Fuji adalah daerah terlarang, yang tidak memungkinkan kehadiran manusia. Ia 
diselimuti oleh kabut setiap saat, yang menggerakkan indera tidak hanya dari manusia 
tetapi juga monster. Di masa lalu, banyak prajurit pemberani menantang puncak, tetapi 
tidak ada yang kembali. Bahkan sekarang ini adalah salah satu zona paling berbahaya dari 
Hinomoto, di mana tidak ada yang berani pergi. " 

Karin menjelaskan status saat ini Mt. Puncak Fuji untuk Kanade. Tetapi ketika Shin melihat 
gunung, dia juga melihat puncaknya, tanpa kabut, jadi dia merasa agak ragu. 

"Jika dari jauh, melihat puncak adalah mungkin. Tidak ada yang tahu alasannya. " 

Kanade menjawab sambil menggelengkan kepalanya ketika Shin mengungkapkan 
keraguannya. Shin tidak dapat mengingat pencarian apa pun yang sesuai dengan situasi 
yang mereka berdua gambarkan. 

"Bagaimanapun, sepertinya satu-satunya cara menyelamatkan saudara perempuan Lady 
Kanade adalah pergi ke Mt. Fuji. Kabut yang kau bicarakan itu membuatku penasaran, jadi 
aku sarankan kita melewatinya dalam perjalanan pulang. " 

" Apa yang kamu katakan sekarang? Dengan sukarela pergi ke suatu tempat yang tidak 
pernah kembali dari orang lain adalah kebodohan murni. Saya berterima kasih atas 
perhatian Anda tentang keadaan kami, tapi jangan tergesa-gesa. Aku memang ingin adikku 
sembuh, tapi aku tidak akan pernah mengirimmu begitu saja ke kematianmu dengan 
mudah. " 
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Usulan kasual Shin telah mendorong Kanade untuk menghentikannya dengan tegas. 
Matanya menunjukkan bagaimana dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. 

"Aku akan mencoba untuk pergi, dan jika sepertinya tidak ada yang berhasil, aku akan 
menyerah. Jika kita setidaknya bisa menyingkirkan kabut kita tidak akan tersesat. Saya 
akan menghubungi kenalan saya tentang hal itu juga. " 

Di era game, monster di Mt. Fuji berada di sekitar level 500. Karakteristik unik mereka 
adalah bahwa level meningkat bersamaan dengan ketinggian. Monster bos adalah tipe 
phoenix yang berada di puncak, Kagutsuchi. 

Ini adalah monster yang penting, karena menjatuhkan item yang penting untuk 
mempelajari skill 【Shiden -- Kagutsuchi】, yang digunakan Filma dalam pertempuran 

melawan iblis Adara. 

Paling tidak, monster tipikal tidak akan menjadi masalah. 

Yang diperhatikan Shin adalah kehadiran monster unik seperti Skullface Lord, yang pernah 
dia temui di masa lalu di Wraith Plains. Situasinya berbeda sekarang dari waktu itu, tetapi 
sebagai sebuah fenomena yang tidak hadir di era permainan, itu masih ada di pikirannya. 

"Nyonya, aku mengusulkan agar kita setidaknya mencoba pergi ke sana. Dari pertempuran 
di kapal, kita jelas tahu bahwa kecakapan bertarung Pak Shin tidak biasa. Bahkan mungkin 
ada kesempatan untuk menerobos kabut. " 

" Tentu saja, aku akan menjadi orang pertama yang meminta bantuannya jika itu mungkin 
... tetapi apakah Anda benar-benar yakin? Teman-teman pestamu tidak bersama kamu 
sekarang, kan? " 

Kanade dan Karin, yang telah bepergian sendirian sampai sekarang, tahu betul bahaya 
berpetualang sendirian. 

"Kuu!" 

Yuzuha berteriak untuk memprotes kata-kata Kanade. Dia mungkin terlihat seperti bayi 
rubah, tetapi kemampuan bertarungnya jauh di atas rata-rata monster. Selain itu, Setan Fox 
unggul dalam sihir ilusi. Ada kemungkinan besar bahwa dia bisa melakukan sesuatu 
tentang kabut yang dikatakan dapat menggoyang indera manusia. 

"Aku punya rekanku di sini, jadi aku tidak benar-benar sendirian. Dia mungkin tidak 
melihatnya, tetapi dia juga cukup kuat. " 

" Begitukah? Ya, jika itu adalah partner dari seorang pejuang tangguh sepertimu, aku 
seharusnya tidak menghakiminya dengan penampilan mudanya. " 

Bahkan ketika mengatakan itu, Kanade dengan penuh semangat membelai bulu Yuzuha. 
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"Ngomong-ngomong, ketika kita berada di kapal, aku ingat dia menggunakan mantra sihir 
yang kuat. Jika aku tidak menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku akan meragukan 
bahwa makhluk yang begitu menggemaskan dapat melakukan hal yang sama. " 

Karin awalnya hanya memandangi Kanade, tetapi mungkin kalah oleh godaan dan mulai 
membelai Yuzuha juga. Hal-hal lucu juga merupakan titik lemah mereka. 

Kelompok itu meninggalkan gua dan berjalan di sepanjang pantai. Setelah kira-kira satu 
jam, mereka mencapai sebuah desa nelayan kecil. 

Di sana mereka bertanya tentang lokasi mereka saat ini dan arah ke Mt. Fuji, dan sekali lagi 
berangkat dalam perjalanan mereka ke gunung suci. 

"Bagaimana kondisimu, kalian berdua?" 

Tepat setelah mereka kehilangan pandangan dari desa, Shin bertanya kepada teman-
temannya. 

"Tidak ada yang luar biasa. Sebaliknya, saya harus mengatakan bahwa saya merasa lebih 
hidup daripada biasanya. " 

" Saya juga tidak perlu melaporkan apa pun. Apakah ada masalah? " 

Shin bertanya-tanya apakah mereka lelah, karena mereka bergiliran berjaga malam 
sebelumnya, tetapi jawaban yang diterimanya sangat meyakinkan. 

Melihat mereka, dia tidak merasa mereka memasang fasad juga. 

"Yah, berjalan dengan kecepatan santai ini bagus juga, tapi mengingat penyakit saudari 
perempuanmu, kupikir kita harus sedikit mempercepat. Menilai dari pertempuran kami di 
kapal, saya tidak berpikir salah satu dari kalian adalah petualang biasa; jika kita sedikit 
meningkatkan kecepatan kita, kita dapat mempersingkat waktu perjalanan dengan cukup. " 

" Lagipula, kau sudah melihat kami. Ya, meski tidak sejauh Anda, saya maupun Karin 
bukanlah petualang sederhana. " 

" Orang-orang seperti saya dan Milady disebut "Leluhur yang Dikembalikan" di Hinomoto. 
Pak Shin, saya menganggap Anda akrab dengan istilah "Yang Terpilih"? 

Seperti yang diharapkan, mereka berdua Terpilih. 

Ketika mereka memperkenalkan diri pada Shin, mereka berdua menyebut-nyebut 
peringkat C, tapi selain level mereka, senjata yang mereka lengkapi adalah kelas Legend. 

Mereka juga membawa peralatan yang membutuhkan statistik yang mustahil untuk dicapai 
hanya melalui naik level, jadi dia yakin mereka harus Terpilih. 
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Menilai dari perkataan dan peralatan mereka, tidak sulit untuk membayangkan bahwa 
mereka berasal dari rumah tangga berpangkat tinggi. 

"Kamu juga harus menjadi Leluhur yang Dikembalikan, kurasa. Saya memiliki kemampuan 
untuk membaca level dan jenis pekerjaan orang lain, tetapi dalam kasus Anda informasi 
yang saya lihat tidak sesuai dengan kemampuan Anda yang sebenarnya sama sekali. Untuk 
seseorang dengan kekuatanmu berada di bawah level 200 terdengar seperti lelucon. " 

Kanade bisa menggunakan 【Analisis】, rupanya. Status Shin dimodifikasi oleh 

keterampilan, jadi untuk Kanade, yang telah melihat pertempuran di kapal, itu pasti 
tampak tidak wajar. 

"Sejujurnya, ada keterampilan yang memungkinkanmu menyembunyikan statusmu. Di 
guild negara tempat saya mendaftar sebagai seorang petualang, saya diberitahu bahwa ada 
beberapa orang tingkat tinggi dengan penampilan yang dekat dengan saya. Ketika 
penampilan dan kemampuan aktual tidak cocok, dalam beberapa kasus terjadi masalah 
yang tidak perlu. Karena itulah aku menyembunyikannya. " 

Shin sampai saat ini mengambil bagian dalam pemusnahan monster Skullface yang tidak 
teratur," Banjir Besar "di Balmel, penyelamatan Hermie di Gereja ... semua peristiwa yang 
akan menarik banyak perhatian, jadi dia tidak yakin lagi bahwa menyembunyikan 
statusnya memiliki tujuan nyata. 

"Memang. Kemampuan seorang petualang tidak dapat dinilai dari penampilan, tetapi 
mereka yang akan menilai buku dari sampulnya dapat ditemukan di mana-mana ... " 

"Kami kadang-kadang diperlakukan dengan ringan sebagai" hanya seorang wanita dan 
anak-anak "juga, jadi kami mengerti bagaimana perasaan Anda." 

"Jadi, Anda juga memiliki pengalaman serupa, Nona Kanade." 

Mereka tampak seperti saudara perempuan dengan kesenjangan usia yang luas, setelah 
semua. Orang-orang mungkin berpikir bahwa bahkan jika mereka bisa melawan monster, 
mereka hanya bisa mengalahkan monster kecil. 

"Hanya hukuman yang diberikan kepada siapa pun yang bertindak tidak patut terhadap 
kami. Terutama oleh Karin. " 

" Itu menyusahkan untuk melihat berapa banyak orang yang tidak sopan. " 

" Aku bisa membayangkan. " 

Dari kata-kata Kanade, Shin membayangkan bahwa Karin tidak akan diam jika seseorang 
berani memandang rendah mereka . 
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Prediksinya sepertinya benar; Karin tampak masam ketika dia mengingat situasi seperti 
itu. 

"Ngomong-ngomong, apakah ada cabang guild di Hinomoto? Itu benar-benar terpisah dari 
daratan. " 

Dibandingkan dengan daratan, Hinomoto hanyalah negara pulau kecil. 

Shin bertanya-tanya berapa banyak cabang guild yang ada di dalamnya. Kanade, sebagai 
perwakilan yang baik dari salah satu rumah yang berkuasa di negara itu, menjawab setelah 
merenung beberapa saat. 

"Tentu saja ada. Namun struktur pemerintahan Hinomoto sedikit berbeda dari negara-
negara; karena ini, guild hanya ada di kota-kota besar. " 

" Ada cabang guild di kota di kaki Mt. Fuji. Tuan Shin, apakah kamu ada urusan dengan 
mereka? " 

"Tidak, tidak ada yang khusus. Jika ada guild, jika perlu kita bisa menjual bahan untuk 
mendapatkan dana untuk perjalanan kita, jadi aku ingin memastikan itu mungkin, itu saja. " 

Hadiah yang didapat Shin setelah Balmel" Great Flood "dibagi dengan Schnee dan yang 
lainnya, dengan semua orang mengelola bagian mereka sendiri. Shin membawa jumlah 
yang cukup besar, jadi tidak ada risiko menemukan dirinya sendiri tanpa dana untuk jalan. 

Selalu ada kemungkinan pengeluaran tiba-tiba, jadi dia ingin tahu apakah ada guild untuk 
mengubah bahan menjadi uang. 

"Sekarang keraguan Shin telah diatasi, mari kita segera pergi. Untungnya, jalannya cukup 
sederhana sehingga kita berisiko kecil kehilangan arah. " 

" Dipahami. " 

" Ayo pergi. " 

Kanade memimpin, dengan Karin dan Shin di belakangnya. Seperti yang diharapkan dari 
Yang Terpilih, kecepatan lari mereka lebih cepat daripada kuda. 

Karena mereka selalu bisa melihat tujuan mereka, Mt. Fuji, dalam kasus terburuk mereka 
akan melewati hutan, tetapi jalan yang relatif terawat baik secara alami lebih mudah untuk 
dilalui. 

Rombongan tiga Shin dengan demikian terus berlari ke arah gunung, sambil mengejutkan 
para pelancong yang lewat dan gerbong dengan kecepatan mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 8 - 2.2 
Bab 2 -- Bagian 2 

"Haruskah kita mencari penginapan di kota ini untuk bermalam?" 

"Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat sangat lelah. " 

" Aku baik-baik saja, yakinlah. Mungkin aku merasa agak terlalu bersemangat. " 

Sementara mereka kadang-kadang beristirahat, kelompok itu berlari hampir sehari penuh, 
jadi suara Kanade tidak seenergi di pagi hari. Karin, yang mungkin lebih berpengalaman, 
tampak hanya sedikit lelah. 

"Mari kita cari penginapan terbaik yang ada. Kelelahan yang tersisa akan membebani kita 
besok. " 

" Itu benar. Aku akan pergi mengumpulkan informasi, jadi tolong tunggu di toko teh itu, 
minum dan istirahatlah. " 

Shin menunjuk ke toko teh pertama yang dilihatnya di kota dan mengajak kedua temannya 
untuk beristirahat. 

"Maaf untuk masalahnya." 

"Aku berterima kasih atas perhatianmu." 

Shin memperhatikan mereka memasuki toko teh, lalu menuju ke toko item pertama yang 
dia temukan. Kisaran barang yang tersedia adalah satu peringkat di atas toko yang ia 
kunjungi di Bayreuth. Bahkan jika beberapa produk sama, kualitasnya lebih tinggi di sini. 

"Ini pasti darah pengrajin dalam diriku yang mendidih ..." 

Dari pola oriental dari peralatannya hingga namanya, Hinomoto benar-benar menyerupai 
Jepang. Mungkin karena itu, seperti pengrajin Jepang, Shin juga sangat khusus tentang 
kualitas barang. 

Namun, kota-kota Hinomoto tidak hanya mirip dengan apa yang bisa dilihat dalam serial 
TV bertema sejarah, seperti yang dibayangkan Shin, tetapi ada juga bangunan bergaya 
Barat. 

Shin berpikir bahwa mungkin tempat yang mereka kunjungi adalah istimewa, tetapi 
Kanade mengatakan bahwa bukan itu masalahnya. 

Campuran arsitektur gaya oriental dan gaya barat menggelegar, tetapi tidak ada yang lain 
selain Shin yang tampaknya tidak peduli. 
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Warga Hinomoto sepertinya tidak menemukan pemandangan semacam ini yang tidak biasa 
sama sekali. 

"Yah, toh itu tidak seperti yang satu lebih baik dari yang lain." 

Ini mungkin terlihat tidak biasa, tapi itu tidak merepotkan. 

Shin mengambil beberapa item dan menuju ke register. Saat membayar, ia meminta 
rekomendasi penginapan. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Oh, dan aku akan punya dango. " 

Shin menyelesaikan belanjaannya dan bergabung dengan Kanade dan Karin. Kursi di 
sebelah Karin terbuka, jadi dia duduk dan memesan dango untuk dirinya sendiri juga. 

"Apakah kamu belajar sesuatu?" 

"Sepertinya penginapan yang disebut" Kasumitei ", yang terletak di jalan ini, memiliki 
reputasi yang cukup baik." 

Setelah istirahat sejenak, mereka menuju ke penginapan yang direkomendasikan oleh 
petugas. 

Kasumitei adalah penginapan bersejarah yang dibangun dengan arsitektur gaya Jepang 
tradisional. 

Penginapan untuk satu malam biaya harga mahal dari koin 5 Jul emas, tetapi layanan yang 
diberikan membenarkan harga. Rombongan Shin menghabiskan malam itu dan pergi lagi 
ke Mt. Fuji keesokan paginya. 

Hari ke-2 setelah mereka memulai perjalanan ke Mt. Fuji, mereka tiba di kawasan hutan 
besar yang mengelilingi gunung, Aokigahara. 

(Mulai sekarang, kita tidak bisa maju dengan normal ...) 

Aokigahara adalah, seperti namanya, peta dimodelkan setelah "Laut Pohon" Aokigahara di 
sekitar Mt. Fuji. Di hutan, fungsi peta pemain sangat terbatas: meninggalkannya tanpa 
menandai kemajuan seseorang atau menggunakan item panduan khusus sangat sulit. 

By the way, juga dimungkinkan untuk mencapai Mt. Fuji tanpa melalui Aokigahara. 

"Mari kita berkemah di dekat hutan untuk hari ini. Ada sesuatu yang tidak normal tentang 
itu. " 

" Ooh, Anda merasakannya? Hutan ini memang berbeda dari yang lain. Untuk beberapa 
alasan yang tidak diketahui, hampir mustahil untuk merasakan keberadaan monster ketika 
berada di dalam. Memasuki dan meninggalkannya adalah mungkin ketika seseorang 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

terbiasa dengan geografinya, tetapi saya mendengar bahwa banyak yang menjadi korban 
serangan kejutan oleh monster di dalamnya. " 

Tampaknya fitur sinyal monster yang tidak muncul di peta masih ada. 

Untuk tersesat di dalam hutan, disergap oleh monster, dan kembali mati adalah salah satu 
pola umum pengembalian dari Aokigahara. 

"Apa yang harus kita lakukan? Berkeliling hutan? " 

" Tidak, itu tidak perlu. Aku punya benda untuk dilewati. " 

Kanade sudah berpikir untuk menantang gunung itu, tetapi hanya sebagai pilihan terakhir. 

Bagi Shin itu adalah rencana yang ceroboh, tetapi mempertimbangkan alasannya, itu bukan 
masalah tertawa. 

Setelah beristirahat sebentar sebelum Aokigahara, mereka melanjutkan ke hutan, dengan 
Shin di depan dan Karin di belakang. 

Peta yang ditampilkan di tepi bidang pandang Shin menjadi lebih kecil dan sinyal monster 
menghilang. 

Namun, masih mungkin untuk menggunakan berbagai keterampilan pendeteksian pada 
saat yang sama, suatu teknik yang tersedia di dunia baru, sehingga mereka tidak 
menghadapi risiko disergap. 

"Aku berkata, kita melanjutkan dengan mudah mengesankan." 

Kanade membuat komentar terkejut saat mereka mengikuti cahaya yang menunjukkan 
kepada mereka arah mana yang harus diambil, ditampilkan oleh item "Wings of 
Beckoning". 

Setiap monster yang mendekat akan melarikan diri setelah Shin menembak mereka dengan 
tembakan niat membunuh, jadi tidak ada pertempuran yang sebenarnya juga. 

"Aku pikir itu lebih baik?" 

Shin berpikir bahwa semakin sedikit rintangan yang mereka miliki, semakin baik, ketika 
dia menjawab Kanade. Dia tidak berharap menemukan kendala, secara alami. 

"Itu jelas benar. Tapi sementara semuanya berjalan sangat baik, kami menemukan 
penghalang yang tak terduga tepat di akhir ... jadi saya tidak bisa tidak berpikir bahwa ini 
mungkin sinyal bahwa sesuatu akan terjadi ... " 

" Saya mengerti maksud Anda ... atau lebih tepatnya, Saya merasa bahwa apa yang Anda 
katakan tadi mengibarkan bendera ... " 
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" Sebuah bendera? Saya tidak melihat bendera apa pun? " 

" Bukan bendera yang sebenarnya, saya mengacu pada kata-kata atau tindakan yang 
memutuskan hal-hal yang akan terjadi nanti. Bukankah itu kadang terjadi? Sebelum pergi 
ke medan perang, siapa pun yang mengatakan "Begitu kita kembali, aku akan melakukan 
ini atau itu" akan memiliki peluang tinggi untuk mati misalnya ... " 

Shin menggunakan contoh umum bendera Kematian untuk menjelaskan. 

"Hmm? Saya tidak bisa mengatakan saya pernah mendengar hal seperti itu. Apakah kamu, 
Karin? " 

"Mari kita lihat, kurasa aku pernah mendengar sesuatu yang serupa dari Sir Kankurou. 
Ketika seseorang pergi berperang, dia seharusnya tidak pernah berbicara tentang apa yang 
ingin mereka lakukan setelah kembali. Janji-janji pernikahan sangat tabu ... " 

Bendera kematian yang jujur untuk kebaikan. 

Shin berpikir kalau orang Kankurou ini bisa jadi mantan pemain. 

"Orang macam apa dia?" 

"Salah satu samurai terhebat di Hinomoto. Dia hidup sejak sebelum "Senja Yang Mulia", 
kesaksian hidup yang sejati dari zaman itu, bisa kita katakan. Dia adalah prajurit yang 
sangat kuat. " 

Mendengar bahwa dia telah hidup sejak sebelum" Dusk of the Majesty ", Shin berpikir 
bahwa dia bisa menjadi karakter pendukung seseorang. 

Sejauh yang diketahui Shin, mantan pemain hanya muncul setelah "Dusk of the Majesty". 
Mungkin ada pengecualian, tetapi Shin tahu sebagian besar pemain canggih terjebak dalam 
permainan kematian, terutama jika mereka samurai seperti dia. 

"Aku ingin bertemu---" 

Shin berhenti ketika dia mengungkapkan bagaimana dia ingin bertemu dengannya suatu 
hari. 

Inilah hasil dari bendera ... sinyal datang lebih dekat kepada mereka. 

"Tuan Shin? Kenapa kamu berhenti tiba-tiba? " 

" Sepertinya hambatan yang Lady Kanade sebutkan akan datang. Kami memiliki 12 sinyal 
yang datang dari belakang. Dan mereka bukan monster. " 

Setelah mendengar kata-kata Shin, Karin mengeluarkan senjatanya. Sedikit kemudian, 
Kanade juga melakukannya. 
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Grup 12-kuat menuju lurus ke Shin menggunakan versi sihir dan bela diri 【

Menyembunyikan】. Itulah alasan mengapa Karin, yang kedua setelah Shin dalam persepsi 

sinyal, tidak memperhatikan kehadiran mereka. 

"Izinkan saya untuk mengkonfirmasi, apakah Anda tahu ada kelompok berpakaian ninja 
yang akan menyerang Anda?" 

"... tidak persis, tapi kami telah diserang di masa lalu oleh kelompok yang sama. Mereka 
berpakaian seperti bandit. Kami diserang selama perjalanan, setelah semua ... kami 
mendengar bahwa bajingan seperti itu biasa di luar Hinomoto. " 

Shin bertanya kepada Karin juga; tampaknya penyerang mereka sampai sekarang bukanlah 
sesuatu yang istimewa dalam hal peralatan atau kemampuan, dan mereka tidak pernah 
diserang oleh kelompok yang jelas-jelas aneh seperti ini. 

Sulit untuk memutuskan apakah serangan sebelumnya terhubung ke kelompok yang saat 
ini mendekati. 

"Saya melihat kita tidak bisa membuat situasi menjadi jelas. Mari kita lanjutkan dan 
bertanya kepada mereka. " 

" Tapi mereka empat kali lipat jumlah kita, bukan? " 

" Yah, tunggu dan lihat saja. Lady Kanade, tolong sembunyikan dirimu sebentar. " 

Setelah mengatakan itu, Shin menggunakan sihir ilusi dan 【Menyembunyikan】 untuk 

menyembunyikan Kanade dan Karin dari kelompok ninja yang mendekatinya, 
menggantikan mereka dengan ilusi. 

Dia kemudian menyuruh Yuzuha menyembunyikan perangkap di pohon-pohon dan semak-
semak di dekatnya, kemudian menunggu kelompok itu tiba. 

Kelompok ninja mencapai lokasi Shin kira-kira 3 menit kemudian. 

Terlepas dari penampilan mereka, pekerjaan mereka tidak semuanya sama: 8 ninja dan 4 
pemburu. Level rata-rata mereka sedikit di atas 200. 

"Aku tahu kamu bersembunyi. Saya hanya ingin berbicara dengan Anda, dapatkah Anda 
menunjukkan diri Anda? " 

Kelompok itu tampaknya sudah sadar bahwa mereka telah ditemukan. Keempat pemburu 
datang sebelum Shin. 

"Serahkan para wanita." 

"Bagaimana jika aku menolak?" 
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"Kamu akan mati." 

Ketika mereka berkata begitu, para pria melemparkan pisau dicat hitam ke arah Shin. 

Kemudian, dengan penundaan waktu yang sengaja, para ninja di belakang mereka 
melemparkan kunai mereka ke arah Shin. 

"Terlalu lambat." 

Shin menghindari pisau terbang dan kuna; sebagai gantinya, tangan kanannya memegang 
pisau lempar yang diarungi dengan sifat melumpuhkan. Dia mengeluarkan pisau serupa 
dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke 2 lawan terdekat dengannya. 

"Guuh!" 

2 ninja jatuh ke tanah pada saat yang sama mengerang. Mereka jatuh dari pohon, tetapi 
mengingat tingkat mereka, mereka tidak akan mati dari tingkat kerusakan itu. 

Di antara enam yang tersisa, empat sudah ditangkap oleh Yuzuha. Dia telah melumpuhkan 
mereka dengan sihir kilat dan menangkap mereka. 

"Jadi sekarang ada jebakan korban yang tersisa." 

2 yang terakhir telah kehilangan kesadaran karena jebakan yang dimiliki Yuzuha. Mereka 
dapat melakukan sedikit sebelum pikiran dan kombinasi status negatif menjebak. 

"Yah, sejujurnya, aku tidak berharap semuanya akan selesai secepat ini." 

"Setuju." 

Kanade dan Karin tidak mengomentari situasi dengan cara ini. 

Pekerjaan ninja berspesialisasi dalam serangan pembunuhan dan merupakan tugas 
kepanduan yang canggih. Itu biasanya tidak terpikirkan untuk tidak hanya serangan 
mereka dapat dilihat, tetapi juga bagi mereka untuk jatuh dengan mudah ke serangan balik. 

"Pertama, mari kita ikat mereka dan lihat apa yang mereka katakan. Kita harus bisa 
mengumpulkan beberapa informasi. " 

Karena lawan mereka adalah ninja, Shin membuat Kanade dan Karin menunggu sementara 
dia berjalan lebih dekat ke salah satu dari mereka. Dia hanya beberapa langkah jauhnya 
ketika dia tiba-tiba berhenti. 

"Apa ini?" 

Shin tidak memandang, tetapi perasaan sesuatu menunjuk ke arahnya, dan matanya 
menyipit. 
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Tidak ada apa pun di peta. Namun, bidang persepsi yang ditingkatkan keterampilannya 
menunjukkan sinyal seseorang meningkatkan kekuatan sihir mereka sendiri di pintu 
masuk Aokigahara. 

Shin menggunakan 【Clairvoyance】 dan fokus. Dia menemukan seorang pria yang 

mengenakan peralatan jauh lebih besar daripada kelompok yang menyerang mereka, 
mengangkat tangannya ke arah Aokigahara. Bola api yang tak terhitung jumlahnya 
melayang di sekitarnya. 

"Yuzuha !! Kembalilah !! " 

Shin dengan cepat memanggil kembali Yuzuha dan berlari menuju Karin dan Kanade. Dia 
membuka semak-semak yang mereka sembunyikan di belakang dan meraihnya. 

"Apa yang terjadi ??" 

"Si-sir Shin !?" 

"Maaf, tapi tolong diamlah sebentar !!" 

Mengabaikan pertanyaan mereka, Shin mulai berlari menjauh untuk membuat jarak sejauh 
mungkin antara mereka dan itu. tempat. 

Setelah Yuzuha menyusul dan mendarat di bahunya, dia bahkan lebih cepat. 

"Saya punya pertanyaan!! Apakah Anda kenal seseorang yang bisa menembakkan bola api 
yang tak terhitung jumlahnya sekaligus !? " 

"Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu seseorang yang akan mampu 
melakukan itu !!" 

"Siapa pun yang akan menargetkan hidupmu, Nona Kanade !?" 

"Tidak ada yang aku tahu !!" 

"Daripada itu , tuan Shin !! Tolong biarkan kami turun !! " 

" Sedikit kesabaran lagi !! " 

Sambil bercakap-cakap dengan keras, Shin memperluas persepsinya di belakangnya. Bola 
api terbang menuju lokasi yang telah diserang Shin. 

Setelah beberapa saat, gema ledakan ledakan beruntun mengguncang hutan. Getaran 
mengguncang tanah di bawah kaki Shin. 

"Kelompok yang menyerang kita mungkin debu dan abu sekarang." 
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"Ledakan itu sekarang ... adalah serangan?" 

"Ya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu lokasi kami tadi. " 

Ledakan dan getaran membuat Kanade dan Karin menyadari situasinya. Kanade 
memandang asap yang mengepul, mengerutkan alisnya. 

"Jadi tujuan mereka adalah untuk menghalangi kemajuan kita dan menjadi sasaran 
serangan itu." 

"Itu mungkin. Sudah direncanakan bagi mereka untuk dikalahkan. Saya tidak berpikir ... 
ada yang mengejar kita sekarang. Itu akan sulit. " 

Bahkan sebelum memverifikasi hasil dari serangan itu, kastor telah meninggalkan pintu 
masuk Aokigahara. 

Bidang persepsi Shin hanya mencatat satu sinyal, bergerak menjauh dari Aokigahara 
dengan kecepatan tinggi. A Chosen One, mungkin. 

"Mereka menyerang musuh dengan menggunakan sekutu mereka sebagai target ...?" 

"Nyonya Karin, apakah Anda tahu siapa mereka?" 

"Tidak persis ... tapi aku tahu keluarga di bawah komando rumah Yaejima di barat, 
Rokuhara. Mereka memiliki keluarga ninja atas perintah mereka, dan desas-desus 
mengatakan bahwa jika tuannya menghendakinya, mereka akan menggunakan metode apa 
pun yang mungkin untuk membunuh target mereka. " 

Karin berulang kali menyatakan bahwa itu hanya rumor. 

Terlepas dari kebenaran, atau kurangnya itu di balik rumor, Shin merasa bahwa misi ini 
tiba-tiba berkembang melampaui pencarian memetik ramuan sederhana. 

"Akan lebih baik untuk memperhatikan penyergapan seperti itu juga mulai sekarang. Mari 
kita lanjutkan ke Fuji untuk saat ini. Setidaknya, saya ragu kita akan diserang lagi segera. " 

Mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap sekelilingnya, Shin dengan 
cepat mulai menuju ke gunung lagi. Begitu mereka keluar dari Aokigahara, itu adalah jalan 
lurus menuju Mt. Fuji. 

Di kota di kaki gunung, mereka tinggal di penginapan dengan keamanan tertinggi, dengan 
satu orang terjaga untuk berjaga-jaga. 

"Hanya untuk memastikan." 

Tanpa Kanade dan Karin tahu, Shin mengaktifkan skill 【Wall】. 
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Malam itu, bagaimanapun, tidak ada penyerang yang muncul; Rombongan Shin pergi ke Mt. 
Fuji saat fajar. 

Karena mereka sudah berada di kaki gunung, tidak butuh waktu lama sampai mereka 
mencapainya. 

"Sepertinya kabut mulai muncul di tengah gunung." 

Shin menyuarakan pikirannya sambil menatap gunung. 

Seperti yang Kanade katakan, kabut pucat yang tak terlihat dari kejauhan kini bisa terlihat 
tergantung di gunung. Akan sulit untuk melanjutkan tanpa semacam penanggulangan. 

"Apa yang kamu katakan? Bisakah Anda melakukan sesuatu? " 

Ketika mereka tiba di kejauhan, puluhan mels dari kabut, Kanade meminta pendapat Shin, 
campuran harapan dan keprihatinan dalam suaranya. 

"Melihat melalui mereka bukanlah masalah. Untuk mengetahui apakah kita tersesat atau 
tidak, kita harus masuk dulu. " 

Shin menjawab sambil melihat ke sisi lain dari kabut. 

Dia meminta pikiran Yuzuha melalui Mind Chat, dan dia menjawab bahwa kabut memiliki 
efek yang sama dengan teknik ilusi monster. Itu juga cukup kuat. 

"Aku akan mencoba masuk dulu. Saya akan memutuskan nanti apakah mungkin untuk 
melewati atau tidak. " 

" Bagaimana jika Anda tidak bisa kembali lagi? " 

" Bukankah kita harus menghabiskan lebih banyak waktu memeriksa kabut dari luar 
terlebih dahulu? Bagaimanapun juga, kami tidak akan dapat membantu Anda. " 

Mereka mungkin menganggap usulannya ceroboh. Kanade dan Karin memperingatkan Shin 
agar lebih berhati-hati. 

"Aku akan mengikat satu ujung tali ke tubuhku, dan kamu akan memegang ujung lainnya. 
Seperti ini, jika terjadi sesuatu kamu bisa menarikku keluar. Aku akan memeriksa hanya 
jika mungkin untuk lulus tanpa tersesat, jadi aku tidak berencana untuk masuk terlalu 
dalam, seharusnya tidak apa-apa. " 

" Hmm, kurasa metode ini bisa bekerja? " 

" Jika kita untuk masuk ke dalam diri kita sendiri, kita tidak punya pilihan selain 
melepaskan tali ... " 
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"Kalau begitu, lepaskan saja. Aku akan menangani semuanya sendiri. " 

Akan berbeda jika dia tidak tahu tentang apa yang bisa terjadi, tetapi berkat 【Analisis】 

Yuzuha, Shin tahu tidak akan ada masalah, jadi dia memberi tahu Karin bahwa mereka bisa 
melepaskan tali. . 

Kedua wanita itu masih belum sepenuhnya yakin, tetapi mereka memutuskan untuk 
mempercayai janji Shin untuk tidak melakukan apa pun yang sembrono, dan dengan kuat 
memegangi tali itu. 

"Yah, kalau begitu aku libur. Mohon tunggu sebentar. Yuzuha, tetap waspada. " 

" Kuu! " 

Yuzuha berteriak sebagai jawaban dan Shin berbalik untuk menuju ke dalam kabut. Pada 
tingkat kemampuannya, melihat melalui kabut yang membatasi jarak pandang seperti itu 
tidak sulit sama sekali. 

"Sinyal monster ... sedikit, tetapi mereka ada di sana. Jika itu sama seperti di era gim, 
bahkan mereka berdua akan baik-baik saja. " 

Shin berjalan sejauh tali diizinkan, lalu memandang ke arah puncak Mt. Fuji. 

Sebagian besar sinyal yang bisa dia rasakan berulang kali bergerak dan berhenti, sinyal 
khas monster biasa. 

"Perasaan ini ... tidak normal. Kenapa Kagutsuchi tidak ada di sana, sih? " 

Bidang persepsi Shin diperpanjang sampai puncak. Apa yang dirasakannya di sana 
memberinya perhatian. 

Di puncak, dia merasakan sinyal kecil dan sangat besar. Di lokasi di mana biasanya 
Kagutsuchi dulu, dia tidak merasakan apa-apa. 

Kedua sinyal berdiri kokoh di puncak, tidak bergerak satu inci. 

Karena mereka tidak ada di peta, dia tidak bisa melihat warna spidol mereka; 
memikirkannya dari sudut pandang permainan, dia memutuskan bahwa mereka mungkin 
adalah bos monster, hadir menggantikan Kagutsuchi. 

"Ramuan obat seharusnya mendekati puncak, jadi kita harus lebih dekat dalam hal apapun 
... Saya kira mereka tidak akan mengabaikan kita jika kita melakukannya." 

Jika monster itu masih Shin Kagutsuchi tahu, ada cara untuk mengambil Rumput Ular Mati 
tanpa diketahui. 
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Tidak mungkin untuk mengetahui, bagaimanapun, kemampuan persepsi seperti apa yang 
dimiliki monster yang sekarang berada di puncak. Beberapa bos tidak menyerang kecuali 
ditantang, tetapi Shin mengalami kesulitan memutuskan apakah akan membawa Kanade 
dan Karin bersamanya atau tidak. 

Jika pasukan ninja misterius tidak menyerang mereka, dia akan meninggalkan mereka di 
luar, tetapi dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan pria menembakkan bola api 
mencoba sesuatu lagi. 

Akankah lebih baik menyimpannya dalam pandangannya, atau memberi mereka item 
defensif dan meminta Yuzuha menjaga mereka? Sambil memikirkan dilema ini, Shin 
kembali ke tempat dia meninggalkan mereka. 

"Bagaimana situasi di dalam? Sepertinya tidak ada masalah serius? " 

" Tidak ada gerakan membatasi tertentu di dalam. Daripada itu, sesuatu yang lain 
membuatku penasaran. " 

Shin memberi tahu Kanade dan Karin tentang sinyal yang tidak bergerak di atas Fuji. 

"Aku menganggap mereka adalah monster yang memerintah Fuji." 

"Begitu, begitu ... aku merasa aneh kalau ada dua." 

"Legenda mengatakan bahwa pedang ilahi bersandar di puncak Mt. Fuji. Mungkinkah 
mereka ada di sana sebagai pelindungnya? " 

Senjata legendaris di tempat di mana tidak ada yang berani menginjak ... kisah yang cukup 
umum. 

Namun, sejauh yang diketahui Shin, tidak ada senjata tersembunyi seperti yang disebutkan 
Karin seharusnya ditemukan di puncak Fuji. 

"Kami tidak memiliki niat untuk bertarung, jadi itu akan ideal jika mereka meninggalkan 
kami sendirian, tetapi ada kemungkinan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Aku bisa 
pergi sendiri, tetapi kemungkinan serangan seperti yang sebelumnya masih ada ... " 

" Apakah mungkin bagi indra kita untuk tidak terpengaruh oleh kabut, seperti milikmu, 
tuan Shin? Jika demikian, kita bisa menggunakannya untuk menyembunyikan kehadiran 
kita. " 

"Aku juga berpikir untuk melakukan itu, tapi aku tidak tahu bagaimana kabut ini 
membingungkan indera manusia. Jika kita bergerak bersama, aku bisa menarikmu ke 
depan jika perlu. " 

Jika mereka tidak bergerak, mereka juga tidak akan tersesat. Jika mereka hanya fokus 
untuk membela diri, Shin bisa mengambil mereka kembali setelah pertempuran berakhir. 
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Sulit untuk memutuskan metode mana yang lebih aman. 

"Nyonya, saya sarankan kita mengikuti Tuan Shin. Aku akan menangani monster yang 
menyerang kita. " 

" Kami akan membuat Shin khawatir, tapi menunggu di sini adalah kemungkinan untuk 
mempertimbangkan juga, bukan? " 

"Aku malu mengakui bahwa aku tidak bisa merasakan serangan sihir yang menargetkan 
kita sebelumnya. Jika sesuatu yang serupa terjadi, saya tidak bisa mengatasinya sendiri. 
Tampaknya mungkin untuk menerima sinyal musuh bahkan di dalam kabut, jadi kupikir 
kemungkinan disergap lebih rendah di sana daripada di sini. " 

Semua perkembangan yang mungkin dipertimbangkan, Karin mengusulkan ke Kanade 
untuk masuk ke dalam kabut dengan Shin. 

"Kamu juga benar sekali. O Shin, bisakah Anda mengizinkan kami untuk menemani Anda? " 

" Ya. Kami akan menghindari konfrontasi dengan monster dan menggunakan rute 
terpendek yang tersedia. " 

Shin mengangguk pada pertanyaan Kanade. Untuk jaga-jaga, dia menurunkan 【Limit】 ke 

level II, membawa dirinya ke status mendekati waktu Game Kematian. 

Mereka akan menjauh sejauh mungkin dari bos. Untuk menurunkan kemungkinan 
ditemukan, mereka memutuskan pada strategi sederhana bahwa dua akan menunggu tepat 
sebelum lokasi ramuan, dan kemudian mereka memasuki kabut. 

"Aku tidak bisa mengatakan aku menikmati perkembangan seperti ini." 

"Lagipula kita tidak bisa mengikat satu sama lain dengan tali. Mohon bersabar. " 

Dalam kabut, tiga manusia berjalan sambil berpegangan tangan. Shin adalah pemimpin, 
Kanade di tengah, dan Karin mengambil bagian belakang. Karena ini, kedua tangan Kanade 
terisi. 

Kanade, dipaksa dalam situasi yang sama seperti seorang anak berpegangan tangan dengan 
orang tuanya agar tidak tersesat, bisa dimengerti sedikit kesal. 

"Hanya sedikit kesabaran." 

"Tolong jangan khawatir. Jika ada monster yang keluar, aku akan menjadi tamengmu. " 

"O Karin, bukan itu yang aku bicarakan." 

Sepertinya Karin berpikir bahwa Kanade prihatin dengan fakta bahwa jika monster 
menyerang, dia tidak bisa menggunakan senjatanya. 
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Memang benar kalau berjalan di daerah di mana monster bisa muncul tanpa bisa 
menggunakan senjata, tidak menyenangkan, tetapi Shin berpikir bahwa Kanade benar-
benar berarti sesuatu yang lain. 

"Ups, monster sedang menuju ke arah kita. Lewat sini. " 

Shin melihat monster itu mendekat dan menuju ke tebing terdekat. Beberapa menit 
kemudian, Kanade dan Karin merasakan sinyal monster juga dan bersembunyi di bayang-
bayang batu. 

Setelah beberapa menit berlalu, tanah mulai bergetar sedikit. 

Langkah-langkah berat dan gemuruh perlahan-lahan mendekati tebing tempat rombongan 
Shin bersembunyi. 

(Harus menjadi golem.) 

Monster yang berjalan ke arah mereka dengan langkah kaki yang menggelegar, memiliki 
tubuh besar berukuran lebih dari 4 mels, adalah Bullrock Golem. 

Penampilannya hanyalah batu-batu berukir kasar yang dirangkai menjadi bentuk manusia, 
sementara kepalanya menyerupai seekor banteng. Seperti yang terlihat kuat, serangan 
fisiknya sangat kuat. 

Levelnya ada di kisaran 400-500; dipukul oleh lempengan batu seperti kelelawar logam 
yang dipakainya akan berarti kematian mendadak bahkan untuk pekerjaan di garis depan, 
tergantung pada peralatannya. Pada dasarnya, puncak fokus pada serangan fisik. 

Kecuali di ruang bawah tanah, biasanya muncul di pegunungan dan di dalam tambang. 

Keterampilan persepsinya sangat rendah: selama seseorang tidak mengeluarkan suara 
keras atau menyerangnya, itu mudah untuk dihindari. 

Bullrock Golem yang telah mendekati rombongan Shin menghilang lagi di kabut, tanpa 
menunjukkan tanda-tanda telah memperhatikan mereka. 

"Tidak apa-apa sekarang. Ayo pergi. " 

Setelah memastikan bahwa Bullrock Golem cukup jauh, Shin berdiri. 

Ketiganya terus mendaki gunung dengan langkah cepat, sambil menghindari semua 
monster. 

Setelah kira-kira 2 jam, mereka tiba tepat sebelum puncak. 

"Hm?" 
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Shin, yang memimpin, memperhatikan bahwa kabut menghilang pada titik tertentu dari 
jalan menuju ke puncak. 

"Sir Shin, apakah sesuatu terjadi?" 

"Sepertinya kabut menghilang sedikit di depan." 

"Mungkinkah itu?" 

Kanade bereaksi terhadap kata-kata Shin. Melihat puncak dari bawah, itu tampak 
diselimuti kabut seperti sisa sisi atas gunung. 

Yang diperhatikan Shin adalah bahwa di dalam kabut ada lokasi yang sangat jelas. 

"Aku mengerti, jika kita melanjutkan dan seterusnya kita tidak akan disembunyikan lagi." 

Shin berhenti selangkah sebelum akhir kabut dan menebak alasan mengapa kabut itu akan 
berhenti di sana. 

"Untuk tidak membiarkan penyusup masuk, begitu." 

"(Kuu, ada, sesuatu.)" 

Mereka diawasi. 

Shin segera memperhatikan bahwa beberapa pasang mata, yang bahkan tidak berusaha 
menyembunyikan kehadiran kuat mereka, diarahkan pada mereka. 

Telinga Yuzuha meninggi dan dia melihat ke arah sumber sinyal-sinyal ini. 

"Kita diawasi, bukan?" 

"Memikirkan intimidasi sekuat itu dimungkinkan hanya dengan melihat ..." 

Kanade dan Karin juga menyadari bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. 

Karin, dengan ekspresi tegas, menyentuh gagang pedangnya, tetapi Kanade tampak 
kewalahan oleh aura pengamat. 

"Maukah kamu menunggu di sini?" 

"Tidak, saya percaya yang terbaik adalah melanjutkan bersama. Saya pikir mereka tahu 
bahwa kita bertiga. Jika kita berpisah, mereka mungkin menjadi lebih waspada. Saya tidak 
merasa permusuhan datang dari mereka. Kami tidak datang untuk bertarung, jadi saya 
pikir lebih baik tidak memprovokasi mereka. " 

Karin berbicara dengan ekspresi yang sangat serius, dan Kanade mengangguk. 
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Shin dan rombongannya bergerak ke atas, waspada terhadap lingkungan mereka. Setelah 
sekitar 30 menit, mereka mencapai tempat yang tampak seperti kuil kecil. 

"Tuan Shin, aku merasakan kehadiran yang aneh." 

"Sinyal monster yang lebih besar tepat di depan kita, bukan." 

Peta itu dengan jelas menunjukkan sinyal monster itu, tapi yang bisa mereka lihat hanyalah 
batu, tanah, dan beberapa tanaman . Sinyal yang lebih kecil jauh di dalam kuil kecil. 

Ketika ketiganya berhenti, telinga mereka mengambil suara dua benda keras yang saling 
bergesekan. 

"Ah, jadi ini adalah sumber sinyal." 

Shin melihat ke arah asal suara dan mengangguk, sepertinya mengerti apa sumbernya. 『

Kakura materialnya yang terwujud masih tergantung di pinggulnya. 

"Shin, bukankah ini berbahaya ...?" 

"Nyonya, jika terjadi sesuatu, aku akan mengulur waktu bagimu untuk melarikan diri." 

Berbeda sekali dengan nada terkesan dari kata-kata Shin, Karin dan Kanade menjadi pucat 
dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja. 

Reaksi mereka sangat alami, karena di atas kuil ada 8 kepala ular raksasa, membungkuk ke 
depan dan menatap mereka. 

Mulut ular itu cukup besar untuk melahap manusia dewasa dalam satu gigitan. 

3 dari 8 kepala telah mendekat, dan suara udara mendesis di mulut mereka mencapai 
telinga partai. 

Apa yang mereka pikir adalah batu sebenarnya adalah tubuh ular itu. 

"Orochi berkepala delapan ... bukan. Itu bukan monster yang seharusnya tinggal di bagian 
ini. " 

" Bagaimana kamu bisa begitu tenang? " 

" Seperti yang dikatakan Karin, aku tidak merasakan permusuhan. Jika dia ingin menyerang 
kita, itu akan dilakukan sebelum kita memperhatikan kehadirannya. " 

Penanda pada peta adalah warna hijau netralitas. Orochi berkepala delapan ini tidak 
melakukan apa-apa secara khusus dan hanya terus memandangi 3 manusia dan rubah. 

"(Sangat, tertarik?)" 
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"(Kelihatannya seperti itu. Sepertinya tidak ingin bertempur.)" 

Mungkin juga karena Shin dan teman-temannya tidak menggunakan senjata mereka, 
Orochi berkepala delapan tampaknya tidak sangat waspada terhadap kehadiran mereka. 

Itu hanya terus menatap mereka, seolah melihat jauh ke dalam hati mereka. 

"Apakah kita punya tamu? Yachi, jangan melihat mereka terlalu banyak, kamu akan 
menakuti mereka. Mundur sedikit. " 

Saat Shin berpikir untuk mengatakan sesuatu padanya, suara wanita terdengar dari dalam 
kuil. 

Menanggapi suara itu, ular itu perlahan menarik kembali kepalanya, yang bersandar pada 
tubuhnya. 

Setelah beberapa saat, mereka bisa melihat seseorang muncul dari kuil. 

"Kami pasti mengejutkanmu. Jika Anda tidak mencoba sesuatu yang lucu, Anda tidak akan 
diserang. Tenangkan diri. " 

Dari kuil muncul seorang gadis cantik yang mengenakan baju besi platinum dengan batas 
biru. 

Rambut hitamnya, memanjang sampai pinggulnya, berkilau di bawah sinar matahari. 
Tangan kanannya memegang helm, katana kirinya. 

―――― 『Salah satu dari Lima Pedang Tertinggi -- Munechika -- Level 929』 

".... Permintaan maaf kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa. " 

Shin, setelah menatap kosong pada sesaat pada nama yang ditampilkan oleh 【Analyze】, 

menggumamkan permintaan maaf. 

"Bersenandung. Secara umum, orang menggunakan senjata mereka, mengira mereka akan 
diserang, atau melarikan diri, tetapi Anda jelas berbeda. Apa tujuanmu? " 

Munechika berbicara kepada Shin tanpa menunjukkan kekuatiran dari mereka sendiri. 
Penampilannya yang tajam, membuat Shin merasa seolah sedang diinterogasi. 

"Kami datang untuk mencari ramuan yang disebut Rumput Ular Mati, ketika kami 
mendengarnya tumbuh di puncak Mt. Fuji. " 

" Oh, itu. Memang, itu tumbuh di sini. " 

" !!! " 
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Kanade hanya bisa menelan setelah mendengar kata-kata Munechika. 

Informasi Shin berusia lebih dari 500 tahun. Mengandalkan itu dan pergi ke Mt. Fuji untuk 
menemukan Rumput Ular Mati sebagian merupakan pertaruhan. 

"Bisakah kamu berbagi dengan kami? Kami tidak memiliki niat untuk melukai Anda. Segera 
setelah kami mengumpulkan beberapa Rumput Ular Mati, kami akan segera berangkat. " 

" Itu bukan sesuatu yang berharga bagi kami. Memberi Anda beberapa bukan masalah. " 

Kata-kata Munechika sepertinya menyiratkan sesuatu yang lain. Matanya diarahkan ke 
Shin. 

"B-jadi kita bisa---" 

"Namun. Area ini berada di bawah aturan kami. Jika kamu ingin mengambil sesuatu dari 
sini, kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. " 

Munechika memotong kata-kata Kanade dan berbicara dengan jelas. 

"... apa yang kamu inginkan ...?" 

Shin, merasakan mata Munechika padanya, menanyakan niatnya. 

Munechika adalah seorang NPC / Monster yang diimplementasikan dalam acara utama 
pembaruan ke-5 "Banquet of Blades", "Trial of the Noble Sword". 

Acara tersebut terdiri dari mengalahkan bentuk manusia dari senjata tertentu; sekali 
dikalahkan, orang akan mendapatkan senjata asli. Dalam kasusnya, seperti namanya, 
katana kelas-kuno 『Mikazuki Munechika』 akan tersedia untuk digunakan. 

Seperti yang ditunjukkan oleh grade, itu adalah salah satu senjata dengan atribut tertinggi 
di THE NEW GATE. 

Jenis kelaminnya saat menghadapinya adalah acak; tidak mungkin untuk mengetahui 
apakah itu berubah menjadi pria atau wanita sebelum melawannya. 

Kebetulan, ketika Shin bertarung selama era game, itu adalah seorang pemuda yang 
ramping dan tampan. Setiap saat. 

"Senjata yang tidak digunakan hanya bisa berkarat. Akhirnya, seseorang yang cocok 
dengan pedang yang cocok telah muncul. Aku meminta duel. " 

" ... Apa yang akan terjadi jika aku menolak? " 
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"Aku tidak akan membiarkan kamu ramuan. Jangan khawatir, saya tidak meminta duel 
sampai mati. Saya akan menahan diri. Aku berjanji akan tetap menggunakan pedangku jika 
itu akan menimbulkan luka fatal. " 

Shin tidak bisa menahan diri untuk bereaksi terhadap kata-kata Munechika. 

Jenis kelamin mereka berbeda, tetapi Shin telah bertarung melawan Munechika tidak 
hanya sekali, tetapi beberapa kali selama era game. Kekuatan bertarung Munechika begitu 
tinggi sehingga bahkan Shin yang maksimal tidak bisa menang. 

Statistik dan peralatannya tidak sebagus sekarang, dan dia merasakan kekalahan berkali-
kali. 

Dia berhasil menang hanya sekali, dengan sedikit keberuntungan, tepat sebelum acara 
berakhir. 

"...... Nona Kanade, Karin, tolong mundurlah agar tidak terlibat dalam pertempuran. Yuzuha, 
aku mengandalkanmu. " 

" Kuu! " 

Shin dengan hati-hati memeriksa keberadaan penyerang, lalu menyuruh kedua wanita itu 
untuk pergi. 

Untuk keamanan tambahan, dia meminta Yuzuha untuk mengawasi mereka. 

"Kehadiranmu berbeda sekarang. Lebih baik daripada yang saya harapkan. " 

" Aku sudah jatuh berkali-kali karena kamu. Kali ini, kamu tidak akan mengatakan bahwa 
aku menang karena keberuntungan. " 

Shin mengeluarkan sebuah kartu dan mematerialisasikannya. 

"Jatuh? Tetapi terlebih lagi ... apakah itu ...? " 

" Aku tidak bisa kalah dengan ini. Tidak perlu menahan apapun. " 

Apa yang dipegang Shin saat dia membuat deklarasi adalah『 Hakuramaru 』. 

Dia tidak akan menggunakan 『Kakura』. Atau lebih baik dikatakan, dia tidak bisa. Atribut 

ura Kakura 』tidak cukup tinggi untuk menahan senjata Munechika. 

【Limit】 masih II. Jika Orochi berkepala delapan juga menyerang, dia harus pergi dengan 

kekuatan penuh, tapi ini hanya duel, jadi dia memilih untuk menghadapinya dalam keadaan 
yang paling bisa dia kendalikan. 
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"Untuk mengira masih ada senjata seperti itu di dunia ini ... tapi sekarang bukan saatnya 
untuk berbicara." 

Munechika mengenakan helm yang dia bawa di tangan kanannya dan mencengkeram 
gagang katana yang dia pegang dengan tangan kirinya. 

Munechika sendiri yang menggambar senjata yang bisa digambarkan sebagai tiruannya: 『

Mikazuki Munechika』. 

"Aku datang." 

Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Munechika melangkah tepat di depan mata Shin. 
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Vol. 8 - 2.3 
Bab 2 -- Bagian 3 

Jarak antara keduanya kira-kira 10 mels. Untuk monster bos di level Munechika, jarak 
seperti itu tidak ada artinya. Bilahnya melengkung saat mendekati Shin, yang dia balas 
dengan 『Hakuramaru』. 

Dua garis perak berbenturan di ruang antara dua lawan. 

"Karin, bisa Anda melihat apa yang baru saja terjadi?" 

"Ini membuat frustrasi mengakui, tapi semua aku melihat setelah-gambar. Tapi, selain itu, 
Milady, itu berbahaya, jadi tolong mundur sedikit lagi. " 

Karin mencoba menarik kembali Kanade, yang menjadi bersemangat saat melihat tebasan 
pedang kedua prajurit itu. 

Pertempuran antara lawan berkemampuan tinggi berbahaya untuk ditonton, jika ada yang 
terlalu dekat. 

Karin, yang memahami kekuatan serangan yang baru saja mereka saksikan, yakin bahwa 
mereka perlu mundur lebih jauh atau mereka tidak akan aman. 

"Respons yang bagus, dan kekuatan otot yang cukup untuk menahan pedangku, begitu." 

"Aku sudah melatih, kamu tahu ." "Kalau begitu 

tunjukkan teknikmu." 

Setelah retort kasual Shin, Munechika berjongkok, seolah meluncur di tanah. Pada saat 
yang sama, tebasan pedang menerbangkan Shin dari kiri bawah. 

Shin, yang telah mengamati gerakan Munechika sambil berdiri diam, menangkis pedang 
serang dengan 『Hakuramaru』. 

Kedua bilah digiling satu sama lain, meluncurkan percikan api di sekitar. 

"Tidak buruk sama sekali." 

Dengan sedikit senyum di bibirnya, Munechika dengan tangkas menangani senjata yang 
ditolaknya. 

Ditopang oleh lengan pedang yang kuat yang pas dari level 900, badai irisan pedang 
menyerang Shin seperti semburan perak. 
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"Fuuh !!" 

Shin menangkis tebasan dengan 『Hakuramaru』, masing-masing cukup kuat untuk 

mengoyak tanah. 

Suara terus menerus dari bentrok logam terus bergema di sekitarnya. Namun, bentrokan 
itu begitu cepat sehingga, bagi telinga Kanade dan Karin, mereka datang sebagai satu suara 
yang berkelanjutan. 

Setiap kali pedang berbentrokan, semburan perak menghasilkan percikan api merah, 
sementara tanah di sekitar Shin terbelah oleh bekas irisan pedang. 

(Bagaimanapun, dia bertarung secara berbeda.) 

Shin menganalisis gaya bertarung Munechika saat dia memukul mundur serangannya. 

Tidak semua senjata berlabel "katana" memiliki panjang yang sama. Mereka seperti 『

Mikazuki Masamune』 memiliki bilah yang panjangnya kira-kira 80 makam. Di sisi lain, 

kategori katana 『Hakuramaru』 milik memiliki 70 bilah makam. 

Gaya bertarung Munechika fokus pada serangan dari jarak jauh, mengambil keuntungan 
dari perbedaan panjang bilah. 

Bahkan hanya 10 pemakaman terasa jauh lebih lama dari sudut pandang Shin selama 
pertempuran. 

Setiap serangan Munechika perempuan itu berat, tetapi umumnya dia lebih fokus pada 
kuantitas. 

Munechika laki-laki yang bertarung Shin di masa lalu lebih fokus pada kekuatan di balik 
setiap serangan, menggunakan gaya bertarung yang berfokus pada kekuatan serangan 
tinggi. 

Dia, atau dia, telah diprogram berdasarkan gerakan tuan pedang; Shin ingat bahwa mereka 
jauh lebih kuat daripada level mereka. 

"Jadi kamu bisa mencocokkan ini juga. Tetapi apakah mempertahankan semua yang dapat 
Anda lakukan? " 

" Tentu saja tidak. Aku akan segera datang! " 

Shin menangkis pedang lawan dengan intensitas lebih dari sebelumnya. Dia tidak bisa 
sejauh melemparkan Munechika tidak seimbang, tetapi dia berhasil menciptakan ruang di 
antara mereka. 
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Mengambil keuntungan dari ruang itu, yang berlangsung kurang dari sekejap, Shin 
menyelinap mendekat. 

Sebagian sebagai pembalasan terhadap Munechika, Shin menutup jarak di antara mereka 
dalam satu nafas. Dengan cara yang berlawanan dari sebelumnya, 『Hakuramaru』 

berubah menjadi kilatan perak dan diserang, hanya untuk dihentikan oleh Munechika. 

『Bilah Hakuramaru』 lebih pendek dari 『Mikazuki Munechika』, dan perbedaan bahan 

mereka membuat 『Hakuramaru』 lebih ringan juga. Di sisi lain, ini memungkinkannya 

untuk diayunkan jauh ke dalam ruang lawan dengan kecepatan yang lebih tinggi. 

"Ssshh !!" 

Munechika mencoba melangkah mundur untuk mendapatkan jarak dan ruang. Namun 
Shin, melangkah lebih cepat. 

Adegan beberapa detik yang lalu diulangi, tetapi serangan dan pertahanan telah berpindah 
tempat. 

"Hnng ...!" 

Munechika mendengus sambil menangkis pukulan Shin. Dia baru saja berhasil menangkis 
tebasan Shin, yang lebih cepat dari yang dia duga. 

"Seperti yang diharapkan darimu!" 

Serangan Shin memang cepat, tetapi nyaris gagal mencapai Munechika. 

Munechika, meskipun kecepatannya lebih rendah, bisa mengimbangi Shin hanya berkat 
kemampuannya dengan pedang. 

Mungkin karena cara dia diprogram, atau betapa dia telah mengasah keterampilannya 
dalam 500 tahun, kemampuan Munechika lebih tinggi dari Shin. 

Gaya bertarung Shin dengan katana lahir dari ajaran yang ia terima dari seseorang yang 
benar-benar berlatih permainan pedang -- bukan Kendo -- selama era permainan. Dia 
mengasahnya selama Game Kematian dan sampai saat ini. 

Dia telah membuatnya lebih cepat, lebih kuat, lebih efisien. 

Mengasah keterampilannya dalam pertempuran yang sebenarnya memberi Shin kekuatan 
baru yang mustahil dicapai melalui pelatihan sederhana. 

Namun, Shin tidak memiliki bakat khusus dalam seni bela diri. 
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Dalam banyak pertempuran, dia akan berada di puncak berkat statistiknya yang lebih 
tinggi; dia telah menerima ajaran selama kurang dari satu tahun, dan meskipun itu 
merupakan periode yang intens, dia jauh dari mereka yang bisa disebut penguasa pedang. 

"Tidak kusangka kau bisa melakukan banyak hal! Menarik! " 

" Terhormat untuk memenuhi harapan Anda! " 

Tebasan Shin, yang sebagian besar mengikuti jalan lurus, secara sistematis ditangkis oleh 
gerakan seperti busur pedang Munechika. 

Tebasan yang dibelokkan gagal memengaruhi Munechika, mengukir batu di belakangnya 
dengan gempa susulan sebagai gantinya. 

Hanya dalam beberapa detik, mereka sudah bentrok lebih dari 10 kali, tetapi kedua prajurit 
itu masih belum terluka. 

Siklus serangan dan pertahanan sepertinya akan terus tidak berubah, tetapi Shin tiba-tiba 
mengubah pola serangannya. 

Dari jarak ideal untuk menyerang dengan 『Hakuramaru』, dia mendorong lebih dekat. 

"Hmh !?" 

Pada saat yang sama Munechika memperhatikan kemajuannya, kaki kanan Shin melompat 
maju. 

Menghadapi tendangan tiba-tiba, Munechika menggunakan lengan kirinya untuk 
menghentikannya. 

Suara benturan logam bergema, saat Munechika meluncur 10 mels ke belakang, 
meninggalkan dua trek lurus di tanah. 

"Siapa yang akan mengharapkan tendangan pada saat itu? Orang yang tidak terduga. " 

" Mengandalkan terlalu banyak senjata akan membuat seseorang tidak berdaya jika tanpa 
senjata. " 

Gaya bertarung Shin tidak pernah bergantung pada katana. Dia telah benar-benar melatih 
keterampilan fisik, terutama kalau-kalau dia dilucuti dan kehilangan senjatanya. 

Itu juga memungkinkan untuk menggabungkan gaya ini dengan permainan pedang. 

"Anda pikir bahwa bahkan jika kita terus melintasi pedang, tidak ada yang akan berubah, 
kan?" 
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"Kau menemukan aku keluar. Sejauh menyangkut teknik, bagaimanapun juga aku adalah 
langkah di bawahmu. " 

" Untuk menyadari tingkat teknik seseorang bukanlah sesuatu yang buruk ...... itu baik-baik 
saja. Sudah lama sejak aku menyilangkan pedang dengan benar. Aku akan membawakanmu 
Dead Snake Grass, tunggu sebentar. " 

Dia puas, atau begitulah tampaknya. Munechika dengan santai menyarungkan pedangnya, 
begitu mudah sehingga mengejutkan Shin. 

Bahkan jika itu hanya pertempuran kecil, dia berpikir bahwa bahkan jika keterampilan 
tidak digunakan, bentrokan pedang yang lebih ganas tidak akan terhindarkan. 

"Eh ... kita sudah selesai?" 

"Ya, itu akan dilakukan. Saya belum memiliki lawan yang layak selama 100 tahun. Dan jika 
kita melanjutkan lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. " 

Munechika berbicara sambil tersenyum. Mungkin karena kegembiraan pertempuran masih 
melekat dalam dirinya, dia memancarkan aura yang begitu menyihir sehingga sulit untuk 
membayangkan bahwa dia adalah senjata yang diubah. 

"Aku mengerti, jika demikian aku akan dengan senang hati menerima kebaikanmu." 

Merasakan aura dan kehadiran yang datang dari Munechika, Shin mundur selangkah. Duel 
adalah satu hal, tetapi jika mereka bertarung dengan serius, geografi di sekitarnya akan 
sangat berubah. 

"Ini, inilah yang aku janjikan." 

Munechika kembali sekitar 10 menit kemudian, memegang Rumput Ular Mati yang cukup 
di tangannya. 

"Terima kasih banyak." 

"Jika kamu punya kesempatan, datang lagi. Saya ingin berbicara dengan Anda lagi. " 

" Saya mengerti. Kami sedang bergegas sekarang, tetapi suatu hari nanti aku akan 
melakukannya. " 

Shin bergabung kembali dengan Kanade dan Karin, dan bersama-sama mereka dengan 
cepat menuruni Mt. Fuji. 

Kanade senang dan bersemangat, Rumput Ular Mati di tangan. 

Dengan cara yang sama sekali berbeda, Karin menatap punggung Shin sambil terus 
berjalan lurus ke depan. 
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Shin, merasakan matanya tertuju pada punggungnya, bertanya-tanya reaksi apa yang akan 
dia tunjukkan. 

◆◆◆◆ 

Setelah turun dari gunung, mereka bermaksud untuk kembali langsung ke rumah Kujou 
untuk memberikan obat kepada saudara perempuan Kanade ... tetapi itu tidak terjadi. 

Mungkin karena jadwal perjalanan mereka yang sulit, atau karena mendapatkan Rumput 
Ular Mati telah membuatnya lega, ketika mereka mencapai kaki gunung, Kanade tidak 
stabil di kakinya. 

"Mari kita kembali ke kota dan mencari penginapan terlebih dahulu." 

"Maafkan aku ..." 

Mereka tidak bisa membuatnya berjalan lagi, jadi Shin menggendong Kanade di 
pundaknya. 

Yuzuha melompat turun dari bahu Shin dan berjalan di tanah di samping mereka. 

Setelah beberapa menit berjalan, suara napas tidur Kanade mencapai telinga Shin. 

"Dia tertidur. Untungnya sepertinya dia tidak demam, dia pasti sangat lelah. " 

"Dia tegang selama ini, jadi itu mungkin. Di Mt. Fuji, dia juga dilotot oleh Orochi, jadi dia 
mungkin juga dalam batas kemampuan mentalnya. " 

Saat turun dari Mt. Fuji, Shin mengetahui bahwa Kanade tidak bisa melihat level Orochi 
berkepala delapan. 

Itu bukan misteri mengapa: Level Orochi adalah 833, cukup untuk menyamai iblis kelas 
Grand Duke. 

Dengan kemampuan untuk memahami kekuatan lawan, tetapi sama sekali tidak memiliki 
kekuatan untuk mengalahkan mereka, Kanade pasti secara tidak sadar tegang. 

Tambahkan penampilan lawan di level yang sama sekali berbeda seperti Munechika, dan 
tidak heran ketegangannya telah mencapai level maksimum. 

Ini juga menjelaskan nadanya yang tidak biasa ketika dia bergabung dalam percakapan 
Shin dan Munechika. 

"Prioritas pertama kami adalah memulihkan kekuatan kami, benar. Aku akan berjaga, jadi 
tolong istirahatkan Karin. Kamu juga tegang, kan? " 
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Bahkan jika level kekuatan mereka berbeda, posisi Kanade dan Karin hampir sama. 
Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa tugas Karin untuk melindungi Kanade mungkin 
membuatnya merasa lebih banyak tekanan. 

"Saya sangat berterima kasih atas pertimbangan Anda. Saya malu mengakui bahwa saya 
tidak sepenuhnya tenang sekarang. Pertempuran antara Sir Shin dan Munechika ... bahkan 
hanya satu gempa susulan dapat menyebabkan cedera serius, tetapi aku dipenuhi dengan 
emosi yang tidak bisa aku jelaskan ... kurasa aku tidak normal. " 

Karin menyuarakan pikiran batinnya, pipinya sedikit memerah. 

Sejauh yang bisa dilihat Shin, dia tidak sehat seperti Kanade. Menjadi seorang samurai 
seperti dia, dia pasti merasakan sesuatu yang istimewa. 

Ketika mereka tiba di kota, kelompok itu langsung menuju penginapan. 

Itu adalah penginapan yang sama yang mereka gunakan sebelum menuju Mt. Fuji, dan 
Yuzuha juga bisa menginap di sana. 

Mereka membayar satu malam dan pergi ke kamar mereka. 

"Apakah temanmu sakit? Jika perlu, kita bisa memanggil dokter. " 

Pemilik penginapan memperhatikan Kanade yang sedang tidur dan bertanya karena 
khawatir. 

"Tidak apa-apa, saya pikir dia hanya lelah karena perjalanan. Jika kondisinya memburuk, 
kami akan membawanya sendiri ke dokter. " 

Shin menolak dengan sopan agar tidak menyinggung pemilik, membaringkan Kanade di 
kamarnya, dan membiarkannya tidur. 

"Aku di kamar sebelah. Mari kita mengawasinya, dan jika dia merasa lebih baik kita akan 
pergi. Pastikan kamu istirahat dengan baik juga, Karin. " 

" Terima kasih banyak. " 

Shin membalikkan punggungnya ke Karin dan menuju ke kamarnya. Menggunakan 
kemampuan pendeteksiannya secara maksimal, ia memeriksa sekeliling dengan seksama. 

Dia tidak merasakan kehadiran orang yang mengikuti mereka. Peta juga tidak 
menunjukkan spidol merah. 

Namun, jika musuh tidak secara jelas menunjukkan permusuhan atau serangan, mereka 
tidak dianggap demikian. Spidol tidak bisa dipercaya terlalu banyak. 

"Yuzuha, apa kamu merasakan sesuatu?" 
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"Kuu? Kuu ... tidak, tidak ada apa-apa. " 

Yuzuha memejamkan matanya dan menyemangati telinganya, tetapi tampaknya juga tidak 
merasakan apa-apa. 

Hari sudah senja. 

Shin ragu-ragu untuk meninggalkan kedua wanita itu sendirian untuk makan di luar, jadi 
dia memutuskan untuk berbaring di tempat tidur sebentar. 

Penginapan mereka berkualitas tinggi, jadi tempat tidurnya besar dan nyaman. 

"Dia tidak menanyakan apa pun pada akhirnya." 

Siluet Karin muncul di benak Shin. 

Sejak mereka mulai turun Mt. Fuji, Shin merasakan mata Karin padanya ... 

Mungkin itu karena kondisi Kanade yang buruk, atau waktunya tidak tepat, tetapi itu 
adalah misteri bagi Shin mengapa Karin tidak mengatakan sepatah kata pun dalam 
perjalanan kembali dari gunung. 

Seolah ingin menginterupsi pikiran-pikiran ini, sementara dia berbaring di tempat tidur, 
Yuzuha melompat untuk langsung menyelam ke dadanya. 

"Kuu!" 

"Oof !!" 

Dia telah berubah lagi menjadi mode gadis muda, jadi penyelamannya memaksa rengekan 
keluar dari mulut Shin yang santai. Terakhir kali dia berubah menjadi seorang gadis, Shin 
mengenakan pakaiannya, jadi setidaknya kali ini bukan menyelam telanjang. 

Kombinasi jubah gadis kuil Yuzuha, dengan kontrasnya yang jelas antara merah dan putih, 
dan rambut perak sebahu dan ekor perak menarik perhatian Shin. Ada 6 ekor mencuat dari 
rok crimsonnya. Dia mulai bertanya-tanya di mana dan bagaimana mereka melekat pada 
tubuhnya. 

"Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba melompat? " 

" Shin, semua milikku " 

Yuzuha menjawab dengan cara yang agak terputus ketika dia mulai berbicara setelah 
mengambil formulir ini. 

Biasanya dia akan memeluk bola di sisi tempat tidur, tapi sekarang dia meletakkan 
kepalanya di dada Shin dan menutup matanya. 
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Ketika Shin bepergian dengan Schnee, Tiera, dan Kagerou, Shin dan Yuzuha tidur di kamar 
yang sama, dan kadang-kadang dia akan menyelinap di ranjang yang sama dengannya, 
setengah tertidur. 

Itu tidak terjadi lagi setelah Shibaid bergabung dengan mereka, tetapi ternyata itu karena 
dia menahan diri. 

(Dia mungkin terlihat dewasa, tetapi di dalam dia masih anak-anak. Yah, situasi ini hampir 
tidak dapat diterima ...) 

Itu bisa dimaafkan ketika dia dalam mode cewek kecil, tapi sekarang penampilannya 
seperti remaja, segera perilaku ini tidak bisa hanya disebut "menggemaskan". 

Jika dia tumbuh lagi, akan sulit untuk hanya bermain dengannya sebagai "adik perempuan". 

(... Adik kecil, ya ...) 

Yuzuha masih berbaring di atas Shin, mungkin tertidur. Shin mendapati dirinya 
memikirkan adik perempuannya di dunia nyata. Seolah dipicu oleh itu, ia mulai mengingat 
banyak kenangan lain dari dunianya yang dulu. 

Orang tuanya, neneknya, saudara-saudaranya yang lain. Teman-teman sekolah 
menengahnya, anggota lingkaran universitasnya. Wajah-wajah yang muncul dan 
menghilang di benaknya, entah kenapa, semuanya tersenyum. 

"... anjing laut! Hai Yuzuha! Jangan menyodok hidungku dengan ekormu! Bulu kamu! Naik 
hidungku !! " 

Suasana melankolis dihancurkan oleh serangan Yuzuha yang tiba-tiba. 

Ujung-ujung ekornya yang bergoyang-goyang menusuk hidung Shin. 

"Kuu." 

"Jangan kuu-ing sekarang, nona kecil. Ada apa denganmu tiba-tiba. " 

" Kamu berpikir, hal-hal aneh. " 

Yuzuha balas sembari mengembungkan pipinya. Gerakan ekornya dimaksudkan untuk 
menarik perhatian Shin kembali padanya. Bagaimanapun, dia belum tertidur, dan tidak 
senang diabaikan. 

Tangan Shin bergerak untuk menenangkannya, tetapi ditangkap oleh ekornya dan dibawa 
melewati kepalanya. "Maaf maaf. Aku baru ingat beberapa hal ... jadi, haruskah aku 
menepuk-nepuk kepalamu sekarang? " 

Shin dengan lembut membelai kepala Yuzuha, berpikir bahwa dia masih anak kecil. 
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"Kuu ...." 

Ekor Yuzuha di atas, bawah, kiri, dan kanan. 

Shin tidak bisa membantu tetapi berpikir dia tampak seperti anjing anak anjing. Itu 
pemandangan yang sangat menenangkan. 

"... memo, aku terlalu santai ... Aku mulai mengantuk." 

Shin juga agak lelah, jadi melonggarkan sarafnya membiarkan rasa kantuk yang kuat 
menghampirinya. 

Karena kebiasaannya di masa lalu, ia langsung melemparkan keterampilan tipe penghalang 
untuk mengamankan keamanan ruangan. 

"Kuu? Shin, tidur? " 

" Maaf Yuzuha ... kita harus mendapatkan sesuatu untuk dimakan ... " 

" Kamu tidak bisa, tidak baik. " 

Mengatakan ini, Yuzuha kembali ke bentuk rubahnya. 

Yuzuha telah tumbuh karena kenaikan stat-nya, dan sekarang sekitar 1 mel panjangnya. 

"Ah ... ini adalah ... buruk ..." 

Shin berjuang melawan kelopak matanya yang berat, tetapi bulu halus Yuzuha memberinya 
kudeta. Sebelum kehangatan dan sentuhan lembutnya, hanya masalah waktu sebelum Shin 
tertidur. 

◆◆◆◆ 
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"..... mwah?" 

Hari berikutnya, Shin bangun sedikit sebelum fajar. 

Yuzuha, dalam mode binatang, sedang tidur di sebelahnya, ekornya bersandar di dada dan 
perut Shin. 

"Aah ... yeah..aku tertidur." 

Sambil menikmati kelembutan ekornya, Shin teringat apa yang terjadi malam sebelumnya. 
Saya pasti lebih lelah dari yang saya kira, katanya dalam hati sambil berdiri dan 
meregangkan tubuh. 

"Kuu?" 

"Ah, maaf, apakah aku membangunkanmu?" 

Yuzuha merasakan gerakan Shin dan membuka matanya. 

Satu jam setelah matahari terbit, dia merasa orang-orang bergerak di kamar sebelah. 

Kanade tampak seperti merasa jauh lebih baik, dan Karin juga lega. 

"Baiklah, mari kita pergi dan membawa ramuan obat ke saudarimu kalau begitu." 

"Ya, mari kita bergegas!" 

Sembuh sepenuhnya setelah satu malam istirahat, Kanade berlari di depan kelompok. 

Di belakangnya, Shin dan Karin mulai berlari juga. 

"Tolong jangan memaksakan dirimu terlalu keras, Milady." 

Karin khawatir karena apa yang terjadi sehari sebelumnya, jadi dia memperingatkan 
Kanade. 

Kanade menyesal telah membuatnya khawatir, jadi dia menjawab "Aku tahu." 

Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka sambil mengambil istirahat kapan pun 
diperlukan. Di perjalanan, Shin menggunakan keterampilan pendeteksiannya untuk 
memeriksa ancaman di sekitarnya. 
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Dirampok oleh pencuri tepat setelah mereka memperoleh Rumput Ular Mati akan menjadi 
lelucon buruk. 

Mereka mungkin tidak akan diserang di tempat di mana orang bisa melihat, tetapi untuk 
memastikan dia memilih untuk tetap waspada. 

Mungkin karena itu, mereka bisa mencapai wilayah Kujou tanpa serangan musuh. 

"Dari sini, mungkin hanya butuh setengah hari lagi." 

"Apakah kamu tidak memaksakan diri? Apakah kamu tidak melakukan sesuatu yang tidak 
biasa? " 

" Aku tidak. Saya baik-baik saja. Kami sudah datang sejauh ini, saya tidak akan roboh di 
akhir. " 

Sambil beristirahat di rumah teh di sepanjang jalan, pihak Shin mendiskusikan rute ke 
tujuan mereka. 

Kutukan Kanade adalah bahwa rintangan akan selalu muncul tepat di akhir. 

Para penyerang misterius, pertemuan dengan monster yang seharusnya tidak ada di sana ... 
semua peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari sejak mereka bertemu Shin tidak ada 
yang perlu ditertawakan. 

Itu wajar bagi Shin untuk sangat berhati-hati. 

"Kami masih tidak tahu apa-apa tentang orang-orang penyerang, kita tidak bisa 
membiarkan penjaga kami turun." 

"Saya juga telah merenungkan tentang mereka. Jika mereka menyerang mengetahui bahwa 
aku seorang Kujou, keluarga utama bisa bergerak juga. " 

" Mungkinkah sesuatu terjadi ketika kita berada di luar negeri? " 

" Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi kita akan tahu begitu kita kembali. " 

Shin tidak tahu apa yang terjadi dengan posisi Kanade di dalam rumah utama, tetapi 
membayangkan bahwa mereka akan dapat mengumpulkan semacam informasi. 

Shin sendiri berencana untuk melanjutkan perjalanan setelah dia melihat mereka pergi ke 
tempat tujuan. Wajahnya sudah diketahui, jadi meskipun dia berpisah dengan mereka, 
tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan terlibat lagi. 

"Yah, kita hampir sampai. Ayo pergi. " 

" Mengerti. " 
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"Terserah Anda." 

Kelompok itu berangkat lagi, dengan Shin memimpin. 

Seperti yang dikatakan Kanade, setelah setengah hari kompleks utama kastil mulai terlihat. 
Jelas itu adalah kastil bergaya Jepang. 

Sebuah kelompok yang mengenakan baju besi berdiri di jalan menuju kastil. 

"Apakah itu prajurit kastil?" 

"Lambang bendera mereka... mereka berasal dari keluarga Toudou." 

"Kankurou, kalau begitu. Toshiro juga bisa ada di sana. " 

Kanade dan Karin tampaknya tahu lambang yang dilukiskan pada bendera tentara dan 
tidak khawatir dengan kehadiran mereka. 

Shin juga mendengar nama yang bukan hal baru baginya, jadi dia lega dan memutuskan 
untuk bertanya tentang mereka. 

"Apakah Anda tahu mereka?" 

"Ya, bukan hanya mereka, tetapi kita memiliki bagian dari tentara kita yang berpatroli di 
wilayah itu. Berkat itu, kerusakan dan korban karena monster dan pencuri dijaga 
seminimal mungkin. " 

Para prajurit yang mereka temui tampaknya sedang dalam perjalanan kembali dari patroli. 

"Tapi karena itu, ada beberapa cabang guild petualang." 

"Apa maksudmu?" 

"Quests untuk petualang untuk mengambil ... terutama yang tentang memusnahkan 
monster yang akan menawarkan hadiah tinggi ... yah, monster itu dihilangkan oleh patroli 
tentara. Level rata-rata mereka adalah 200, sehingga mereka dapat menangani monster 
apa pun kecuali monster yang luar biasa kuat. Karena itu, beberapa di negara ini bertujuan 
untuk menjadi petualang. Tentu saja, ada prajurit yang kuat milik guild petualang 
Hinomoto. " 

Karin berkomentar singkat bahwa dia sangat terkejut setelah meninggalkan negara itu. 

Beberapa orang bahkan menyebut Hinomoto sebagai "negara setan dan orang barbar". 

Bahkan di Balmel, kota berbenteng selalu di bawah ancaman "Banjir", tingkat rata-rata 
prajurit kurang dari 150. Hanya beberapa elit yang melampaui 200, jadi Shin mengerti 
alasan di balik nama itu atau orang-orang yang tidak tidak tahu itu. 
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"Hinomoto sangat meyakini bahwa masalah nasional harus ditangani di dalam negeri. 
Bagaimanapun juga, kita tidak memiliki wilayah yang luas seperti daratan. Negara kita 
harus ditangani sendiri, dan kita lakukan. " 

Hinomoto juga dikatakan lebih aman daripada daratan. 

Ketika mereka berbicara, mereka menyusul sekelompok tentara. Pasukan belakang 
memperhatikan kelompok Shin. 

"Saya adalah putri sulung keluarga Saegusa, Saegusa Karin. Saya menemani Lady Kanade 
dari Kujou. Siapa yang memimpin peleton ini? " 

Saat Karin memperkenalkan dirinya, pasukan ragu-ragu sejenak, lalu membagi dalam dua 
garis sempurna, menunjukkan dua pria di tengah. 

Shin menggunakan 【Analisis】 untuk menampilkan nama dan level pria yang perlahan 

berjalan ke arah mereka. 

Salah satunya adalah Yaejima Toshiro, seorang samurai tingkat 190. Dia tampak berusia 
awal dua puluhan, rambut hitam dengan garis-garis putih dan mata cokelat, seorang pria 
muda yang tampak bangga. 

Berbeda dengan baju besi berwarna timah yang dikenakan tentara lain, pakaiannya 
berwarna biru laut. Status sosial dan kedudukannya mungkin berbeda. 

Kedua katana yang tergantung di kedua sisi pinggangnya menunjukkan bahwa dia adalah 
pengguna gaya dua pedang. 

Pria lainnya adalah Toudou Kankurou, seorang samurai level 255 dan seorang pria berusia 
antara 50 dan 60 tahun. 

Rambutnya putih dan dahinya berkerut, tetapi postur dan sikapnya yang lurus dan tajam 
tidak menunjukkan tanda usia tua. Matanya tipis hampir seperti celah, ekspresinya lembut 
dan lembut. 

Dia jelas-jelas menonjol di antara prajurit yang mengenakan baju besi, karena dia 
mengenakan jubah hijau gelap dan biru tua, hampir hitam, celana panjang besar yang 
disebut hakama. 

Shin mengerti alasan mengapa dia tidak memakai baju besi. Statistik celana hakama-nya 
lebih tinggi dari armor prajurit. Yang lebih menarik perhatiannya adalah katana yang 
tergantung di pinggang pria tua itu. 

"Nyonya Karin, bangsawan Kanade. Saya mendengar Anda telah meninggalkan Hinomoto, 
tetapi saya senang melihat Anda aman dan sehat. " 
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"Aku senang melihatmu dalam kesehatan yang baik juga, Kankurou. Apakah kamu kembali 
dari patroli? " 

Pria yang disebut Karin sebagai prajurit terkuat Hinomoto mulai berbicara dengan Kanade 
dengan nada lembut. 

"Ya, kami baru saja membunuh monster yang dilaporkan sulit ditundukkan. Noble Kanade, 
jika kamu telah kembali, apakah itu berarti kamu telah mendapatkan ramuan obat? " 

Ekspresi Kankurou berubah dari tersenyum menjadi serius. Dia tahu alasan mengapa 
Kanade meninggalkan Hinomoto. 

"Ya, kami telah memperoleh jumlah yang cukup. Bagaimana kondisi kakak saya? " 

" Semakin memburuk, meskipun lambat. Tetapi masih harus ada waktu. Kami akan 
memimpin, rekanmu adalah ...!? " 

Kankurou berbicara sambil mengalihkan pandangan ke arah Shin. Saat berbicara, 
ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. 

"Tuan Kankurou, apakah kamu kenal orang ini?" 

"T-tidak, aku ... permintaan maafku. Dia hanya menyerupai seseorang yang dulu kukenal. " 

" Ah, tidak, tolong jangan khawatir. " 

Kankurou menggelengkan kepalanya pada pertanyaan Toshiro dan meminta maaf kepada 
Shin. 

Shin berpikir bahwa reaksinya agak berlebihan, tetapi tidak ada yang perlu ditanyakan 
lebih lanjut, jadi dia tidak mengatakan apapun secara khusus. 

"Pria ini adalah Tuan Shin. Dia membantu kami mengambil ramuan obat. Saya akan 
membawanya ke rumah besar. Tuan Kankurou, Nyonya Kanade, silakan menuju ke tempat 
Nyonya Haruna. " 

" Ke rumah besar? Hm, bisakah dia dipercaya? " 

" Ya. " 

Karin menatap lurus ke arah Kankurou dan mengangguk. 

"Jika nona Karin mengatakan demikian, maka seharusnya tidak ada masalah." 

"Tuan, apakah Anda yakin? Pada saat-saat seperti ini, tidak disarankan untuk menyambut 
orang asing dengan latar belakang yang tidak diketahui ... " 
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" Toshiro, kami menanggung banyak hutang budi kepada Shin. Saya tidak tahu apa yang 
terjadi, tetapi saya pribadi memastikan bahwa dia bukan musuh bebuyutan. " 

" ... Jika Lady Kanade berbicara demikian, maka ... " 

Toshiro tampak tidak puas dengan jawaban Kanade, tetapi tidak mengajukan keberatan. 
Tapi, bisa dikatakan bahwa sebagai gantinya, dia memelototi Shin dengan tajam. 

"Jika demikian, aku akan mengatakan kita hanya berpisah di sini. Pekerjaan saya selesai di 
sini, tuan-tuan ini pasti lebih dari cocok untuk menjaga Anda. Jika ada sesuatu yang terjadi, 
ini bukan waktu terbaik untuk membiarkan seseorang curiga. " 

Dia tidak harus menerima hadiah atau yang serupa juga. Tidak perlu membiarkannya 
masuk ke kediaman tidak peduli apa. 

"Setelah semua yang kamu lakukan untuk kami, mengirimmu kembali dengan tangan 
kosong akan lebih dari tidak berterima kasih untuk kami. Paling tidak, saya berharap Anda 
bermalam di sini. " 

" Saya akan membawanya ke kediaman yang ditugaskan untuk keluarga Saegusa. Saya 
mengerti benar kekhawatiran Toshiro. Aku akan bertanggung jawab atas tindakan tuan 
Shin. " 

" Hg, Nyonya Karin, kamu tidak perlu pergi sejauh menjaga orang ini, aku bisa melakukan 
itu- " 

Toshiro keberatan dengan niat Karin untuk mengambil tanggung jawab untuk Shin. 

"Toshiro, aku ragu bijak jika terus mengajukan keberatan. Lady Karin adalah salah satu 
Brave Ten dari Hinomoto, saya yakin tidak perlu khawatir. " 

" Itu benar, tapi ... " 

Karin rupanya memegang gelar yang tidak disadari Shin. Nama itu menyarankan itu 
diberikan kepada prajurit Hinomoto yang paling ulung. 

"Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Sir Shin, aku berterima kasih atas bantuanmu dalam 
usaha ini. " 

" Ehm... ya. " 

Kankurou membungkuk sedikit dan menuju ke arah kastil bersama Kanade. 

Setelah beberapa saat, Shin dan Karin pergi ke kota kastil dan memasuki batas kastil. 

Dengan cara yang sama seperti Toshiro, penjaga gerbang tidak senang dengan membiarkan 
Shin masuk, tetapi berkat intervensi Karin, tidak ada keributan. 
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"Ini benar-benar besar." 

"Bagaimanapun juga ada banyak fasilitas di dalam kastil." 

Kastil Kujou dikelilingi oleh parit, dengan kompleks kastil utama di pusatnya. Perimeter 
kastil berisi fasilitas pelatihan, bengkel, dan banyak tempat tinggal. 

Ukurannya yang besar adalah fitur yang paling luar biasa. Itu jauh lebih besar dari istana 
gaya Jepang yang diketahui Shin. 

Itu tampak seperti kastil yang berisi sebuah kota, terpisah dari kota kastil, di luar 
temboknya. Di sekitar kompleks utama, ada satu set tembok dan gerbang. 

Keduanya berjalan menyusuri jalan yang tidak mungkin dilalui tanpa panduan, lalu tiba di 
depan salah satu tempat tinggal terbesar. 

Penjaga gerbang buru-buru mendatangi mereka, tetapi berkat Karin mereka bisa lewat 
tanpa hambatan. 

Penjaga itu tampaknya lebih terkejut dengan kedatangan Karin yang tiba-tiba daripada 
kehadiran Shin. 

"Aku minta maaf atas gangguan yang terjadi." 

"Tolong jangan, para penjaga juga tampak gembira. Mereka harus mencintaimu dan 
menghormatimu. " 

" Itu benar! Wanita kami baik kepada semua orang, semua vassals mencintainya. " 

Kata-kata Shin dijawab dengan bangga oleh Midou Chiyo, seorang wanita yang melayani 
rumah Saegusa. Dia adalah penjaga Karin, dan tidak diragukan lagi orang yang paling 
bahagia melihat Karin kembali. 

"Cukup tentang aku, di mana ayah?" 

"Dia sudah menunggu di dalam kediaman." 

"Terima kasih. Sir Shin, aku memintamu untuk bergabung denganku untuk perkenalan 
singkat. " 

" Dimengerti. " 

Shin dan Karin memasuki kediaman, dipimpin oleh Chiyo. 

"Nyonya kita, Karin dan Tuan Shin, telah tiba." 

Chiyo mengumumkan kedatangan mereka di depan pintu geser kamar. 
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Setelah mendengar jawaban, Chiyo membuka pintu, memperlihatkan seorang pria duduk 
bersila di tengah ruangan dan seorang wanita di sisinya. 

Pria itu memiliki tubuh yang besar dan berotot, yang jelas terlihat melalui kimononya. Pria 
yang berbentuk seperti batu kasar, atau begitulah pikir Shin. Wanita itu duduk di 
sebelahnya dengan postur yang tepat, tersenyum lembut. Dia bertubuh pendek, tetapi di 
sebelah pria itu dia tampak lebih kecil. 

"Ayah, ibu, aku telah kembali." 

"Selamat datang kembali. Saya telah mendengar apa yang terjadi pada tingkat tertentu. 
Sepertinya kamu menemukan apa yang kamu cari. " 

" Ya, sekarang kita tinggal menunggu obatnya dibuat. " 

Pria yang dipanggil Karin itu bertukar kata-kata singkat dengannya, lalu berbalik ke arah 
Shin. 

"Saya minta maaf untuk menunggu. Saya adalah kepala ke-3 dari rumah Saegusa, Saegusa 
Kuyou. Ini istriku, Kayo. " 

" Namaku Shin. Ini Yuzuha, kita terikat kontrak. " 

" Kuu! " 

Shin duduk dalam posisi yang tepat di sebelah Karin dan memperkenalkan dirinya. Yuzuha 
duduk di atas bantal di sebelahnya. 

"Aku diberitahu bahwa kamu meminjamkan bantuanmu untuk putri dan wanita kami 
Kanade dalam pencarian mereka. Juga bahwa Anda berusaha untuk pergi tanpa menerima 
hadiah apa pun. Kamu tahu apa yang dicari wanita Kanade, kan? " 

" Hanya itu ramuan obat untuk saudara perempuannya. " 

"Memang. Hasilnya belum datang, tetapi jika Lady Haruna harus disembuhkan, kami akan 
berhutang banyak kepada Anda. Tetapi bahkan jika tidak demikian, untuk menyelamatkan 
orang lain dari bahaya tanpa imbalan ... semangat itu adalah sesuatu yang saya kagumi. 
Anda dipersilakan untuk tinggal di kediaman kami bukan hanya satu hari, tetapi untuk 
waktu yang singkat jika Anda mau. " 

" Terima kasih banyak. " 

" Ayah, Tuan Shin telah menyelamatkan hidupku dan nyonya Kanade, dan--- " 

" Aku datang masuk !! " 
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Sapaan singkat antara Shin dan Kuyou berakhir, dan ketika Karin hendak menjelaskan 
secara rinci apa yang terjadi, tiba-tiba Kanade membuka pintu geser dan masuk. 

".... Nyonya Kanade. Saya pikir Anda menuju ke kediaman? " 

"Aku memberikan Dead Snake Grass ke pembuat ramuan. Tidak ada lagi yang bisa saya 
lakukan. Saya ingin memberi tahu adik saya bahwa kami memiliki semua bahan untuk obat, 
tetapi kami tidak dapat memastikan sampai kami melihatnya benar-benar efektif ... ayah 
sibuk dalam beberapa pertemuan, jadi saya datang ke sini terlebih dahulu. " 

" Lady Kanade. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi tolong tenanglah. " 

Kuyou mengatakan bahwa dia tidak bertindak dengan benar untuk seorang wanita Kujou, 
tetapi Kanade cemberut dan membalas. 

"Aku tidak bisa menahan ini. Setidaknya di antara kita, maafkan kelakuanku. " 

Kekhawatiran Kanade tidak akan hilang kecuali obatnya terbukti efektif dan saudara 
perempuannya sembuh. 

Kuyou memahami perasaannya dan tidak mencela dia lebih jauh. 

"Pokoknya, apa yang kamu bicarakan?" 

"Aku akan bertanya tentang Tuan Shin. Sepertinya ada sedikit keributan sebelum kamu 
memasuki kastil. " 

" Aku telah mempelajari alasan mengapa suasana di dalam kastil tidak baik. Tidak heran 
kalau Shin akan dipandang dengan kecurigaan. " 

Kanade telah mendengar dari Kankurou apa yang terjadi ketika mereka pergi bersama ke 
kastil. 

"Ayah, Milady, saya masih belum mendengar tentang itu. Bisakah Anda memberi tahu saya? 
" 

" Hmm, saya mengerti. " 

" Ehm, saya minta maaf karena mengganggu, tapi apakah saya 

boleh mendengarkan keadaan seperti itu? " Shin menyela ketika Kuyou berbicara. Dia 
merasa itu bukan sesuatu yang bisa didengar oleh orang luar. 

"Itu tidak apa-apa, lagipula itu tidak lebih dari rumor. Orang-orang membicarakan hal ini di 
seluruh kota kastil. Itu hanyalah rumor tentang gerakan mencurigakan rumah Yaejima, 
penguasa barat. Awalnya kami telah memperjuangkan kekuasaan atas Hinomoto: tidak 
peduli kredibilitas rumornya, atau kekurangannya, orang tidak bisa tidak khawatir. Namun, 
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sejauh yang saya tahu, kepala keluarga Yaejima saat ini adalah teman dekat dengan tuan 
Kujou Tadahisa, kepala keluarga Kujou dan ayah wanita Kanade. Saya sangat meragukan 
bahwa rumor itu benar. " 

" Jika ada sesuatu yang terjadi, itu bisa menjadi Ichinose. " 

Setelah Kuyou berbicara, Kayo berpartisipasi dalam percakapan untuk pertama kalinya. 

"Ichinose?" 

"Keluarga itu selalu sangat peduli dengan perubahan keseimbangan kekuasaan antara 
timur dan barat, sampai beberapa saat yang lalu mereka berbicara tentang penyatuan 
Hinomoto. Mengenai masalah suksesi juga, mereka bahkan mengatakan bahwa karena 
Karin tidak ada di sini, dia harus dipindahkan, kau tahu? Sungguh, tidak ada apa-apa selain 
tidak sopan! " 

" Ibu, harap tenang. Tapi aku mengerti, jadi itulah yang terjadi. " 

Karin menenangkan Kayo yang kesal dan mengangguk memahami situasi. 

Rupanya Toshiro mencurigai Shin dikirim oleh Ichinose. 

"Yah, itu belum seperti mereka sudah melakukan apa pun. Tidak ada apa-apa selain rumor 
saat ini, jadi kami mengumpulkan informasi. Ngomong-ngomong, aku secara pribadi lebih 
tertarik pada Shin, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang perjalananmu? " 

"Yah ..." 

"Tentu saja. Kami bertemu untuk pertama kalinya di kapal, ketika kami kembali ke 
Hinomoto. " 

Kayo mengganti topik pembicaraan, menyatakan minat tinggi pada Shin. 

Ketika dia berpikir tentang bagaimana merespons, Kanade mengantisipasinya dengan 
menceritakan bagaimana mereka pertama kali bertemu. 

"------ lalu dia menyelamatkan kita ketika kita jatuh ke laut ... Ngomong-ngomong, apa yang 
dia lakukan saat itu?" 

"Apa, tepatnya?" 

"Karin, dia menciummu dan menggerayangi payudaramu, bukankah dia tidak ? " 

" A-apa !? Tuan Shin !! Apa yang kamu lakukan padaku saat aku pingsan !? " 
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Kata-kata Kanade menyebabkan Karin bangkit dan menutupi dadanya dengan tangannya. 
Dia dengan cepat bergerak menjauh darinya ke dinding, menggunakan bantal sebagai 
pelindung. 

"Ooh, beri tahu kami lebih banyak." 

"Ya, itu memang sangat menarik." 

Pada saat yang sama, Kuyou mengeluarkan aura intimidasi yang kuat, sementara senyum 
Kayo benar-benar meninggalkan bibirnya. Ekspresi Shin menjadi kaku di bawah pengaruh 
tekanan yang mengabaikan level dan statistik. 

"Tidak, tidak, tidak, tidak seperti kelihatannya! Aku bertindak seperti itu karena aku 
khawatir napas dan nadi wanita Karin telah berhenti! Saya yakinkan Anda bahwa saya 
tidak memikirkan sesuatu yang tidak patut !! Nyonya Kanade, tolong jangan menggunakan 
kata-kata yang bisa disalahpahami !! " 

Shin berusaha mati-matian untuk membela diri dari kerusakan yang disebabkan oleh kata-
kata ledakan Kanade. 

Shin menjelaskan bagaimana ciuman itu untuk memulai kembali Karin yang berhenti 
bernapas dan dia tidak membelai payudaranya, tetapi menggunakan pijat jantung untuk 
membuat jantungnya berdetak lagi, mengingat pengetahuan yang terbatas yang bisa 
dikerahkannya. 

Begitulah betapa mengerikannya suasana Kuyou dan Kayo bagi Shin. Ini adalah apa yang 
mereka sebut "ketakutan irasional", mungkin. 

"Hmm, jadi itu semua untuk menyelamatkan putriku, benarkah begitu?" 

"Tepat. Tindakan ini harus dilakukan secepat mungkin. Saya bukan ahli sejati, tetapi saya 
pikir tidak ada waktu untuk memikirkannya. Saya yakinkan Anda, saya benar-benar 
meyakinkan Anda bahwa saya tidak memiliki hal yang tidak pantas dalam pikiran. " 

" Saya juga menjaminnya. Aku bangun lebih dulu, dan ingat betapa Shin berusaha mati-
matian untuk membantu Karin. " 

Shin memberi tahu Kanade," Katakan itu dulu, maukah !? "dalam benaknya, tetapi dia 
menahan diri untuk tidak menyuarakan pikirannya di depan Kuyou dan permaisuri. 

"Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada tuan Shin. Kalau bukan karena kamu, baik 
putriku dan perempuanku Kanade akan tenggelam dalam badai itu. " 

" Aku hanya senang keadaannya sudah jelas sekarang. " 

Shin, terbebas dari aura orang tua yang mengintimidasi, menyeka keringat dingin dari 
dahinya. . Kehadiran mereka bahkan lebih luar biasa daripada monster bos. 
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Karin, yang telah pindah dari Shin, duduk di sebelahnya setelah mendengar penjelasannya. 
Wajahnya merah padam. 

Setelah itu mereka berbicara tentang bagaimana mereka mendaki Gunung. Fuji dan tiba 
kembali di kastil, ketika Chiyo datang untuk mengumumkan bahwa rombongan Kanade 
telah tiba untuk menjemputnya. 

"Pertemuan akhirnya berakhir. Saya akan pergi sekarang. Aku akan menemuimu besok." 

Kanade berkata begitu dan kembali ke kastil. Dia tiba-tiba tiba, menjatuhkan bom yang 
kuat dan menyebabkan keributan, jadi setelah keberangkatannya tempat tinggal itu terasa 
sangat sunyi. 

"Yah, kita sudah bicara cukup lama. Biarkan kami menawarimu makan. " 

Setelah makan malam, Shin diberitahu bahwa bak mandi sudah siap, jadi dia pergi ke 
kamar mandi seperti yang diperintahkan. 

Setelah Shin pergi untuk mandi, Kuyou, Kayo dan Karin tetap di kediaman untuk berbicara. 

"Bagaimanapun, apakah benar ada orang seperti yang Lady Kanade gambarkan di atas Mt. 
Fuji? " 

" Ya. Saya percaya bahwa jika mereka tidak hanya cocok dengan keterampilan mereka, 
tetapi berjuang sampai akhir, hanya Tuan Shin yang akan selamat. Dia menyebut ular 
raksasa itu "Orochi Berkepala Delapan", tetapi saya tidak tahu identitas wanita itu. 
Sejujurnya, saya tidak yakin apakah dia manusia atau bukan. " 

Nada percakapan sekarang benar-benar serius. Kuyou sendiri tidak bisa lalai untuk 
bertanya tentang informasi penting seperti apa Mt. Kabut Fuji bersembunyi. 

"Legenda monster mengatakan melahap seluruh negara, dan seorang gadis yang 
menjinakkannya ... jika mereka tidak akan meninggalkan kabut, aku menganggap itu akan 
bijaksana bagi kita untuk tidak mengganggu mereka juga. Saya pikir tuan Tadahisa akan 
memanggil Anda besok: pastikan untuk memberi tahu dia juga. " 

" Aku akan. " 

Kuyou, dalam peran sebagai kepala rumah, memberi perintah khusus kepada Karin. 

Bahkan sekarang ada orang yang mencoba memasuki kabut, meskipun sedikit. Jika, secara 
kebetulan, mereka mencapai puncak dan menghasut mereka yang tinggal di sana, ada 
kemungkinan untuk menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa. 

Kuyou yakin bahwa Tadahisa akan memahami risiko setelah mendengar tentang 
perjalanan dari Kanade, tetapi dia memilih untuk menambah keamanan. 
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"Apakah topik yang sulit akhirnya berakhir?" 

"Mereka adalah. Hari ini adalah hari yang cukup mengejutkan. " 

" Itu benar. Tidak kusangka Karin akan membawa seorang pria ke rumah! Dan mereka 
bahkan sudah berciuman. " 

" M-ibu! Tolong jangan bawa itu lagi! " 

Karin buru-buru mencoba menghentikan kembalinya topik yang memalukan itu. 

"Tapi bukankah ini sangat penting? Dengan Anda jauh dari Hinomoto, saya harus menolak 
semua undangan wawancara pernikahan. Bukankah sudah waktunya untuk berpikir 
tentang menetap? Jadi, apa pendapat Anda tentang Tuan Shin? Dia tampak sopan, dan 
cukup bisa menggunakan pedang, bukan? Saya tidak berpikir dia akan menjadi prospek 
pernikahan yang buruk. " 

"Hmgh !! Itu terlalu tiba-tiba untuk dibicarakan !! " 

" I-itu benar! Kami juga nyaris tidak saling kenal! " 

Ayah dan anak itu keberatan dengan perkawinan Kayo yang tiba-tiba. 

Kuyou benar-benar menentang gagasan itu, tetapi kata-kata Karin tampaknya 
menunjukkan bahwa segala sesuatunya bisa berbeda jika mereka saling mengenal dengan 
lebih baik. 

"Kamu sepertinya tidak sepenuhnya menentangnya, kan. Saya melihat kita perlu tahu lebih 
banyak tentang Pak Shin. " 

" Ibu! Aku mohon padamu, tolong jangan lakukan sesuatu yang aneh! " 

" Kayo! M-pernikahan! Masih terlalu dini! " 

Percakapan seperti itu berlanjut di kediaman sementara Shin sedang mandi. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 8 - 2.5 
Bab 2 -- Bagian 5 

Pagi berikutnya. 

Shin sedang mengayunkan 『Kakura』 di taman di depan ruangan yang ditugaskan 

padanya. 

Alasannya adalah bahwa dia telah dengan susah payah mempelajari batas-batas tekniknya 
selama pertempuran melawan Munechika. 

"Aku tahu bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengan tuan, tapi ..." 

Shin sadar bahwa dia tidak memiliki bakat alami untuk pedang. Meski begitu, dia bisa 
meningkatkan dengan usaha. Membayangkan musuh berdiri di depannya, dia kadang-
kadang menghindari, kadang-kadang mengayunkan 『Kakura』 dalam gerakan lambat. Itu 

adalah metode pelatihan yang dia pelajari dari orang yang mengajarinya pedang. 

"Fuuuuh ..." 

Gerakan latihan ini mungkin lambat, tetapi mereka membebani tubuh. Dia sengaja 
menurunkan statistiknya, jadi 『Kakura』 sangat membebani seluruh tubuhnya. 

Keringat menetes ke pipi Shin. 

"... Aku terlalu fokus." 

Shin memperhatikan bahwa kehadiran Karin dekat, menikam 『Kakura』 di tanah, dan 

mengambil napas dalam-dalam. Kemeja yang dia kenakan sebagai baju latihan 
bermandikan keringat. 

"Aku minta maaf karena mengganggu latihanmu." 

"Tidak, aku lupa waktu, jadi bagus kalau kamu datang." 

Karin tampak meminta maaf, tetapi Shin menjawab bahwa tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan. 

Dia datang untuk memanggilnya karena makanan sudah siap. 

Shin menyeka keringatnya, berganti pakaian dan makan; ketika dia selesai, seseorang 
mengetuk pintu gerbang Saegusa. 

"Aku mengerti, jadi memang begitu." 
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Pengunjung itu adalah seorang utusan dari rumah Kujou. 

Shin, dipimpin oleh Karin, pergi ke halaman utama rumah Kujou, kastil Kujou. Yuzuha 
ditinggalkan di kediaman Saegusa. 

Di kediaman tempat dia dituntun, Shin menemukan Kanade, Kuyou, dan Kankurou sedang 
menunggu. 

Kanade memohon agar Shin tetap di sini karena dia berterima kasih padanya, tetapi juga 
karena dia tahu dia akan dipanggil untuk diperiksa. 

Kanade sendiri menjelaskannya ketika dia pergi menemui Shin bersama dengan pemandu 
mereka. 

Beberapa waktu kemudian, seorang pria muncul dan duduk di kursi yang disediakan untuk 
orang dengan kedudukan tertinggi. Pria itu memiliki rambut yang dicukur, alis tebal, dan 
bekas luka katana di tengah wajahnya. Fisiknya tidak besar, tetapi terlatih dengan baik. 

Pria itu adalah kepala rumah Kujou, Kujou Tadahisa. 

"Angkat kepalamu semuanya." 

Semua tamu yang hadir menundukkan kepala ketika pria itu muncul, dan sekarang 
mengangkatnya kembali. Shin juga mengikuti contoh yang lain, dan dengan tenang 
mengangkat kepalanya lagi. 

"Namamu Shin, ya?" 

"Ya." 

Suara dalam yang ditujukan kepada Shin bergema. 

"Pertama-tama, aku harus mengucapkan terima kasih. Saya bersyukur atas semua yang 
telah Anda lakukan dari lubuk hati saya. " 

Melihat Tadahisa berterima kasih dan menundukkan kepalanya, Shin dan semua pengikut 
yang hadir -- kecuali Kankuro -- gelisah. 

Bagi kepala rumah untuk menundukkan kepalanya kepada orang asing adalah sesuatu 
yang biasanya tidak terpikirkan. 

"Berkat obatnya, dibuat dengan ramuan yang bisa kami dapatkan melalui bantuanmu, 
putriku telah pulih secara dramatis dari penyakitnya. Dokter mengatakan bahwa selama 
dia pulih kekuatannya, dia akan dapat kembali ke gaya hidup normal. " 

" Ooh !! " 
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Kata-kata Tadahisa sekarang menyebabkan jenis baru kegelisahan di antara mereka yang 
hadir. Rupanya para pengikut belum diberitahu. 

Adik Kanade pasti benar-benar dicintai oleh bawahannya; beberapa pengikut tidak bisa 
menahan diri dan menangis. 

"Tuan Shin, aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku kepadamu entah bagaimana. 
Apakah ada yang Anda inginkan? " 

" Tidak, saya tidak berharap untuk sesuatu yang khusus. Jika saya harus meminta sesuatu, 
itu akan menjadi atap untuk digunakan sampai rekan-rekan saya tiba di sini. " 

"Hm, persis seperti yang kudengar dari Kanade, kamu benar-benar tidak memiliki 
keinginan material." 

"Aku sudah merencanakan untuk berpisah begitu kita tiba di tanah ini setelah semua. 
Seperti yang mungkin Anda dengar, seseorang yang saya sayangi meninggal karena suatu 
penyakit. Saya membantu hanya karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. " 

Percakapan antara Tadahisa dan Shin menyebabkan bisikan di antara para pengikut. 

Shin berbicara sambil mengingat drama bersejarah yang telah dilihatnya. Dia pikir dia 
mungkin mengatakan sesuatu yang tidak sopan, tetapi tidak bisa memikirkan hal tertentu. 

"Jika demikian, Anda dapat terus menginap di kediaman Saegusa. Kuyou, Karin, aku 
mempercayakannya padamu. " 

" Dimengerti. " 

Kuyou dan Karin menundukkan kepala setelah menerima perintah Tadahisa. Mereka tidak 
terkejut, mungkin karena sudah diputuskan siapa yang akan merawat Shin. 

"Secara pribadi, saya dengan senang hati akan menyambut Anda untuk melayani di rumah 
tangga saya. Saya telah mendengar tentang kehebatan Anda dengan pedang. Anda dan 
teman Anda juga. Bagaimana menurutmu? " 

" Tuan, hanya kemampuan fisikku yang aku miliki, ada banyak yang jauh lebih terampil 
daripada aku dengan pedang. Aku tidak punya niat untuk melayani siapa pun. " 

Tidak peduli betapapun menjanjikan kondisinya, masuk ke layanan seseorang bukanlah 
pilihan bagi Shin. Dia menyatakan penolakannya dengan jelas. 

"Lalu, bisakah aku meminta kesempatan untuk mencocokkan kekuatanku dengan 
kekuatanmu?" 
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Ketika percakapan antara keduanya telah berakhir, Kankurou tiba-tiba bergabung. 
Ekspresinya senyaman seperti biasanya, tetapi auranya menyarankan dia mencoba 
mencari tahu lebih banyak tentang Shin. 

"Oh, sekarang ini tidak biasa, bagi Kankurou untuk secara spontan berbicara dalam situasi 
seperti ini." 

"Aku menyadari kurangnya sopan santunku. Namun, ada sesuatu yang menarik minat saya. 
" 

" Hmm, Tuan Shin, apa yang Anda katakan? Aku akan menyiapkan hadiah terpisah untuk 
ini. " 

" .... Tidak perlu imbalan. Jika aku diizinkan untuk mengungkapkan pikiranku dengan jujur, 
ada sesuatu yang menarik minatku juga, dan ingin meminta korek api sendiri. " 

Pertandingan ini tidak memiliki kelebihan khusus untuk Shin. Namun meski begitu, dia 
menerima permintaan Kankurou. 

Shin sendiri tertarik pada sesuatu tentang pria itu. 

"Bagaimana kita mengatur kondisi kemenangan?" 

"Keduanya mengatakan tertarik pada sesuatu tentang yang lain. Saya katakan kita teruskan 
sampai ada sesuatu yang dipahami. " 

Setelah mengubah lokasi ke area latihan para prajurit, Shin dan Kankurou berhadapan satu 
sama lain, dikelilingi oleh tentara dan pengikut. 

Menimbang bahwa mereka berdua Terpilih, para penonton dalam pertandingan mereka 
berkumpul di tepi area pelatihan. 

Seperti yang telah dia lakukan sebelum pertempuran dengan Munechika, Shin mengatur 【

Limit】 ke II. 

"Haruskah kita mengambil langkah pertama?" 

Kankurou mengambil inisiatif. Dengan langkah seringan seolah dia hanya berjalan-jalan, 
dia mengurangi jarak antara dirinya dan Shin dalam sekejap. Dia memegang pedang kayu 
khusus yang dibuat untuk Yang Terpilih. 

Ayunan Kankurou ditangkis oleh Shin dengan pedang kayu yang sama -- setelah itu, dia 
mundur selangkah. 

"Sebaik yang diharapkan." 
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Mengatakan demikian, Kankurou mengubah lengkungan pedang kayunya yang menarik di 
udara menjadi sebuah dorong dan mengarahkannya ke Shin. 

Pedang kayu itu, menyerang lagi tanpa penundaan sedikitpun, memberi kesan pada Shin 
bahwa ia memiliki kehendaknya sendiri. 

"Aku telah melakukan serangan pertama, tapi aku akan membiarkanmu memiliki 
pertanyaan pertama." 

Kankurou berbicara kepada Shin dengan nada tenang yang hampir tidak cocok dengan 
bentrokan pedang mereka yang ganas. 

"Aku akan langsung ke intinya. Bagaimana Anda mendapatkan katana di pinggang Anda? " 

" Ya ampun, Anda harus menjadi ahli untuk mengambil ini. Saya telah menerima ini dari 
mantan tuannya, namanya adalah ... " 

"Moon Bulan Hitam』, bukan? Versi yang lebih kuat dari 『Ripple Blade』, dengan semua 

titik kapasitas yang digunakan dalam memperbesar jangkauan serangan. " 

" !!! Jadi kamu benar-benar mengetahuinya ...! " 

Ketika Shin berbicara tentang pedangnya secara rinci, kecepatan ayunan Kankurou 
meningkat. Senyumnya sekarang berbeda dari biasanya, dia tampaknya menikmati situasi. 

Dari kecepatan ayunannya dan dampak yang diciptakan dari pertempuran kecil mereka, 
Shin berpikir bahwa Kankurou adalah orang dengan statistik yang paling dekat dengannya 
di antara semua orang yang dia temui sampai sekarang. Paling tidak, statistiknya jauh lebih 
tinggi daripada Rionne. 

Mereka masih lebih rendah dari Munechika, bos Mt. Fuji, tapi selain tekniknya, 
pengalamannya melawan manusia lain sangat kaya. Shin tidak merasa banyak kesulitan 
dalam memerangi Munechika, tetapi melawan Kankurou dia merasakannya dengan jelas. 

Shin telah mendengar dari Karin bahwa Kankurou adalah pejuang yang kuat yang lahir 
sebelum "Dusk of the Majesty". Dia pasti mengalami banyak medan perang. 

"Untuk berpikir bahwa kamu akan tahu begitu banyak. Saat ini, detail seperti itu hanya 
diketahui olehku dan mantan tuan ... tidak, sekarang setelah kupikirkan, ada orang lain 
juga. " 

Kankurou berbicara sambil dengan sadar menambahkan jeda di antara kata-katanya. 

"Pandai Besi Kegelapan ... orang yang memalsukan pedang kesayanganku tentu akan tahu 
hal-hal seperti itu." 
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Kata-kata yang mengisyaratkan identitas asli Shin diucapkan bersamaan dengan bentrokan 
pedang kedua pria yang lebih kuat, dan tidak sampai ke telinga orang lain. 

Saat pedang mereka masih terkunci, Kankurou bertanya pada Shin. 

"Yah, tuan Shin. Bolehkah saya bertanya sesuatu juga? " 

" Ada apa? " 

" Pernahkah Anda mendengar nama Jinkurou? " 

" ... Ya, sudah. Sebagai seorang samurai sendiri, kami berjalan dengan cukup baik. " 

Jinkurou adalah nama guild master dari guild gaya Jepang selama era game," Kachou 
Fuugetsu ". Karena mereka berdua samurai, dia dan Shin sangat akrab. 

Lebih dari segalanya, dia adalah orang yang diberikan Shin kepada 『Bulan Hitam』. Dia 

tidak akan pernah melupakannya. 

Setelah mendengar semua itu, Shin ingat Kankurou. 

Karena Schnee adalah karakter pendukung utama Shin, Kankurou adalah nama pertama 
yang muncul ketika menyebutkan karakter pendukung Jinkurou. 

Spesies Kankurou adalah Ketua Tertinggi. Dia telah selamat dari zaman bencana alam dan 
merupakan saksi hidup dari sejarahnya, sama seperti Schnee. 

"Aku berada di bawah komando orang itu. Jadi, Tuan Shin, saya tahu betul siapa Anda. Aku 
ingat wajahmu, ya, tetapi mengingat menghilangnya Tsuki no Hokora, kematian Sir Girard, 
kepergian Sir Shibaid dari kekaisaran ... tidak mungkin hanya seseorang yang bertingkah 
seperti kamu. " 

Memikirkan ekspresi Kankurou ketika dia pertama kali melihat Shin, itu adalah jelas bahwa 
dia sudah tahu identitasnya sejak awal. 

"Lord Jinkurou memberiku ini sebelum meninggal. Tuan Shin, mengapa kamu kembali? " 

"Aku belum benar-benar kembali ... jujur, aku juga ingin tahu alasan mengapa aku di sini." 

Shin menghabisi tebasan diagonal Kankurou dan menjawab sambil menghela nafas. 

"Apakah begitu. Bisa jadi ada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu, Tuan Shin. " 

" Sesuatu, katamu? " 

" Ya, tahukah Anda, Tuan? Orang-orang yang melayani para pemain yang dulu disebut 
pemain itu melupakan orang-orang yang mereka layani setelah waktu tertentu berlalu. " 
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" Eh? " 

Lengan pedang Shin sedikit bergetar setelah mendengar kata-kata Kankurou. Dia secara 
paksa menangkisnya karena keuntungan stat-nya, tetapi tidak bisa menyangkal menjadi 
terguncang. 

"Apa artinya?" 

"Kenangan, mereka tumbuh semakin redup dan redup. Atau lebih tepatnya, saya harus 
mengatakan bahwa seseorang tidak fokus pada mereka lagi. Ingatan tidak hilang, tetapi 
kesetiaan, kasih sayang, semua yang sebelumnya dirasakan menjadi tidak penting. Saya 
juga harus mengatakan saya tunduk pada ini. Aku tidak akan pernah berpikir untuk 
melayani rumah Kujou pada periode setelah kepergian Lord Jinkurou. " 

Kankurou berbicara tanpa basa-basi, tetapi dengan nada kesedihan. 

Suara pedang mereka yang berselisih menjadi sedikit lebih redup. 

"Mengapa kamu menceritakan semua ini padaku?" 

"Saya memiliki kesempatan untuk bertemu wanita Schnee sekitar 50 tahun yang lalu. Saya 
pikir dia akan berada dalam situasi yang sama dengan saya. Namun, perasaannya terhadap 
Anda tampaknya tidak berubah. Bertanya-tanya tentang hal itu, saya pergi menemui orang 
lain yang melayani Anda, Tuan Girard dan Tuan Shibaid. Tapi hasilnya sama saja. " 

Tidak ada yang kehilangan perasaan mereka terhadap Shin... .saat dia berbicara tentang ini, 
mata Kankurou berkilau karena iri hati. 

"Dalam perjalananku di luar Hinomoto, aku berkesempatan bertemu orang lain yang 
melayani" Rokuten ". Gaya hidup mereka mungkin berbeda, tetapi mereka semua selalu 
setia kepada tuan mereka. Itu mungkin terkait dengan alasan mengapa Anda kembali, Sir 
Shin. " 

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

" Sir Shin. Tolong, lakukan penghargaan loyalitas mereka. Hanya itu yang ingin saya 
katakan. " 

Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Kankurou berhenti mengayunkan pedangnya. 

Shin mengikutinya dan menghentikan lengan pedangnya juga. Kebenaran tak terduga ini 
membuat ekspresinya masam. 

"Mari kita menyimpulkan pertandingan di sini." 

"Ya, mari kita. Anda benar-benar mengejutkan saya. Aku belum pernah mendengar hal ini 
sebelumnya. " 
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" Aku ragu ada yang akan menyadarinya, tanpa sadar aku .... tapi daripada itu, aku akan 
menyembunyikan identitasmu untuk saat ini. Mengungkapnya dapat menyebabkan 
masalah yang tidak perlu. Anda tidak punya niat untuk menyatakannya secara terbuka, 
bukan? " 

" Ya, itu akan sangat membantu jika kamu melakukannya. " 

Shin menuju ke arah Tadahisa sambil berbicara dengan Kankurou. Dia merasa konflik di 
dalam. 

Mereka menerima kata-kata pujian dari Tadahisa untuk pertempuran mereka, lalu Shin 
meninggalkan rumah Kujou. 

Karin, yang berjalan di sebelahnya, berbicara terlebih dahulu. 

"Tuan Shin, selama pertempuran kamu berbicara tentang sesuatu dengan Tuan Kankurou, 
bukan?" 

"Ya, yah... kupikir aku pernah melihat katana di pinggangnya di suatu tempat sebelumnya. 
Tapi aku salah. " 

" Katana apa yang menurutmu itu? " 

" 『Ripple Blade』, sebuah katana dengan efek memperpanjang rentang tebasannya. Sir 

Kankurou mengatakan bahwa itu adalah versi yang disempurnakan. Saya benar-benar 
terkejut ... dia bilang apa namanya? Mungkin 『Bulan Hitam』? " 

Shin tidak berniat membicarakan pembicaraannya dengan Kankurou, jadi dia memutuskan 
untuk membicarakan katananya sambil menghindari topik pembicaraan. 

"Mereka mengatakan bahwa tidak ada katana lain di Hinomoto yang bisa melampauinya. 
Itu memang pedang di antara pedang, beberapa bahkan menyebutnya pedang ilahi. Lord 
Kankurou mengatakan bahwa Pandai Besi Kegelapan yang legendaris memalsukannya, 
tetapi karena itu, ada juga masalah. " 

" Masalahnya, katamu? Kemarin saya mendengar tentang beberapa masalah suksesi, 
apakah itu terkait mungkin? " 

" Lord Kankurou mengatakan bahwa dia harus segera menyerahkannya ke generasi 
berikutnya ... mereka mengatakan bahwa lengan pedang terhebat di Hinomoto akan 
mewarisinya. Tentu saja, tuan Kankurou dikecualikan. " 

Karin menambahkan bahwa gelar" Hinomoto's Brave Ten "diberikan kepada pengguna 
katana terbaik Hinomoto. Shin pernah mendengar istilah ini dari Kankurou sebelumnya. 
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Di antara mereka yang dianugerahi gelar tersebut, posisi mereka dirancang dengan istilah 
kursi 1, kursi 2, dan sebagainya. Saat ini, Kankurou adalah kursi 1, sementara Karin adalah 
kursi 3. 

"Hinomoto's Brave Ten" adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang unggul dalam 
penggunaan katana, jadi ada anggota yang lebih rendah dari Ten Brave yang lebih kuat 
daripada atasan mereka, jika kecakapan bertarung total dipertimbangkan. 

Pemisahan antara anggota yang lebih tinggi dan lebih rendah ada di sekitar kursi 5. Tetapi 
bahkan di antara mereka, Kankurou adalah kasus khusus. 

"Dia terkenal dengan episode keberanian seperti pengisian sendiri ke batalion musuh dan 
menebang 1000 musuh misalnya. Dari bayangannya yang memegang katana putih 
berselubung hitam 『Bulan Hitam Moon, beberapa memanggilnya 'Iblis Pedang Berambut 

Putih'." 

"Iblis Pedang Berambut Putih, ya..." 

Begitu seseorang menjadi terkenal, julukan seperti itu tidak bisa dihindari. 

Shin, yang julukan "Pandai Besi Gelap" telah menyebar jauh dan luas, bisa mengerti. 

"Siapa kandidat yang disukai saat ini?" 

"Kursi ke-2 hingga ke-4 cocok secara merata untuk saat ini. Karena mengalahkan seseorang 
yang membawa kursi akan membuatmu tahu namamu, aku telah ditantang beberapa kali. " 

Karin menatap langit, seolah dia mengingat ingatan yang jauh, dan menghela nafas. 
Tampaknya itu adalah situasi yang agak menyusahkan baginya. 

Ketika berita kembalinya dia ke Hinomoto menyebar, duel seperti itu mungkin akan 
meningkat sekali lagi. 

Ketika keduanya tiba di rumah Saegusa sambil berbicara, sesuatu terbang ke arah Shin. 

"Kuu !!!" 

"Whoa sana, ada apa Yuzuha?" 

Apa yang terbang ke dada Shin adalah Yuzuha dalam mode rubah. Bulunya basah karena 
suatu alasan. 

"Ya ampun, itu bukan Yuzuha kecil yang baik. Saya harus mencuci Anda -- oh, Nyonya 
Karin, Tuan Shin. Selamat datang kembali. " 

Chiyo keluar dari kediaman setelah Yuzuha, membawa kuas. 
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"Apa yang kamu lakukan Chiyo? Yang malang ini semua ketakutan. " 

" Ya ampun, aku baru saja mandi. " 

" Gerakan tangan apa yang mencurigakan itu ...? " 

Jawab Chiyo, terkejut dan sakit hati untuk dituduh, tetapi Karin tampak khawatir dan 
menyuarakan keprihatinannya. 

Jari-jari tangan yang tidak memegang sikat itu berulang kali menekuk lalu memanjang lagi, 
dengan kecepatan sangat tinggi. 

Shin juga setuju bahwa tangan tidak bergerak seperti itu saat mandi. 

"(Tangan, haaaands!)" 

"Tenang Yuzuha. Baiklah, saya akan melakukan sisanya. Hal-hal ini harus dilakukan oleh 
orang yang terikat 

padanya melalui kontrak. " Shin membuat proposal sambil menenangkan Yuzuha yang 
hampir menangis. Dia merasa segalanya bisa menjadi jelek jika dia membiarkan Chiyo 
menanganinya. 

"Oh, tidak ... !!" 

"Chiyo ... kenapa kamu terlihat begitu putus asa." 

Chiyo tampak benar-benar kecewa, dan Karin berbicara dengannya sambil mendesah lelah. 
Menilai dari ekspresi Karin, Shin membayangkan bahwa episode serupa juga pernah terjadi 
sebelumnya, dan tertawa masam. 

◆◆◆◆ 

Sementara Shin dan yang lainnya terlibat dalam keributan kecil ini, di kediaman Kujou 
semua pengikut kecuali Karin berkumpul. 

"Jadi, Kankurou. Saya percaya Anda akan menjelaskan mengapa Anda meminta duel 
dengan pria itu. " 

Aura Tadahisa tidak senyaman ketika dia bertemu Shin, tetapi malah sangat 
mengintimidasi. 

Di satu sisi, putri Tadahisa Haruna berutang hidupnya kepada Shin, dan Kankurou 
menantangnya untuk berduel dalam situasi itu. Siapa pun selain Kankurou akan diusir dari 
kediaman. 
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"Iya. Ada sesuatu yang benar-benar harus saya konfirmasi. Saya sangat berterima kasih 
atas izin Anda. " 

Kankurou membalas Tadahisa dengan nada tenang dan teraturnya. 

Dia telah membuat proposal semacam itu karena kepercayaan; Shin tidak akan marah pada 
hal seperti itu, karena Kankurou tahu. 

"Penampilan dan auranya sangat mirip dengan teman almarhum Lord Jinkurou, jadi aku 
curiga dia mungkin teman itu ... dan aku benar." 

"Seorang teman dari mantan tuanmu ... menilai dari bagaimana dia bertarung, itu tidak 
mengejutkan." 

Termasuk Tadahisa, semua pengikut yang hadir mengangguk. 

Banyak dari mereka yang menyaksikan pertempuran menyaksikan Shin dengan ekspresi 
pahit saat ia tidak hanya menangkis, tetapi bahkan dengan mudah mengalahkan serangan 
Kankurou. 

Bahkan di antara barisan rumah Kujou yang berpengalaman, hanya sedikit yang bisa 
mengambil Kankurou dari depan dalam pelatihan. Kecepatan di mana Shin dan Kankurou 
bersilangan pedang melebihi kemampuan mereka. 

"Dia adalah seorang pemuda yang cukup unik, pada tingkat pertempuran seperti itu masih 
mungkin untuk berbicara. Ini dan alasan lain, yang lebih penting. " 

" Dan apa itu? " 

"Pemuda itu pasti tidak akan melayani siapa pun. Jika ada di antara mereka yang hadir di 
sini berpikir untuk menempatkan dia dalam pelayanannya, tidak disarankan untuk 
menggunakan paksaan. Dalam kasus terburuk, semua Hinomoto bisa hancur. " 

Kata-kata Kankurou mengejutkan semua yang hadir, karena betapa besar konsekuensinya. 
Beberapa dari mereka tampak letih, berpikir bahwa itu adalah lelucon buruk. 

Bahkan jika lengan pedangnya setara dengan Kankurou, terlalu berlebihan untuk 
menempatkannya di atas seluruh negara Hinomoto yang dipikirkan orang lain. 

"... .Aku tidak berpikir kamu akan bercanda dalam situasi seperti ini." 

"Tuan Tadahisa, kamu pernah bertemu Schnee Raizar dan Girard Estaria di masa lalu, ya?" 

"Aku sudah, sebelum menjadi kepala klan." 

"Kamu tahu seberapa kuat mereka, bukan? " 
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"Saya telah menyaksikan pertempuran di mana Schnee Raizar berpartisipasi. Pemusnahan 
segerombolan monster sendirian benar-benar mengesankan, bahkan menakutkan. Saya 
percaya kekuatannya melebihi kemampuan manusia. Tentu saja bukan kebodohan untuk 
berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seluruh negara. " 

Mungkin karena dia mengingat episode yang lalu, ekspresi Tadahisa yang sudah ketat 
menjadi semakin pahit. Dia telah menyaksikan Schnee menghancurkan segerombolan 
monster tanpa menerima satu luka pun. 

"Kekuatan Sir Shin ada di level yang sama ... tidak, bahkan lebih unggul dari mereka. Aku 
mungkin memiliki keuntungan darinya dengan menggunakan pedang, jika dia bertarung 
dengan segala kemampuannya, tidak akan ada cara untuk menghentikannya. Jika dia 
bertarung dengan serius, hanya menghentikannya selama beberapa menit akan menjadi 
sukses besar. " 

"Kau akan pergi sejauh ini?" 

"Tanpa diragukan lagi. Tuan Tadahisa, Anda tahu tentang legenda Manusia Tinggi, ya? 
Sebagian besar legenda itu seperti yang diriwayatkan hari ini adalah benar. Seperti yang 
mereka katakan, dunia sebelum Senja dihuni oleh para prajurit yang begitu kuat sehingga 
tak tertandingi bagi dunia sekarang. Dengan cara yang sama, Pak Shin tidak dapat 
dimasukkan dalam parameter dan akal sehat kita saat ini. Kehilangan keterampilan, seni 
tersembunyi ... Aku ragu dia hanya tahu 10 atau 20 dari mereka. Untungnya, 
kepribadiannya tidak akan membiarkan dia menghunus pedang kecuali sesuatu yang 
sangat serius terjadi; selama kita memperlakukannya secara normal, tidak ada 
kekhawatiran memprovokasi kemarahannya. " 

Kata-kata Kankurou, pria itu menganggap Hinomoto sebagai yang terkuat bahkan sebelum 
Senja, tidak ada yang bisa ditertawakan. Ekspresinya tidak mengandung sedikitpun tanda 
bahwa dia bisa bercanda. 

Untuk sementara, tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. 

Tidak ada yang bisa menganggap situasinya enteng setelah mendengar kata-kata serius 
dari kursi 1 Brave Ten Hinomoto. 

Shin tidak boleh disentuh. Kesimpulan ini sudah diatur di atas batu. 

◆◆◆◆ 

Pada saat yang sama ketika pesta Shin tiba di wilayah Kujou, di tempat tinggal tertentu, dua 
pria dan seorang wanita sedang berbicara. 

Kursi yang lebih tinggi ditempati oleh Jenis Beruang besar dan seorang wanita cantik yang 
memancarkan suasana dekaden tertentu. 
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Pria lain, yang mengenakan jubah hitam, berlutut di depan mereka, kepalanya menunduk. 

"Jadi kamu gagal. Mereka seharusnya tidak memiliki pertahanan tinggi melawan sihir ... 
apakah mereka memiliki tindakan balasan? " 

" Tidak, tapi seorang pria bepergian dengan mereka juga. Tampaknya dia mendeteksi 
bahaya. " 

Pria yang berpakaian hitam itu melaporkan apa yang terjadi. 

"Siapa itu?" 

"Seorang petualang bernama Shin. Dia menjadi lebih dikenal baru-baru ini karena sangat 
merusak segerombolan monster yang menyerang sebuah kota di daratan. Dia adalah 
Leluhur yang Dikembalikan, tanpa keraguan. " 

Rumor tentang prestasi Shin di Balmel menyebar lebih luas dari yang dia kira. Informasi 
tentang yang kuat menyebar tanpa sepengetahuan mereka, seperti biasa. 

"Aku mencoba mengamatinya sambil berbaur dengan orang banyak, tetapi dia pasti 
berbahaya. Penampilannya seperti pria yang baik hati, tetapi bau darah menimpanya. Dia 
lebih dekat dengan kita. " 

Pria berpakaian ninja sedikit bergetar saat dia berbicara. Indera uniknya sebagai penghuni 
masyarakat bawah tanah telah membuatnya merasakan betapa berbahayanya Shin melalui 
baunya. 

"Ya ampun, Kai yang hebat, pria nomor satu Rokuhara, takut dengan petualang?" 

Wanita di sebelah pria yang duduk di kursi yang lebih tinggi berbicara di tempatnya. Saat 
dia sedikit memutar lehernya ke samping, rambut putih panjang dan telinga binatangnya 
berdesir. 

Di belakang wanita itu, enam ekor berbulu putih, memanjang dari belakangnya, bergerak 
dengan lembut. 

"Jika aku diizinkan mempertaruhkan nyawaku di telepon, aku akan membawanya." 

"Jangan khawatir, ini masih bukan waktu yang tepat untuk menggunakan hidupmu. Jika 
kita tidak bisa menghilangkan penerus rumah Kujou, itu semua tidak ada artinya. " 

Dengan nada dingin, pria yang duduk di kursi yang lebih tinggi mengekang kata-kata pria 
bernama Kai. 

Tubuhnya, 2 kali lebih besar dari Beruang Tipe rata-rata, dan bekas luka diukir di atasnya, 
memperkuat aura mengintimasinya bahkan lebih. 
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Kai membungkuk lebih dalam setelah mendengar kata-katanya. 

"Tamamo. Tidak bisakah teknik Anda melakukan sesuatu? Jika mereka memasuki kastil, 
kita tidak bisa bertindak dengan mudah. " 

" Tuan Juugo, aku dengan senang hati akan meminjamkanmu kekuatanku. " 

Tamamo menunjukkan senyum menyihir sambil bersandar dengan malu-malu ke arah pria 
itu. Senyumnya memiliki sifat yang menawan, dan memengaruhi pikiran Juugo dan Kai, 
sedikit demi sedikit. 

Jika tidak, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa penampilannya yang berekor 6, 
mustahil untuk Tipe Fox, adalah normal. 

"Heh, setelah kematian putri mereka yang berharga, rumah Kujou tidak akan bisa menjaga 
kedamaian mereka. Saudari itu juga tidak lama ke dunia ini, kan? " 

"Ya, penyakit itu pasti akan merenggut nyawa Kujou Haruna segera. Saya ingin sekali 
menghilangkan saudara laki-laki yang pertama lahir, tetapi dengan menyesal tidak ada 
peluang untuk menjadi dekat dengannya. " 

" Mari kita mulai dari target terdekat. Hinomoto tidak bisa terpecah selamanya. " 

Mata Juugo mulai berbinar dengan sesuatu yang menyerupai kegilaan. 

Tamamo dan Kai sama-sama memperhatikan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. 

Percikan api mulai membara di dalam Hinomoto ... 
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Vol. 8 - 3.1 
Bab 3 -- Bagian 1 

Sehari setelah kunjungan ke Kujou Tadahisa. 

Shin telah mengayunkan 『Kakura』 sejak dini hari, dengan 【Limit】 -nya benar-benar 

dihapus. 

"Fuuh !!" 

Kemampuannya sekarang benar-benar tidak terkendali, tapi dia jelas berhati-hati untuk 
tidak merusak lingkungan. 

Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, itu akan lebih sulit untuk mengendalikan 
dirinya, tetapi selama dia santai itu cukup mudah. 【Limit】 miliknya juga telah dihapus 

ketika dia bertarung dengan Barlux, guild master Bayreuth. 

Sedikit demi sedikit, dia memberi kekuatan lebih pada ayunannya, dengan hati-hati 
memonitor setiap perubahan. Dia masih tidak bisa menangkapnya sepenuhnya, tetapi 
antara memahami dan tidak memahami bagaimana mengendalikan pisau, lahirlah 
perbedaan kecil dalam kekuatan. 

Pada saat itu, dia tidak berpikir jika, di masa depan, dia harus menahan kekuatannya pada 
mode rilis penuh. 

"Kuu." 

"Oh, sudah waktunya?" 

Shin telah mengatakan pada Yuzuha untuk memeriksa waktu sehingga dia bisa 
membereskan semuanya dan berganti pakaian sebelum sarapan. 

"Ehm, kamu mungkin keluar, kamu tahu?" 

"... Jadi kamu perhatikan." 

Shin berbicara ke ujung beranda, dan Karin yang malu menunjukkan dirinya. 

"Aku melakukan semua yang aku tidak bisa mengganggumu ..." 

"Tidak apa-apa. Aku hanya memperhatikan bahwa kamu ada di sana, kamu tidak 
mengalihkan perhatianku. " 

Sama seperti waktu sebelumnya, Shin memperhatikan bahwa Karin dekat. Dan seperti 
waktu sebelumnya, dia berhati-hati untuk tidak mengganggunya. 
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"Aku pikir ini masih pagi untuk sarapan?" 

"Ya, yah, aku hanya penasaran melihat pelatihan seperti apa yang kamu lakukan. Lagipula, 
pertandinganmu kemarin melawan Tuan Kankurou benar-benar mengesankan. " 

" Oh, begitu. Tapi aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa ... Ngomong-ngomong, apa 
yang kamu pikirkan tentang gaya bertarungku? " 

Shin khawatir tentang hal itu, jadi dia mengambil keuntungan dari kesempatan itu untuk 
menanyakan pendapat Karin. 

"Apa yang kupikirkan?" 

"Lengan pedangku, maksudku. Saya harus mengakui, saya telah menerima beberapa 
pelatihan dalam seni pedang, tetapi sebagian besar adalah otodidak. " 

Sebagai pemain, Shin lebih dari cukup kuat. 

Namun, dalam pertarungan pedang tanpa perbedaan statistik, dia tidak akan cocok dengan 
Kankurou atau Karin, yang telah menghabiskan lebih banyak waktu mengasah teknik 
mereka. 

Dasar kekuatan Shin bukan hanya pengalamannya yang luas dalam pertempuran melawan 
monster dan manusia lainnya, tetapi juga variasi hebat dari mantra dan keterampilan sihir 
yang dimilikinya. 

Pekerjaannya tidak memiliki batasan senjata, sehingga ia dapat menggunakan banyak 
senjata utama: pedang, tombak, busur, dll. 

Ini karena ia umumnya bertempur sendirian. Dia akan dengan cepat mengubah senjata 
untuk menyerang titik lemah lawan dan melakukan pertarungan yang menguntungkannya. 

Beberapa orang berpikir bahwa menguasai satu jenis senjata akan membuat yang lebih 
kuat, tetapi Shin tidak memilih jalan itu. 

Belajar tanpa diajari, dan meningkatkan kemampuan seseorang dengan cepat ... Shin tidak 
diberkati oleh bakat luar biasa seperti itu. 

Di satu sisi, bisa dikatakan bahwa pedang Shin adalah buah dari bakatnya yang hebat 
dalam belajar. 

".... Kupikir akan sombong dan sombong untuk berbicara, tapi ... yah, sesuatu yang 
membuatku khawatir adalah gerakan tubuhmu." 

"Gerakanku?" 
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"Ya. Dengan gaya Saegusa yang diwariskan dalam keluargaku, kami memfokuskan seluruh 
tubuh kami di setiap ayunan pedang. Sebuah tebasan yang akurat dan mengalir, di bawah 
kendali penuh kehendak kita, dianggap sebagai puncak gaya Saegusa. Sebagai 
perbandingan, bilah Anda tampaknya goyah, mengikuti gerakan tubuh Anda. Saya kira 
Anda mungkin tidak membuat tubuh Anda mengingat bentuk masing-masing teknik, tetapi 
hanya bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya? " 

" Luar biasa, itu sepenuhnya benar. " 

Setelah diajarkan pedang, Shin menghabiskan sedikit waktu pelatihan. Sebagian besar 
tekniknya telah diasah di medan perang. Lagipula, karena dia berada dalam permainan, 
bahkan jika dia tidak melakukan gerakan terbaik, paling ideal, selama sistem menilai itu 
efektif dia bisa menyebabkan kerusakan. 

Segera gerakan Shin menjadi lebih halus, dan dia berhenti memperhatikan bentuk 
tekniknya. 

"Tuan Shin, kemampuan fisikmu luar biasa. Aku yakin, sedikit kegelisahan tidak pernah 
menjadi masalah. " 

" Tapi mulai sekarang, aku tidak bisa terus mengatakan itu, kan. " 

Di dunia saat ini, sistem penilaian kerusakan yang lama hilang. Sedikit goyah yang 
ditunjukkan Karin akan memengaruhi kerusakan yang ditimbulkan. 

"Sini keluar?" 

"Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku selamanya." 

Dia tidak berniat mengalahkan penguasa pedang mana pun, tetapi hanya bisa sepenuhnya 
menangani kekuatannya sendiri. 

Karena dia merasa tidak menggunakan kekuatannya dengan benar, Shin ingin 
menyempurnakan kontrolnya atas kekuatannya, sekarang dia punya waktu. 

"Yah ... jika kamu puas denganku, aku bisa mengajarimu beberapa dasar. Kamu akan tinggal 
di rumah kami sampai temanmu tiba, jadi kupikir itu bisa berguna bagimu. " 

" Aku akan lebih dari berterima kasih, tapi apakah tidak apa-apa untuk mengajar orang 
luar? " 

Shin meragukan usulan Karin yang tiba-tiba. 

"Saya percaya bahwa Anda tidak akan menggunakan ajaran saya untuk tujuan yang salah. 
Apa yang Sir Shin butuhkan sekarang adalah memahami dan mengendalikan kemampuan 
fisiknya. Saya tidak akan memberi Anda ajaran tentang teknik sekolah kami, dan 
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meragukan ada yang akan marah hanya pada beberapa pelajaran pribadi. Lagipula, aku 
mengajarkan dasar-dasar pada dojo lain. " 

Tidak, seseorang mungkin akan ... pikir Shin. Meskipun dilatih oleh kursi ke-3 Brave Ten 
milik Hinomoto adalah sesuatu yang bahkan tidak dia harapkan, jadi dia memilih untuk 
tidak khawatir tentang hal-hal kecil. 

"Baiklah kalau begitu, mari kita mulai latihan setelah sarapan." 

"Terima kasih banyak." 

Setelah sarapan, keduanya pindah ke Saegusa dojo. Tempat yang dipimpin Karin bagi Shin 
adalah dojo yang sunyi: rupanya pelajaran untuk siswa mereka diadakan di tempat lain. 

Shin menurunkan statistiknya dengan 【Limit】 dan meminta Karin menunjukkan 

kekurangannya. Mungkin karena dia sudah belajar sendiri sejak lama, Shin memiliki 
kebiasaan yang lebih aneh daripada yang dia pikirkan. 

"Kamu menggunakan banyak senjata selain katana, kupikir itu juga salah satu alasannya." 

Karin menjelaskan bahwa menggunakan banyak senjata telah menciptakan sarang untuk 
melahirkan quirks dengan gaya bertarungnya. 

"Kuaaa ..." 

Yuzuha menguap ketika dia mengawasi keduanya. 

◆◆◆◆ 

Suatu malam, beberapa hari setelah Karin mulai memberikan pelajaran pribadi kepada 
Shin. 

Duduk di beranda di luar ruangan yang ditugaskan padanya, Shin mendengarkan laporan 
Schnee. 

"(.... Begitu. Jadi tidak ada masalah besar setelah itu.)" 

"(Ya. Kita bisa mengawal wanita Hermie dengan selamat. Demi keselamatan, Wilhelm ada 
bersamanya, tapi aku yakin dia akan baik-baik saja kecuali sesuatu yang luar biasa 
terjadi.)" 

Milt telah dikirim untuk menyerang pangkalan Fraksi Summit, jadi hanya Wilhelm tetap 
menjaga Hermie. Dia adalah satu-satunya yang paling dia buka hatinya selama perjalanan 
mereka, jadi tidak termasuk kecakapan pertempuran, dia adalah pilihan terbaik. 

"(Itu meyakinkan. Tidak ada yang terjadi di sini saat ini, tapi aku punya beberapa masalah. 
Jangan lengah ketika kamu datang, untuk berjaga-jaga.)" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"(Aku tahu. Sampai jumpa lagi.) " 

Shin memotong Obrolan Pikiran setelah kata-kata terakhir Schnee, diucapkan dengan nada 
ceria. Itu juga tergantung pada angin, tetapi kedatangan mereka ke Hinomoto akan sekitar 
satu minggu kemudian. 

Shin menatap langit, berpikir bahwa akan menyenangkan menggunakan kesempatan ini 
untuk melakukan tamasya di Hinomoto. Bulan purnama yang indah tergantung di 
kegelapan. 

"Sebuah taman di bawah sinar rembulan ... tidak buruk sama sekali." 

"Ini adalah malam bulan yang indah." 

Shin berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia mendengar seseorang menjawab. Dia sudah 
memperhatikannya, jadi dia tidak terkejut; itu Karin, mengenakan kimono dalam ruangan. 
Rambut hitamnya yang halus berkilau di bawah sinar rembulan. 

"Ayah memberiku sake, jadi aku berpikir untuk membawakanmu." 

Karin membawa nampan dengan botol dan cangkir kecil. 

"Saya melihat. Kami juga memiliki bulan yang indah, mari kita nikmati sake bulan. " 

Shin bukan peminum besar di dunia nyata, jadi ini adalah pertama kalinya dia menikmati 
tradisi minum sake sambil menatap ke bulan. 

"Ini dia." 

"Eh? Oh, terima kasih. " 

Sebelum Shin dapat mengambil botol untuk menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, 
Karin melakukannya untuknya. Ada dua cangkir kecil, jadi dia mungkin akan minum juga. 

Setelah dia menuangkan sake untuknya, Shin melakukan hal yang sama sebagai 
balasannya. 

Itu mungkin jenis sake "THE NEW GATE". Aroma manisnya mengingatkan Shin pada cita 
rasa Ginjo. 

Mengingat bagaimana dia telah mencobanya di sebuah pertemuan di universitas, Shin 
menempelkan cangkir itu ke bibirnya, merasakan aroma yang agak manis dan rasa yang 
tegas dan bersih. Shin bukan ahli dengan cara apa pun, tetapi berpikir itu benar-benar 
enak. 

Langit yang diterangi cahaya bulan tampaknya membuat sake itu lebih menyenangkan. 
Mungkin itu juga karena seorang gadis cantik seperti Karin juga menuangkannya. 
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"Sangat cantik." 

"Ya !? Ah, er, itu benar! Bulan benar-benar indah! " 

"? " 

Reaksi Karin yang terkejut membuat Shin berbalik untuk memandangnya, tetapi dia 
menatap lurus ke langit. 

"Ada apa?" 

"Tidak, tidak ada sama sekali ...." 

Dia tampak sangat gugup. Sikap anggun dan anggun yang dimilikinya sampai beberapa saat 
yang lalu telah pergi ke suatu tempat. 

"Apakah itu ada hubungannya dengan dua orang di belakang pilar?" 

"... Jadi kamu sudah memperhatikan." 

"Yah, aku pikir akan lebih sulit untuk tidak ..." 

Shin mendeteksi bahwa, di tepi beranda tepat di belakang sudut, Kuyou dan Kayo 
bersembunyi. Mata Kuyou memancarkan niat membunuh yang samar. Siapa pun yang 
memiliki pengalaman pertempuran pasti akan menyadari. 

"Apakah ada sesuatu yang terjadi?" 

"...... Sebenarnya, ibu menyuruhku untuk lebih mengenalmu." 

"Kenali aku lebih banyak?" 

Sake melayani tujuan memfasilitasi percakapan, mungkin. 

"Aku bertanya-tanya mengapa, apakah aku melakukan sesuatu yang tidak sopan?" 

"Tidak sama sekali, sebenarnya .... apa yang ingin aku ketahui adalah ... makanan apa yang 
kamu suka, hal-hal apa yang kamu suka, jenis apa ... wanita yang kamu suka." 

Kata-kata terakhir membuat bibir Karin berbisik. 

"Aaah... begitu, itu apa itu? Dia ingin aku melakukan wawancara pernikahan? " 

Mengapa ibu Karin, Kayo, meminta putrinya untuk mengumpulkan informasi itu? Shin 
sudah menebak alasannya, tetapi menghindari mengatakannya langsung. 

Selama tinggal di rumah Saegusa, Shin memiliki kesempatan untuk belajar lebih banyak 
tentang keluarga prajurit Hinomoto. 
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Seperti halnya dengan Kayo, wanita Hinomoto cenderung menikah muda, dan tidak aneh 
untuk melahirkan di usia remaja akhir. 

Untuk seseorang seperti Karin, yang adalah wanita dan bagian dari Brave Ten, adalah wajar 
untuk memiliki tunangan. 

Rumah Saegusa, bagaimanapun, menempatkan fokus besar pada kemampuan bertarung: 
Kuyou tidak akan menyetujui kandidat yang kurang, tetapi untuk menemukan seseorang 
yang dia, kursi kedua di Hinomoto Brave Ten, akan menerima adalah hal yang sulit. 

"Ibu, yah, dia berkata bahwa Tuan Shin pasti akan lewat ...... dan ayah juga sepertinya 
menerima...." 

Sepertinya berkat duelnya dengan Kankurou, Shin telah memenuhi harapan mereka. 
Menilai dari kata-kata Karin, Kayo adalah penghasut utama di balik itu semua. 

"Apakah dia benar-benar menerima? Niat membunuh yang datang darinya semakin lama 
semakin kuat ... " 

Niat membunuh Kuyou berangsur-angsur bertambah seiring waktu berlalu. Bahkan jika dia 
menerimanya, perasaannya sebagai seorang ayah adalah hal yang berbeda. 

"Yah, begini ... Aku benar-benar minta maaf, tapi aku sudah punya tunangan. Aku khawatir 
aku tidak bisa menerima lamaran itu. " 

" Eh ... ..? Oh begitu. Tentu saja! Seorang pria sepertimu pasti akan memiliki setidaknya satu 
tunangan !! " 

Setelah mendengar jawaban Shin, Karin membuka matanya lebar-lebar untuk sesaat, lalu 
menunjukkan reaksi berlebihan. 

Dia sebagian terkejut, sebagian lega ... perasaan campur aduk berputar di dalam dirinya, 
dan bagi Shin sulit untuk membaca ekspresinya untuk sementara waktu. 

"Aku minta maaf karena membawa sesuatu yang sangat aneh. Ini malam yang indah, dan 
aku hampir menghancurkannya. " 

" Secara pribadi, aku merasa tersanjung memiliki kamu melayani aku demi. " 

" Oh, aku senang mendengarnya. " 

Karin membungkuk, lalu berjalan pergi ke arah Kuyou dan Kayo. Kehadiran mereka juga 
hilang, mungkin berkat Karin. 

"Pernikahan, ya ..." 
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Di dunia sebelumnya juga, ada konsep pernikahan yang berfokus pada rumah tangga atau 
garis keturunan, tetapi Shin tidak pernah memiliki hubungan dengan hal-hal seperti itu. 

Jika Karin benar-benar jatuh cinta padanya, akan masuk akal bagi mereka untuk berbicara 
dengan Shin tentang pernikahan, sekarang dia tahu tentang keadaan rumah Saegusa. Shin, 
bagaimanapun, tidak ingat episode apa pun yang bisa mengubah "suka" menjadi "cinta". 

Ada kejadian yang mungkin membuatnya berpikir tentang Shin seperti itu, seperti ketika 
dia melakukan CPR dan pijat jantung padanya. 

"Masih terlalu dini bagi siswa sepertiku untuk berpikir tentang itu ..." 

"Status" asli Shin adalah mahasiswa. Pernikahan bukanlah sesuatu yang terlalu jauh di 
masa depan, tetapi masih belum terasa realistis. 

".... huh" 

Setelah meninggalkan Shin, Karin mendorong Kuyou dan Kayo di kamar mereka, lalu 
kembali ke kamarnya. 

Tubuhnya, yang terasa aneh lebih berat dari biasanya, berbaring di kasur, dia menatap 
langit-langit. 

"Tunangan ..." 

Kecakapan pertempuran Shin sangat tinggi. Di luar Hinomoto, dia bisa menjadi petualang 
yang sangat sukses. 

Karin tahu bahwa nama Shin sebenarnya mulai dikenal. 

Tadahisa telah melarang siapa pun untuk secara paksa menarik Shin ke pihak mereka, 
tetapi jika terjadi kasih sayang bersama, tidak akan ada masalah. 

"Aku seharusnya senang bahwa hal yang merepotkan telah diurus, namun ..." 

Karin selalu fokus pada mengayunkan pedangnya, tanpa peduli untuk mempraktikkan 
tugas pengantin. Dia telah meninggalkan Hinomoto sebagai seorang petualang, sehingga 
dia bisa memasak dan menjahit sampai batas tertentu, tetapi Karin tidak pernah 
mempertimbangkan kemungkinan pernikahan. 

... setidaknya, begitulah seharusnya. 

"........ desah." 

Dia tidak akan berhenti mendesah setelah kembali ke kamarnya. 
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Mempertahankan kondisi seseorang juga merupakan tugas prajurit. Namun setelah 
berbicara dengan Shin, dia mendapati dirinya tidak mampu. 

Dia tahu apa perasaan ini. 

Identitas keletihan menyelimuti tubuhnya. Itu adalah "kehilangan". 

Sensasi terasa setelah kehilangan sesuatu yang penting. Sebuah sensasi yang mirip dengan 
ketidakberdayaan. 

Tapi itu aneh. Dia tidak kehilangan apapun. 

"Cantik, ya ..." 

Kata-kata Shin berputar-putar dalam benak Karin. 

Melihat Shin, sudah cukup jelas bahwa kata-kata itu tidak ditujukan padanya. Meskipun 
begitu, dia hampir kaget oleh mereka. 

Wajahnya masih terasa memerah. 

Pada saat yang sama, dia bisa merasakan sakit yang mengepal, jauh di dadanya. 

Karin juga tahu sensasi ini. 

"Apakah aku ... tertarik pada Tuan Shin ...?" 

Dia telah melihatnya untuk pertama kali di kapal yang mereka naiki untuk kembali ke 
tanah air mereka. Dia mengerti bahwa dia adalah pria dengan kemampuan hebat, tetapi dia 
masih penumpang lain. 

Ketika mereka berbicara, dia hanya memiliki kesan bahwa dia mungkin bukan orang jahat. 

Dia terkejut dengan kekuatannya selama pertempuran melawan Gale Serpents. 

Kemudian, setelah menyelam ke laut untuk mengikuti Kanade, ketika dia sadar kembali hal 
pertama yang dia lihat adalah punggung Shin. 

"Itu sangat besar ..." 

Karin samar-samar bisa ingat ketika dia menggendongnya. Shin bertubuh ramping, tapi 
punggungnya lebih besar dan lebih besar dari yang dia pikirkan, dan dia sama sekali tidak 
merasa tidak nyaman ketika bersandar padanya. 

Kemudian, dia membantu mereka mencari ramuan obat untuk Lady Haruna; di atas Mt. 
Fuji, ia berdiri tanpa rasa takut di hadapan monster raksasa berkepala 8, dan 
memenangkan ramuan itu dengan pedangnya. 
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Karin teringat sensasi terbakar di dadanya ketika dia menyaksikan Shin menghadapi 
prajurit wanita yang mengenakan baju besi platinum. 

Namun, dia berpikir bahwa itu adalah sensasi yang lahir dari menyaksikan dua pejuang 
yang kuat terlibat dalam pertempuran ... 

"Untuk jatuh cinta saat melihatnya bersilang pedang dalam pertempuran ... ada sesuatu 
yang salah denganku." 

Dia mulai khawatir tentang sensitivitasnya. Dia telah fokus pada pedang sepanjang 
hidupnya, itu benar, tapi meskipun begitu itu adalah awal yang terlalu kejam. 

Hal lain yang bisa memicu semuanya ... 

"Ah ..." 

Dia datang dengan sesuatu yang lain. 

Episode menentukan yang membuatnya berpikir tentang Shin. 

Karin dengan ringan menggerakkan jari-jarinya di bibir. 

"Ciuman itu." 

Shin dengan putus asa menjelaskan bahwa dia telah melakukan itu untuk 
menyelamatkannya, dan Karin tidak meragukan kata-katanya. 

Tetapi masih benar bahwa dia telah dicium. Dan menurut Kanade, dia juga menyentuh 
payudaranya. 

Dia tahu dia lebih berkembang daripada orang lain seusianya. Dia juga tahu bahwa ketika 
dia keluar berpetualang dengan Kanade, pria akan sering menatap dadanya. 

Dia tidak merasakan apa-apa selain jijik saat itu, tetapi dalam kasus Shin jijik menghilang. 

Sebaliknya, dia bahkan ... 

"Aaaah !! Apa yang aku pikirkan!?! " 

Karin hanya bisa mengangkat suaranya. 

Detak jantungnya semakin berisik. Pikirannya menolak ditertibkan. 

Semakin dia berusaha untuk tidak memikirkannya, semakin banyak bayangan Shin yang 
memenuhi pikirannya. 

Ekspresi agak konyol yang dia miliki ketika mereka pertama kali bertemu. 
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Ekspresi berani yang dia tunjukkan ketika dia meniup kepala Gale Serpent. 

Ekspresi ramahnya ketika dia mengkhawatirkannya. 

Ekspresi seriusnya saat dia mengayunkan pedang. 

"Untuk menyadarinya setelah ditolak ... benar-benar ada yang salah denganku ..." 

Dia hampir tidak tidur malam itu. 

◆◆◆◆ 

3 hari setelah Karin berbicara tentang pernikahan dengan Shin, sebuah surat dikirim ke 
rumah Saegusa. 

Chiyo, yang telah menerimanya, mengatakan itu berasal dari Kujou. 

"Ini untukku?" 

"Ya, wanita Haruna menyatakan keinginan untuk bertemu denganmu. Pengirimnya adalah 
wanita Kanade. " 

Saya menyadari kekasaran dari permintaan saya. Tetapi bisakah Anda memungkinkan 
untuk bertemu saudara perempuan saya sekali ... adalah isi surat itu. 

Mempertimbangkan kepribadian Kanade, dia lebih suka muncul secara pribadi untuk 
membicarakannya, tetapi karena dia sudah lama absen dari Hinomoto, dia kemungkinan 
telah ditangkap oleh seorang pelayan di jalan keluar. 

"Lady Haruna adalah orang yang sangat masuk akal. Dia pasti tidak akan berpikir dengan 
baik untuk meminta orang yang menjadi nyawanya untuk mengunjunginya. Tapi 
mengakhiri hal-hal dengan surat terima kasih juga bukan sesuatu yang dia terima. " 

Shin sudah menerima surat terima kasih atas bantuan yang dia pinjamkan. 

Itu kaya dengan ekspresi kuno dan sulit dibaca, tetapi perasaan terima kasihnya jelas 
diungkapkan. 

"Aku sudah berterima kasih pada tuan Tadahisa juga, kurasa dia tidak perlu khawatir 
dengan itu ..." 

"Dia juga keras kepala yang luar biasa, begitu. Sir Shin, tidakkah Anda memberi wanita 
Haruna kesempatan untuk mengucapkan terima kasih? " 

"Yah, aku tidak punya banyak pekerjaan sampai kawan-kawanku tiba. Jika dia akan lega, 
maka tidak masalah bagi saya. Sejujurnya, akulah yang merasa gugup ... " 
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Kuyou menulis surat penerimaan dan menyerahkannya kepada kurir yang menunggu. 

Mereka akan mengunjungi wanita Haruna pada hari berikutnya. 

"Ehm, kurasa yang terbaik adalah meninjau protokol kunjungan ..." 

"Y-ya ..." 

Ketika mereka berjalan menuju kediaman Kujou, Shin berbicara dengan Karin, tetapi 
menerima jawaban yang canggung. 

Sehari setelah percakapan pernikahan mereka, Karin terlalu gelisah dan mereka tidak bisa 
melanjutkan pelatihan seperti biasa. 

Sekarang, setelah beberapa hari berlalu, dia tampak lebih tenang. 

Ngomong-ngomong, Yuzuha tetap tinggal di kediaman. 

Ketika mereka tiba di kediaman di mana Haruna dikatakan, mereka menunjukkan penjaga 
gerbang bukti perjalanan yang mereka terima dengan balasan surat mereka. 

Bukti jalan memiliki setengah meterai; dikombinasikan dengan setengah lainnya, yang 
dimiliki penjaga gerbang, itu cocok dengan sempurna dan memancarkan cahaya redup. 
Untuk menghindari pemalsuan, mekanisme pertahanan magis telah ditempatkan di sana 
juga. 

Ketika mereka sedang menunggu seseorang untuk membimbing mereka ke kediaman, 
Kanade sendiri muncul. 

"Aku berterima kasih sudah datang. Masuklah, lewat sini. " 

" Lady Kanade. Putri bangsawan dari rumah Kujou seharusnya tidak bersikap seperti itu di 
depan umum !! " 

Seorang wanita berusia 40-an, yang datang tepat setelah Kanade, menegurnya. Dia adalah 
guru Kanade dan namanya adalah "Ei". 

"Saya minta maaf atas kekasaran saya. Saya akan menemani Anda di dalam. Hanya 
beberapa hari telah berlalu sejak wanita kami Haruna bangkit dari ranjangnya, jadi aku 
berdoa agar kamu tidak terlalu melelahkannya. " 

" Dipahami. " 

Ei membungkuk dalam-dalam kepada mereka, dan Shin mengangguk sebagai jawaban. 
Penyakitnya mungkin telah disembuhkan, tetapi Haruna telah sakit di tempat tidur untuk 
waktu yang lama, tentu saja mereka tidak ingin menjadi beban baginya. 
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Setelah mereka berjalan sebentar, Ei berhenti di depan sebuah kamar dengan beranda. 
Kanade, yang telah kembali sebelum mereka, sudah ada di dalam. 

Ei berlutut di lantai dan memanggil siapa yang ada di luar pintu geser. 

"Nyonya Haruna. Lord Shin dan Lady Karin telah tiba. " 

" Biarkan mereka masuk. " 

Setelah jawaban Haruna, Ei membuka pintu geser. Shin dan Karin didorong untuk masuk 
ke dalam dan menurut. 

"Izinkan saya berterima kasih karena telah datang jauh-jauh ke sini untuk mengunjungi 
saya." 

Di samping Kanade, di ruangan itu ada seorang wanita muda lain, yang dihiasi kimono yang 
indah. 

Perhatian Shin tertuju pada rambut hitam sepanjang pinggang yang menawan dan 
matanya, hitam seperti permata obsidian yang dipoles. 

Fitur wajahnya sangat mirip Jepang, dengan jenis keanggunan khas kecantikan tradisional 
Jepang. 

"Jangan hanya berdiri seperti itu, duduklah. Kamu seharusnya tidak membuat adikku 
menunggu. " 

" Kamu bahkan memiliki pengendalian diri yang kurang dari biasanya. " 

Tidak ada keraguan bahwa wanita muda di hadapan mereka adalah Haruna. 

Ketika Shin duduk di bantal yang disiapkan untuknya, Haruna menyesuaikan posturnya, 
lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. 

"Aku ingin memberimu rasa terima kasihku yang terdalam karena telah menyelamatkan 
nyawa adikku dan temannya. Berkat kamu, penyakit yang menimpaku telah sembuh juga. 
Saya tidak akan pernah melupakan hutang budi saya berutang budi padamu seumur 
hidupku. " 

" Tolong angkat kepalamu. Saya hanya mengikuti hati saya. Perasaan terima kasih Anda 
telah mencapai saya dengan sangat baik. " 

Shin merasa agak gelisah, meragukan bahwa itu pantas bagi putri kepala keluarga untuk 
membungkuk seperti itu kepada seorang petualang belaka. 

Dia menghargai sikap terima kasihnya, tentu saja, tetapi diperlakukan secara formal 
memiliki efek terbalik membuatnya gugup. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Dilahirkan dan dibesarkan di zaman modern, Shin mendapati reaksi Haruna dibesar-
besarkan. 

"Aku juga berharap aku bisa menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu entah 
bagaimana ..." 

"Tidak, tolong, kamu benar-benar tidak perlu khawatir dengan itu. Er ... oh, ya! Melihat 
senyum Lady Haruna akan lebih dari cukup! " 

" Senyumku? " 

" Aku tidak tahu bagaimana biasanya, tentu saja, tetapi ekspresimu sekarang adalah, 
bagaimana aku harus mengatakan ... kaku, nona Haruna. Aku tidak butuh hal-hal atau 
kemuliaan, tidak seperti itu, tetapi jika memungkinkan, aku ingin melihat ekspresi yang 
lebih ceria darimu. " 

Shin pergi dengan ide yang tiba-tiba muncul di pikiran, tetapi ketika berbicara dia hampir 
kesal dengan dirinya sendiri. pada saat itu benar-benar keluar dari permintaan karakter. 

Dia tahu bahwa ketika dia akan mengingat tindakan dan kata-katanya nanti, dia ingin 
menendang dirinya sendiri. 

"Aku berkata, aku juga sangat mencintai senyum kakakku." 

Mengatakan begitu, Kanade memeluk Haruna. 

"Aku tidak tahu betapa berharganya senyumku, tapi aku tidak akan menolak permintaan 
seperti itu. Aku belum banyak tersenyum setelah terbaring di tempat tidur, jadi kuharap itu 
tidak terlalu canggung. " 

Sambil membelai kepala Kanade, yang melompat di pangkuannya, Haruna membalas Shin. 
Kata-katanya membuatnya sedikit lega. 

Ekspresi Haruna saat dia memeluk Kanade muncul seolah-olah diterangi oleh sinar 
matahari. 

"... Meminjamkan bantuanku tidak sia-sia." 

Berkat kehangatan yang dia rasakan saat melihat Haruna memeluk Kanade, kegelisahan 
Shin juga hilang. 

Setelah menjelaskan secara singkat apa yang terjadi dalam perjalanan mereka, mereka 
minta diri dari tempat Haruna. Tutor Ei telah mengingatkan mereka untuk tidak tinggal 
terlalu lama. 

Karin tidak banyak bicara, tetapi rupanya dia sudah bertemu dan berbicara dengan 
Haruna, yang dia anggap sebagai teman dekat. 
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"Aku telah pulih dengan mantap, tetapi semua orang sangat khawatir." 

"Kudengar kau sudah lama terbaring di tempat tidur, jadi mau bagaimana lagi." 

Setelah menghibur Haruna yang tampak kecewa, Shin berdiri. Haruna belum ingin melihat 
mereka pergi, tetapi tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan; Kehadiran jelas mengirim 
pesan "Sudah waktunya untuk membiarkan wanita itu beristirahat---" dari luar ke arah 
Shin, mungkin Ei. 

"Kalau begitu aku akan pergi. Tolong berhati-hatilah untuk tidak terlalu memaksakan diri, 
karena kamu baru saja pulih. " 

Menyadari lagi betapa dia sangat dicintai oleh orang-orang di sekitarnya, Shin 
mengucapkan selamat tinggal kepada Haruna. 

"Apakah mungkin untuk bertemu lagi? Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia di luar 
Hinomoto. " 

" Saya memaksakan diri di rumah Saegusa sampai teman-teman saya tiba, jadi mungkin 
saja sampai saat itu. Meskipun saya khawatir para pengikut akan menentang wanita rumah 
tangga yang bertemu dengan seorang petualang seperti saya. " 

" Akan bijaksana untuk melakukannya tanpa membuat desas-desus yang tidak 
menyenangkan, dengan mengajak orang lain bersama Anda selama kunjungan, saya kira. " 

Rumah Kujou adalah penguasa Hinomoto timur. Jika orang-orang mulai mengatakan 
bahwa putrinya yang sulung akrab dengan seorang petualang yang tidak dikenal, reputasi 
Haruna lebih berisiko daripada Shin. 

Karin dengan demikian menyarankan agar mereka menghindari pertemuan sendiri. 

"Aku mengerti, tapi itu benar-benar penyesalan." 

"Aduh, begitulah kata Shin dan Karin. Sekarang setelah kamu pulih, badai proposal 
pernikahan akan mulai lagi juga. " 

Shin berpikir bahwa prediksi Kanade pasti ada di tempat. 

Rumah tangganya dan penampilannya sangat bagus, berbicara dengannya menunjukkan 
seseorang dengan kepribadian yang tenang, jelas juga cukup cerdas. Dengan begitu banyak 
kondisi yang sangat baik bersama-sama, pasti akan ada banyak pria yang mau 
menikahinya. 

Karena dia baru saja pulih, kemungkinan tidak ada topik seperti itu yang disebutkan 
kepadanya, tetapi cepat atau lambat mereka pasti akan melakukannya. Itu bukan sesuatu 
yang bisa dilakukan Shin. 
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"Baiklah kalau begitu, jika ada kesempatan, mari kita bertemu lagi." 

"Terima kasih lagi untuk datang." 

"Ya, datang lagi!" 

Ei, yang sedang menunggu di luar tempat Haruna, membawa mereka kembali ke gerbang 
pintu masuk. 

"Terima kasih banyak untuk hemat waktu berharga Anda untuk Lady Haruna hari ini." 

"Tidak sama sekali, seorang petualang hanya seperti saya adalah layak kehormatan seperti 
itu." 

Biasanya, seorang petugas akan menemani tamu dari gerbang kecil di pagar yang 
mengelilingi kediaman sampai gerbang besar di pintu masuk perkebunan Kujou, tapi kali 
ini Karin mengambil peran itu. 

Bahkan jika itu adalah seseorang yang mereka hargai terima kasih, mereka tidak akan 
membiarkan orang asing berjalan sendiri di sekitar kompleks utama. 

Sambil memikirkan hal ini, Shin menyadari bahwa sejak dia memasuki wilayah Kujou, 
setiap kali dia meninggalkan kediaman Saegusa dia ditemani oleh seseorang. 

"Yah, kurasa itu sudah jelas." 

Dia membisikkan ini pada dirinya sendiri dan melihat ke arah gerbang besar, ketika dia 
melihat seseorang selain penjaga sebelumnya. 

"Sudah lama, Tuan Shin." 

"Tuan Kankurou... kamu juga punya urusan dengan wanita Haruna?" 

Kankurou, yang berpakaian sama seperti ketika dia melawan Shin, menggelengkan 
kepalanya. 

"Tidak, aku hanya punya waktu luang, jadi aku berjalan-jalan, dan aku merasakan 
kehadiranmu. Saya tidak punya banyak waktu, tetapi apakah Anda akan bergabung dengan 
saya untuk beberapa percakapan? " 

" Tidak masalah bagi saya, tetapi bagaimana dengan Anda Karin? " 

" Itu baik-baik saja bagi saya juga. Saya melihat Tuan Toshiro juga ada di sini, bagaimana 
dengan Anda? " 

" Saya juga tidak punya tugas mendesak. " 
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Di arah itu, Karin memandangi Yaejima Toshiro yang berdiri. Dia tidak mengenakan baju 
besi, tetapi hanya pakaian formal abu-abu dan hijau tua. 

"Namun, jika waktu memungkinkan, aku ingin meminta korek api untuk Tuan Shin." 

"Korek api?" 

Sejak mereka pertama kali bertemu, ketika Shin bersama Karin dan Kanade, dia tidak 
merasakan ada perasaan iba dari Toshiro. Apa yang dia rasakan hampir membuatnya 
merasa dia malah dianggap musuh. 

Dia sedikit terkejut, kemudian, ditantang untuk berduel secara langsung. 

"Aku sudah mendengar rumornya. Kamu menerima ajaran nona Karin di jalan pedang, ya? 
" 

" Ada desas-desus seperti itu? " 

Shin mengangkat alisnya mendengar kata-kata Toshiro. 

Karin adalah putri sulung keluarga Saegusa dan kursi ke-3 dari Hinomoto Brave Ten. Jika 
kata dia mengajar orang asing seni pedang menyebar, itu pasti akan menyebabkan 
keributan. Shin akan benci membalas budi Karin dengan susah payah. 

"Tapi kurasa aku tidak membicarakannya dengan siapa pun." 

"Aku juga belum pernah mendengarnya. Ngomong-ngomong, Toshiro, baru-baru ini kamu 
sepertinya agak sering menghilang, bukan? " 

Setelah mendengar Karin dan terutama komentar Kankurou, Shin melirik Kankurou 
dengan curiga, berpikir bahwa dia mungkin memata-matai mereka. 

"Aku baru saja mendengarnya dari nyonya Chiyo! Saya diberitahu untuk tidak 
mengatakannya kepada orang lain, juga tidak punya niat untuk melakukannya !! Aku 
terlalu env-ahem !!! " 

Semakin banyak mereka berbicara, semakin banyak pendapat Shin tentang Toshiro 
berubah. 

"Ehm ... tuan Toshiro?" 

Karin tampak bingung pada Toshiro, dia sepertinya belum menyadari perasaannya 
padanya. 

"Bagaimanapun juga !! Saya akan menguji Anda dan melihat seberapa banyak keterampilan 
Anda telah berkembang !! " 
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" Maafkan saya. Toshiro tergila-gila dengan wanita Karin, dan Anda tahu ... " 

" Oh, ya, aku agak menyadarinya juga. " 

" I-Itu tidak ada hubungannya dengan ini !!! " 

Toshiro berteriak pada Kankurou dan Shin berbisik. 

"?" 

Karin, yang belum mendengar percakapan itu, tampak semakin bingung. 

Shin berpikir bahwa mungkin, Toshiro Yaejima ini bukan orang jahat. 

◆◆◆◆ 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Vol. 8 - 3.2 
Bab 3 -- Bagian 2 

Karena mereka tidak memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, Shin dan Karin 
mengikuti Kankurou ke dojo rumah Toudou. 

Itu adalah kompleks terpisah, hanya digunakan oleh Kankurou, Toshiro, dan beberapa 
lainnya. 

Dengan cara yang sama seperti rumah Saegusa, dojo dipisahkan antara penggunaan 
pengajaran dan penggunaan pribadi. 

"Beberapa orang ingin fokus pada pelatihan pribadi tanpa merasa terganggu dengan 
lingkungan mereka. Dojo ini juga kadang-kadang digunakan untuk pertandingan seperti ini. 
" 

" ... Kurasa mereka tidak ingin terlihat. " 

" Yah, ya, itu akan lebih baik. " 

Shin dan Toshiro kemudian keduanya menggunakan pedang kayu. 

Seperti yang Kankurou katakan kepada Shin dalam perjalanan mereka ke dojo, Toshiro 
dekat dengan Hinomoto Brave Ten. Aura yang dirasakan Shin berasal dari Toshiro 
meyakinkannya bahwa itu pasti kebenarannya. 

Ketika mereka berbicara, Shin menganggap Toshiro sebagai pria yang tidak bisa tidak dia 
sukai, tetapi sekarang pria di hadapannya hanyalah seorang pendekar pedang yang bangga. 

"Aku datang." 

Dengan deklarasi singkat ini, Toshiro melangkah maju. Tanpa gerakan pre-emptive, dia 
mendekati Shin seolah meluncur di tanah. 

Lengan pedang Toshiro mungkin terlihat bergerak santai, tetapi sesaat kemudian itu sudah 
menembus ruang Shin. 

"Shah !!" 

Shin mengayunkan pedangnya untuk menanggapi serangan Toshiro. Benturan kedua 
pedang kayu menghasilkan suara membosankan yang bergema di dojo. 

"Hmm ..." 
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Melihat kedua pejuang itu, Kankurou tenggelam dalam pikirannya, dagunya bertumpu di 
tangannya. Dia merasa bahwa gerakan Shin menjadi jauh lebih tajam dibandingkan ketika 
mereka bertarung beberapa hari sebelumnya. 

(.... Dia sudah banyak berubah?) 

Bahkan lebih dari Kankurou, Shin terkejut dengan gerakannya sendiri. 

Ajaran Karin menghasilkan Shin menghilangkan gerakan yang tidak perlu dari gerakannya. 

Mereka tidak melakukan pelatihan untuk pertempuran yang sebenarnya, dia baru saja 
mengamatinya mengayunkan pedangnya dan memerankan kembali keterampilan dengan 
gerakan tubuhnya. 

"Aku tahu kamu sudah tumbuh sangat baik." 

"Aku sendiri terkejut." 

Shin sangat terkejut dengan hasilnya sehingga dia menjawab dengan tepat apa yang dia 
pikirkan. 

Serangan pertama Toshiro dimaksudkan sebagai ujian; pemogokan kedua dan ketiga yang 
mengikuti jauh lebih berat dan lebih cepat. 

Mereka mungkin lebih rendah dari milik Kankurou, tetapi kebanyakan Orang Terpilih akan 
kesulitan menangkis mereka. 

Shin, bagaimanapun, membelokkan mereka semua dengan mudah. 

Itu juga berkat peningkatan kecepatan yang diberikan oleh statistik tingginya, tetapi lebih 
dari segalanya, tubuhnya terasa sangat ringan. 

Dia tidak mengubah 【Limit】 pada statusnya, tapi dia merasa jarak yang menghubungkan 

masing-masing serangannya telah menyusut. Kecepatan ayunannya telah meningkat. Berat 
masing-masing pukulan juga berubah. 

"Untuk berpikir bahwa itu semua bisa berubah sebanyak ini." 

Dia mungkin merasakan perubahan itu lebih jelas berkat statusnya yang tinggi. 

Meski begitu, hasil yang jelas menunjukkan bahwa, ia harus mengakui, gerakan 
sebelumnya dipenuhi dengan gerakan yang tidak perlu. 

Suara dampak di antara pedang kayu kedua pria itu semakin keras, jeda antara bentrokan 
semakin pendek. 
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(Tebas ke bawah dari kanan, lalu tebas segera dari kiri ... tidak, berhenti di tengah jalan dan 
dorong ke depan!) 

Shin mengelak, menangkis, memblokir bilah kayu yang menyerangnya. 

Kedua bilah itu berselisih lagi, kali ini terkunci, saling bergesekan. 

"Fuuh !!" 

Toshiro mencoba mendorong ke depan dengan menekan beratnya ke pedang, tetapi, 
setelah beberapa saat, tiba-tiba mundur. 

Gerakannya yang cepat memberi ilusi bahwa lantai di bawah Toshiro telah hilang. Jarak 
yang dia mundur adalah jarak yang tepat yang dibutuhkan ujung pedangnya untuk 
mencapai Shin. 

Bilah itu membentuk lengkungan di udara dan mengayun ke bawah, mengarah ke sisi kiri 
Shin. 

"Tidak terlalu cepat!" 

Shin tidak menghindar atau menangkis, tetapi melangkah lebih dekat ke Toshiro sebelum 
pukulannya bisa mendarat. Dia menyerbu ke depan, dengan maksud mendorong Toshiro 
pergi. 

"Guh !!" 

Toshiro mungkin menilai dia tidak bisa datang tepat waktu; dia menarik kembali 
pedangnya pada saat yang sama dengan tack Shin. 

Shin mempercepat tugasnya melawan ayunan sementara Toshiro mundur. Secara alami, 
mantan menang. 

Toshiro menghindari nasib kehilangan keseimbangan dan jatuh, tetapi karena itu ia tidak 
bisa membela diri terhadap serangan Shin berikutnya. 

Toshiro mencoba memutar tubuhnya untuk menghindari pedang kayu Shin yang diarahkan 
ke lehernya. 

Shin, siap untuk mencegat perjuangan seperti itu, menjatuhkan pedangnya ke leher 
Toshiro, lalu berhenti tepat ketika bilah itu menyentuhnya. 

"... apa?" 

Toshiro mendapatkan kembali keseimbangan dan menanyai Shin. 

Shin menjawab sambil tidak memandang Toshiro, tetapi pintu masuk dojo. 
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"Seseorang akan datang. Dua orang. " 

" Hm, kelihatannya seperti itu. " 

Kankurou juga merasakannya, dan mengangguk pada kata-kata Shin. Karin juga merasakan 
kehadiran baru, dan berbalik untuk melihat ke arah yang sama dengan Shin. 

Setelah beberapa saat, dua pria muncul di pintu masuk dojo. 

"Apakah kita mengganggu sesuatu?" 

"Saudara! Kenapa kamu ada di sini! " 

Toshiro berteriak kepada salah satu dari dua pria itu, yang tampak meminta maaf. 

Menurut 【Analyze】, namanya Yaejima Shiden, seorang pemuda berusia akhir dua 

puluhan. 

Dia memiliki rambut hitam bercampur putih, mata merah, dan sekitar setinggi Shin, sekitar 
180 kuburan. Berbeda dengan ucapannya yang lembut dan ekspresi yang lembut, kedua 
lengan dan kakinya sangat tebal; Bagi Shin, mereka tampak seperti seikat baja. 

Pekerjaannya adalah samurai dan levelnya, cukup tinggi, adalah 238. 

"Kupikir kau akan berada di sini Toshiro. Saya memiliki izin Pak Tadahisa untuk bergerak 
di dalam kompleks kastil. Tuan Kankurou, aku senang melihatmu juga. Nona Karin, saya 
melihat Anda telah kembali dari mencari obat-obatan Lady Haruna. " 

"Aku senang melihatmu dalam kesehatan yang baik, Tuan Shiden." 

"Sudah lama." 

Kankurou dan Karin masing-masing menjawab salam lelaki itu. Cukup jelas, ketiganya 
saling kenal. 

"Tuan Kanezuka, aku percaya kamu juga baik-baik saja." 

"Hmm." 

Setelah menyapa Shiden, Kankurou berbicara kepada Kanezuka Araki. 

Dia adalah seorang pria berusia akhir tiga puluhan atau awal empat puluhan. Dia 
tampaknya bertubuh agak pendek, mungkin karena dia berdiri di samping Shiden. 

Pekerjaannya adalah pandai besi, seperti yang ditunjukkan oleh otot-otot yang sangat 
berkembang di lengannya. Levelnya adalah 166. Rambut abu-abunya dipotong pendek, 
mata hitamnya tertuju pada Moon Bulan Hitam K Kankurou. 
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"Orang ini adalah Tuan Shin, benar?" 

"Itu aku, tapi mengapa kamu tahu namaku?" 

Shiden memandang Shin dan bertanya tentang identitasnya. Ekspresinya sangat serius 
ketika dia melakukannya. 

"Saya telah diberitahu bahwa Anda telah membantu dalam mencari ramuan obat untuk 
menyembuhkan penyakit wanita Haruna. Oh, aku belum memperkenalkan diriku, ya. Aku 
anak sulung dari rumah Yaejima, Yaejima Shiden. " 

" Eh, seperti yang sudah kamu tahu, namaku Shin. " 

Dia tampaknya menyadari status Shin sebagai tamu. , dan telah diberi tahu tentang seperti 
apa Shin itu. 

"Apa yang membawamu ke sini hari ini? Ketika Sir Shiden datang sendiri, saya bisa 
membayangkan apa masalahnya. " 

"Saya pikir banyak yang menyadari bisikan bahwa ada gerakan mencurigakan di barat. 
Saya ingin mengatakan bahwa mereka semua adalah rumor yang tidak berdasar ... tapi saya 
menerima laporan bahwa rumah Ichinose, salah satu pengikut kami, membuat gerakan 
yang mencurigakan. Saya datang untuk memberi tahu Pak Tadahisa bahwa rumah Yaejima 
kami, bersama dengan 3 rumah lainnya, sedang menyelidiki masalah ini saat ini. " 

Setelah Shiden selesai berbicara, Toshiro menyela. 

"Rumah Ichinose !?" 

"Ya, rumah itu selalu berusaha menyatukan Hinomoto. Tapi apakah mereka akan bergerak 
sendiri, aku bertanya-tanya? " 

Kankurou, setelah merenung sejenak, menyuarakan keraguannya. 

"Investigasi kami masih berlangsung, saya belum bisa mengatakan apa-apa. Namun--- " 

" Ehm, permisi! " 

Shiden dan Kankurou terus mendiskusikan masalah ini, mengabaikan Toshiro yang 
terkejut, ketika Shin menyela mereka. 

"Ada yang salah?" 

"Tuan-tuan, tolong, Anda tahu Anda tidak bisa membicarakan hal-hal rumit seperti itu 
dengan orang luar seperti saya!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Kankurou memandang Shin seolah-olah ia memiliki tanda tanya di kepalanya, tanpa sedikit 
pun kepedulian pada ekspresinya. 

"Saya telah mendengar dari Tuan Tadahisa dan Nyonya Haruna bahwa Anda adalah pria 
yang layak dipercaya, Tuan Shin. Kamu tidak punya niat membicarakan ini dengan siapa 
pun, benar? " 

" Itu benar, tapi ... " 

Shin menganggap kepercayaan berlebihan ini dengan curiga. 

"Tuan Kankurou mengatakan bahwa kamu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Saya 
tidak punya alasan untuk meragukan Anda. Lagipula, Tuan Shin adalah seseorang yang 
bahkan Tuan Kankurou bilang dia tidak bisa menang melawan ... Aku tidak akan pernah 
ingin orang seperti itu menganggap kita sebagai musuh. Bagaimanapun juga, aku tahu 
kekuatan Sir Kankurou. "Keluarga 

timur dan barat mempercayai kata-kata Kankurou. Alasan kepercayaan ini datang dari 
pengalaman Shiden sendiri. Tidak ada yang mau mengubah prajurit yang kuat menjadi 
musuh tanpa alasan. 

"Aku tahu kamu juga pernah berselisih dengan Toshiro. Bagaimana keadaan saudaraku? " 

" Kurasa dia cukup kuat. Saya bertanya-tanya apakah bijaksana untuk memercayai itu 
dengan mudah. " 

"Aku telah mendengar suara pedangmu berbenturan. Pedangmu berayun lurus dan benar. 
Kata-kata Sir Kankurou dan suara bentrokan pedang itu, sebagai seorang samurai sendiri, 
aku tidak bisa mempercayai kamu. " 

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

Shin agak kehilangan kata-kata. 

Dia telah mendengar bahwa tuan dapat berkomunikasi tanpa kata-kata, melalui tinju 
mereka atau pedang mereka. 

Selama pertempuran melawan Girard, Shin memahami perasaannya. Tetapi pada saat itu, 
kondisi mentalnya berada dalam kondisi ekstrem, dan dia berhasil melakukannya karena 
dia tahu lawannya dengan sangat baik. 

Untuk memahami seseorang yang tidak pernah dia temui sebelumnya hanya melalui suara 
bentrokan pedang adalah sesuatu yang sangat mustahil bagi Shin. 

"Kamu dipercaya, bukankah itu cukup?" 

"Yah, itu lebih baik daripada dicurigai." 
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Araki berbicara kepada Shin yang tidak bisa berkata-kata. Ekspresinya mengatakan 
kepadanya untuk "berhenti berkeringat dengan hal-hal kecil." 

"Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diriku, benar. Saya Kanezuka Araki, 
pandai besi. Hari ini saya datang ke sini untuk mengagumi 『Bulan Hitam sir dari Tuan 

Kankurou." 

"Ya, ini dia." 

Kankurou mengangguk, mengambil Moon Bulan Hitam 』dari pinggangnya dan 

menyerahkannya kepada Araki. 

Araki duduk di sudut dojo dan, menggunakan kain untuk memastikan tidak menyentuhnya 
secara langsung, menatap tajam pada pisau 『Black Moon』. 

Keterbatasan pengguna tampaknya telah dihapus. 

"Apa yang dia lakukan?" 

"Aku berkolaborasi dengan Tuan Kanezuka agar dia bisa menempa pedang suci seperti『 

Bulan Hitam 』. Saya kira Anda telah mendengar bahwa saya mencari seseorang untuk 

mewarisi 『Bulan Hitam』, ya? " 

"Hanya lewat. Saya tahu bahwa wanita Karin, tuan rumah saya, adalah seorang kandidat 
juga. " 

" Saat ini, 『Bulan Hitam』 adalah satu-satunya katana yang membawa nama samurai 

"bilah ilahi". Saya tidak tahu siapa yang akan mewarisinya, tetapi ada pertengkaran tentang 
itu ... apakah itu akan disimpan oleh pasukan timur atau barat. Tentu saja, itu akan menjadi 
sisi milik pewaris, tetapi banyak yang khawatir itu bisa memiringkan keseimbangan antara 
dua kekuatan. " 

Itu mungkin hanya satu bilah, tetapi itu tidak bisa diremehkan. 

Bonus stat yang diberikan dari katana kepada pemiliknya tinggi, tetapi serangan jarak jauh 
yang bisa dilepaskannya, dipasangkan dengan statistik tinggi, dapat dengan mudah 
melampaui keterampilan rata-rata berkuasa. 

"Jadi aku berpikir bahwa memiliki bilah ilahi yang lain bisa menjadi solusi, tetapi 
tampaknya bahkan untuk Sir Kanezuka, pandai besi terbaik Hinomoto, menempa katana 
tingkat Kuno bukanlah hal yang mudah." 

Dia mengamati Moon Bulan Hitam 』untuk menemukan petunjuk, dokumen yang diteliti, 

dan tradisi lisan dan terus berkembang, melalui proses coba-coba. 

"Apakah kamu tahu apa bahannya? Sangat sulit untuk mendapatkannya. " 
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" Kami memiliki beberapa bahan yang ditinggalkan oleh tuan Jinkurou. Namun, kami tidak 
tahu bagaimana seharusnya lebih dari setengahnya digunakan. Bagaimanapun juga, aku 
seorang pemula dalam profesi pandai besi. " 

Shin berbisik kepada Kankurou, yang menurutnya akan berpengetahuan luas dalam seni 
menempa. Shin berpikir bahwa itu akan menjadi hal yang sangat sulit, jika bukan tidak 
mungkin, prestasi; seperti yang diharapkan, kesuksesan tampak sangat jauh. 

"Secara pribadi, aku berharap kita bisa menerima beberapa kata nasihat ..." 

Kankurou, yang tahu identitas asli Shin, berharap bahwa Shin, seorang pandai besi sendiri, 
dapat menawarkan beberapa saran. 

Melihat mata merah Araki, Shin sudah mengerti bahwa dia hampir menemui jalan buntu. 

"Jika aku mengatakan sesuatu secara tiba-tiba, apakah dia akan percaya padaku? Dia 
terlihat seperti tipe pengrajin yang keras, aku ragu dia akan memedulikan anak muda 
sepertiku. " 

" Orang-orang dengan status sosial yang relatif tinggi sudah tahu bahwa kau adalah 
Leluhur yang Dikembalikan, apa yang disebut oleh Adventurer 'Chosen Ones. Karena ini, 
saya pikir dia akan mendengarkan Anda, setidaknya sedikit. Bahkan petunjuk terkecil 
sekalipun sudah cukup. " 

Kankurou tidak memerintahkan Shin untuk menunjukkan semua keterampilan dan 
pengetahuannya sebagai pandai besi. 

Akan terlalu mudah jika itu mungkin untuk menempa senjata kelas Kuno hanya setelah 
mendengar beberapa saran. 

Melihat Araki, dengan putus asa berusaha untuk mengambil informasi terkecil dari Moon 
Bulan Hitam 』, Shin merasa solidaritas sebagai pandai besi. Maka ia memutuskan untuk 

memberinya bantuan. 

"Aku mungkin bisa mengatakan sesuatu jika aku melihatnya menempa. Teknik pandai besi 
sangat bervariasi dari sekolah ke sekolah, dan metode yang saya tahu dipengaruhi oleh 
kemampuan seseorang. Setidaknya aku bisa mengerti jika ada teknik yang bisa digunakan 
dalam kasus ini. " 

" Kalau begitu, mari kita lakukan itu. " 

Kankurou mendekati Araki dan menjelaskan situasinya. Araki memandangi Shin terlebih 
dahulu dengan terkejut, lalu dengan tatapan yang begitu tajam sehingga Shin merasa 
seperti dia bisa ditembak jatuh kapan saja. Setelah menatap Shin beberapa saat, Araki 
mengangguk kecil. 
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"... kamu punya pengetahuan tentang pandai besi?" 

Toshiro, yang telah dikecualikan oleh perkembangan terakhir, bertanya pada Shin. 

"Aku pikir aku tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa, tapi aku mungkin bisa 
membantu." 

Teknik Shin adalah naluriah, lahir dari pengalamannya selama era permainan. Sulit baginya 
untuk menjelaskan proses kerajinan dengan kata-kata, jadi ia memutuskan untuk berpikir 
setelah melihat penempaan Araki terlebih dahulu. 

Shin mampu membuat senjata yang kuat bukan hanya karena tekniknya, tetapi juga karena 
kekuatan sihirnya, jadi dia tidak benar-benar yakin dia bisa membantu. 

"Pertandingan kita berakhir di sini." 

"Apakah itu baik-baik saja denganmu?" 

"Aku tidak peduli tentang apa yang dikatakan orang itu tentang keseimbangan atau apa 
pun. Tapi Pak Kanezuka mempertaruhkan nyawanya sendiri atas perintah yang 
diterimanya. Menahanmu di sini berarti menghalangi jalannya. Siapa yang bisa melakukan 
sesuatu yang begitu kasar? " 

" ... Begitu . " 

Dia lebih masuk akal daripada yang diharapkan. Meskipun frustrasi, dia berhasil 
mengendalikan perasaannya. 

Pendapat Shin tentang Toshiro berubah lagi. 

"Apa yang akan kamu lakukan sekarang saudara?" 

"Kembali ke rumah Yaejima tentu saja. Saya telah menyampaikan pesan ayah dengan baik 
kepada Pak Tadahisa dan juga bisa mengamati pertumbuhan Anda. Saya bisa mengatakan 
bahwa tujuan saya terpenuhi. " 

Shiden, mengatakan bahwa tugasnya telah berakhir, pergi ke kota benteng dengan tentara 
Kujou menunggu di luar dojo. 

Kelompok 5 Shin pindah ke bengkel. 

Kanezuka Araki adalah pandai besi kepala sekolah Kanezuka; mereka akan menggunakan 
fasilitas pribadinya kali ini. Itu dilengkapi dengan tungku dan alat kualitas tertinggi. 

Mereka tiba di sebuah bengkel yang dilengkapi dengan tungku tunggal. Itu tidak terlalu 
luas, dan tampaknya dibangun dengan satu-satunya tujuan menempa katana ilahi. 
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Araki menyuruh murid-muridnya untuk tidak mendekat dan memanggil Shin untuk masuk. 

Tiga lainnya disuruh menunggu di luar. Pandai besi adalah wilayah dengan tujuan 
mewariskan teknik pandai besi. Saat menempa senjata, hanya pandai besi dan mereka yang 
berada di bidang yang sama diizinkan masuk. 

"Aku akan menempa mencoba menciptakan katana ilahi. Ketika aku selesai, katakan 
padaku apa yang kau pikirkan. " 

Setelah mengatakan itu, Araki mulai mengayunkan palu. 

Shin menatapnya diam-diam, dan menyadari bahwa Araki digunakan di samping tidak ada 
kekuatan sihir ketika mengayunkan palu. 

Seperti yang dia duga, kekuatan sihir yang terkandung dalam katana hanya datang dari 
bahan dan jumlah kecil yang ada di atmosfer sekitarnya, saat palu mengenai materi. 

Kecepatan di mana massa besi berubah bentuk juga jauh lebih lambat daripada Shin. Araki 
tampaknya menggunakan keterampilan, tetapi mereka tidak setingkat Shin, yang bisa 
membuat ingot mengubah bentuknya sesuka hati. 

Melihat cara pria itu membuat, Shin memperkirakan bahwa tingkat kerajinan Araki adalah 
sekitar VII. Jika dia bisa menggunakan teknik yang sama seperti Shin, dia bisa dengan 
mudah membuat senjata tingkat Mitologi. 

Shin, bagaimanapun, telah mendengar bahwa mahakarya Araki adalah senjata kelas 
Legenda. Alasannya adalah cara dia menempa. Jika seseorang hanya berfokus pada 
kemampuan untuk menyerang besi, statistik dari senjata yang dihasilkan hanya bisa sangat 
tinggi. 

Shin tidak tahu jika senjata kelas Legenda yang ditempa Araki lebih tinggi atau lebih 
rendah, tetapi untuk menempa pedang itu tanpa menggunakan sihir, seperti yang 
dilakukan Araki, tidak mungkin, setidaknya di era game. 

(Entah dia jenius, atau itu adalah produk dari fokus seumur hidup pada pandai besi dan 
teknik ... mungkin keduanya.) 

Beberapa menggunakan ungkapan "untuk bernafas dalam pekerjaan seseorang", tetapi 
dalam kasus Araki mengatakan "untuk menuangkan darah kehidupan sendiri di pekerjaan 
seseorang "akan lebih akurat. 

Energi dan aura yang dia berikan dalam setiap ayunan palu begitu kuat, orang akan 
berpikir bahwa dia mencukur habis masa hidupnya sendiri untuk melakukannya. "Bekerja 
seolah-olah kerasukan," sebuah ekspresi yang cocok untuknya. 

Setelah seluruh proses berakhir, yang tersisa hanyalah memoles bilahnya. 
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Dia akan menyerahkan karya ini ke ahli polisher. 

Setelah pemolesan selesai, sebuah katana dengan pisau yang indah lahir. 

Penampilannya rata-rata, tetapi nilainya sedang Unik. Bagi Shin, untuk bisa menempa 
pedang seperti itu dari material yang tidak sempurna membuatnya mengerti bagaimana 
Araki menempa senjata kelas Legend. 

"... Aku gagal." 

Araki berbicara dengan ekspresi masam. 

Dia bertujuan untuk menempa pisau setara dengan katana kelas Legenda Bawah 『Black 

Moon』. Mempertimbangkan hal ini, dia tidak hanya gagal mencapai puncaknya, tetapi 

bahkan tidak mendekati kaki gunung. Ekspresi Araki tetap masam bukan hanya karena 
kualitas katana. 

"Apa yang kamu miliki?" 

"Beberapa hal membuatku khawatir. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada 
Anda terlebih dahulu, jika itu mungkin. " 

" Selama Anda tidak akan meminta saya untuk mengajari Anda teknik rahasia saya, katakan 
apa pun yang Anda inginkan. " 

" Baiklah, kalau begitu. Pertama, kenapa kamu tidak menuangkan sihir ke dalam katana? " 

" Apa? " 

Mata Araki menjadi cemberut setelah mendengar pertanyaan Shin. 

"Jika pandai besi menuangkan kekuatan sihir ke dalam katana, kekokohan dan 
ketajamannya meningkat. Sejauh yang saya tahu, tidak ada cara lain untuk menempa 
katana kelas Legenda dan di atas. " 

" Hanya mengasah keterampilan seseorang untuk memukul logam tidak cukup, katamu? " 

"Iya. Juga tidak cukup hanya dengan menuangkan kekuatan sihir. Sulit untuk 
mengatakannya, tetapi seseorang harus terlebih dahulu menuangkan sihir ke dalam palu, 
kemudian menuangkannya ke dalam katana ketika palu menyerang itu. Itu cara yang 
sangat umum untuk menjelaskan prosesnya. Sejujurnya, mampu menempa katana kelas 
Legenda dalam situasi ini membuat Anda, Sir Kanezuka, benar-benar luar biasa. " 

Tanpa tingkat keterampilan pandai besi tertentu, tentu saja, seseorang tidak dapat 
menempa senjata yang bagus, tidak peduli bagaimana mereka menuangkannya sihir 
mereka. 
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Tetapi jika seseorang hanya mempertimbangkan kemampuan dalam memanipulasi 
kekuatan sihir, Pixies dan Elf akan lebih cenderung pandai besi. 

".... Mungkin itu adalah teknik yang hilang sebelum diturunkan. Saya mendengar bahwa 
ketika Hinomoto masih dilanda api perang, ada banyak pandai besi yang lebih terampil 
daripada hari ini. Ada juga senjata dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang 
sekarang juga. " 

Rupanya banyak teknik yang hilang selama perang. 

Teknik Blacksmithing tidak pernah meninggalkan sekolah masing-masing. Jika seluruh 
sekolah lenyap selama perang, teknik mereka yang disempurnakan dari generasi ke 
generasi akan lenyap bersama mereka. 

"Aku tidak akan pernah berpikir untuk mendengar tentang salah satu teknik rahasia yang 
hilang ... Aku bersumpah demi Kanezuka bahwa aku tidak akan membicarakan ini kepada 
siapa pun." 

"Tuan, saya tidak punya niat menyembunyikan teknik; selama Anda tidak menyebutkan 
bahwa Anda mendengarnya dari saya, itu sudah cukup. Itu adalah teknik yang ada di masa 
lalu, jadi seseorang, di suatu tempat, bisa menghidupkannya kembali kapan saja, atau lebih 
tepatnya, itu bisa tetap hidup di suatu tempat. " 

Tidak aneh jika seseorang seperti Kankurou, yang sebelumnya melayani Pemain, dapat 
menggunakan saya t. 

Shin juga merasa bahwa keseriusan dan fokus Araki tidak kalah dengan mereka. 

"Akan sulit bagiku untuk menjelaskan secara terperinci dengan kata-kata, jadi aku pikir 
akan lebih cepat jika kamu hanya memperhatikanku. Bolehkah saya meminjam alat Anda? " 

"... .Menggunakan apa pun yang Anda butuhkan. " 

Berlatih lebih dari sekadar teori, perhatikan dan pelajari. Teknik seperti itu tidak bisa 
dijelaskan sepenuhnya hanya melalui penjelasan dan teori verbal. 

Itulah sebabnya Shin memutuskan untuk menunjukkan keahliannya. 

Dia hanya melakukan beberapa serangan, menggunakan baja "Tamahagane" yang dia 
temukan di bengkel. Sebelum itu bisa disebut Shin lengkap memanaskannya ke dalam 
tungku, memukulnya dan secara bertahap membentuk bentuk katana. 

Dia menanamkan kekuatan sihirnya di palu, jadi setelah setiap serangan percikan warna 
berbeda meledak dari Tamahagane. 

"......." 
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Araki menatap gerakan Shin, tidak ketinggalan gerakan sedikitpun. Aura yang dia 
pancarkan seolah-olah dia sedang mengayunkan palu bersama dengan Shin. 

"....Saya sudah selesai. Sekarang hanya perlu dipoles. " 

Pisau telah selesai, dengan kecepatan yang tidak wajar. Shin bisa menyelesaikannya 
sampai-sampai tidak perlu dipoles, tapi itu akan melampaui sekadar menjadi pandai besi 
yang cakap, jadi dia tidak melangkah sejauh itu. 

Melalui karya penggosok yang sama yang telah menangani katana yang dipalsukan Araki 
sebelumnya, katana Shin mendapatkan sinarnya. Itu adalah kelas-Menengah yang unik, 
sama seperti katana yang baru saja ditempa Araki. 

"Kau sengaja memalsukan ini ...?" 

"Tidak, itu hanya kebetulan. Tapi itu lebih baik untuk kita. Saya ingin Anda melihat apa 
yang berbeda di antara mereka, tetapi apakah tidak apa-apa jika katana yang Anda tempa 
sebelumnya menjadi tidak dapat digunakan? " 

" ... itu baik-baik saja. Biarkan saya melihat betapa layaknya itu. " 

Shin mengambil katana yang baru dipalsunya dan menahannya, dengan bilah mengarah ke 
atas. 

Dia menyuruh Araki untuk mundur, lalu mengayunkan katana yang telah ditempa Araki ke 
bilah yang telah dia buat. 

"!?!" 

Araki melihat dengan mata terbelalak pada hasilnya. 

Katana yang telah ditempa Araki, yang dipegang Shin dengan kuat, telah terpotong di 
tengah. Di sisi lain, katana Shin masih tidak bergerak. 

" 

Berkat level yang sama, namun sangat berbeda ..." "Sir Kanezuka, kamu tiba di level ini 
tanpa menggunakan sihir. Saya yakin Anda bisa menempa katana yang jauh lebih unggul. 
Senjata yang disebut "Pedang Ajaib" disebut seperti itu karena sihir menyelimuti pedang 
mereka. " 

Setelah mengatakan itu, Shin menyerahkan pisau yang masih dipegangnya pada Araki. 
Seperti yang Shin katakan, bilahnya ditutupi oleh kekuatan sihir yang lemah. 

Menurut aturan permainan, senjata tingkat unik tidak bisa benar-benar disebut "Pedang 
Ajaib" atau "Magic Katana". Mungkin karena Shin telah memalsukannya, bahwa katana 
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yang sekarang berada di tangan Araki memiliki spesifikasi yang layak untuk moniker 
"Sihir". 

"Sihir Katana yang sebenarnya, ya ... memang benar bahwa kedua katana yang aku tempa 
satu kali dan『 Bulan Hitam 』memiliki kekuatan sihir yang menyelubungi pedang mereka. 

Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar Katana Sihir dari 『Bulan Hitam』. 

" 

" Kupikir bahan itu mungkin menjadi alasannya. Saya menggunakan Tamahagane sebagai 
bahan saat ini, jadi hanya spesifikasi katana sebagai senjata yang meningkat. Tetapi saya 
telah mendengar bahwa bahan yang berbeda dapat menambahkan segala macam efek. Saya 
tidak tahu apa artinya itu secara terperinci. " 

"Itu lebih dari cukup. Anak muda ... tidak, tuan Shin, aku sangat berhutang budi padamu. 
Jika Anda membutuhkan bantuan saya dalam hal apa pun, ucapkan saja. " 

" Pertama-tama, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ingin Anda merahasiakan 
semua sumber informasi ini. Selain itu, tidak ada yang saya butuhkan saat ini. " 

Dia telah dilihat oleh beberapa murid Kanezuka, jadi dia tahu kemungkinan bahwa mereka 
akan menebak bahwa informasi itu datang darinya. 

Dia tidak berpikir bahwa Araki akan mengoceh tentang Shin menjadi sumber, tetapi dia 
ingin memastikan. 

"Anda dapat memberikan teknik ini kepada siapa pun yang Anda anggap layak, Tuan 
Kanezuka. Lagipula itu bukan sesuatu yang aku dapatkan sendiri. " 

" Apakah itu benar-benar baik-baik saja? 

"Bahkan jika aku menyembunyikannya, seseorang mungkin adalah mata-mata, dan itu 
adalah teknik yang biasa digunakan di masa lalu. Aku hanya berharap katana yang 
dibangun dengan cara ini akan digunakan untuk melindungi orang lain. " 

Katanas tidak lebih dari alat. Tergantung pada pengguna, mereka bisa menjadi bilah 
perlindungan atau pembantaian. 

Shin memberikan beberapa saran lagi kepada Araki, yang mengatakan akan menempa 
pedang lain, lalu meninggalkan kediaman Kanezuka. 

Dia kembali dengan Karin dan Toshiro. Kankurou telah dipanggil oleh Araki dan tinggal di 
kediaman Kanezuka. 

".... Apa kamu mengajarkan sesuatu padanya?" 
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"Aku memberitahunya tentang beberapa teknik yang aku tahu. Ciptaan katana ilahi akan 
sedikit maju, saya pikir. " 

Toshiro bertanya tentang apa yang terjadi di kediaman Kanezuka ketika mereka akan 
kembali ke rumah Saegusa. 

"Uhm, aku sudah mendengar kalau teknik seperti itu dirahasiakan." 

"Aku bukan milik sekolah atau tradisi tertentu, jadi aku tidak punya niat menyimpan teknik 
untuk diriku sendiri. Meski begitu, aku tidak akan menyebarkannya ke sembarang orang. " 

Karin masih sedikit memerah ketika berbicara dengan Shin, tetapi dia mencoba berbicara 
dengannya seperti biasanya seperti sebelumnya. 

"Aku belum pernah melihat Tuan Kanezuka membuat ekspresi itu sebelumnya. Itu pasti 
teknik yang cukup mengesankan. " 

" ... Begitukah? Saya tidak tahu, jujur saja. Aku hanya ingin memberinya nasihat, tapi 
kemudian aku melihatnya mengayunkan palu dengan sangat kuat ... sebagai pandai besi 
sendiri, aku tidak bisa berhenti hanya dengan satu atau dua kata. " 

Shin bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, tetapi memilih untuk tidak 
melakukannya. 

Untuk seseorang yang serius berlatih dalam seni pandai besi, teknik yang diperoleh Shin 
melalui permainan akan tampak seperti curang. Itulah sebagian alasan mengapa Shin 
menghormati pandai besi Kanezuka Araki, yang telah mencapai tingkat keterampilan itu 
sementara menjadi orang normal. 

"Ngomong-ngomong, kamu ini apa?" 

"Hanya seorang petualang dan orang yang sibuk, tidak lebih." 

"Aku, aku pikir dia pria yang baik ..." 

"Apa ... ggh ...." 

Komentar Karin mengikuti kata-kata Shin membuat gigi Toshiro menggiling. Dia pasti 
menyadari bahwa Karin terlihat sangat berbeda dari biasanya. 

"Lalu, bisakah aku bertanya sesuatu?" 

"Hm .... apa?" 

"Tuan Toshiro, kamu milik keluarga Yaejima, benar? Saya telah mendengar bahwa Yaejima 
adalah klan besar yang memerintah Hinomoto barat. Jika demikian, mengapa Anda tinggal 
bersama Kankurou, seorang pelayan dari rumah Kujou? " 
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Shin merasakan ini setelah mendengar tentang dua kekuatan yang berkuasa atas 
Hinomoto. 

Shin, yang telah mempelajari sejarah Jepang di sekolah, sejenak berpikir bahwa ia mungkin 
menjadi sandera, tetapi Toshiro tampaknya terlalu bebas untuk menjadi sandera. 

"Aku salah satu murid Tuan Kankurou. Dia adalah orang yang mengajarkan ajarannya 
tanpa mempedulikan status sosial, dan tuan Tadahisa memberikan persetujuannya juga. " 

Namun, jika rumah Yaejima melakukan sesuatu untuk membangkitkan konflik di 
Hinomoto, kehidupan Toshiro akan hangus. 

"Aku percaya bahwa ayahku maupun kakakku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh 
itu. Tetapi jika itu pernah terjadi, saya hanya akan menawarkan hidup saya. " 

Toshiro mengucapkan setiap kata dengan keyakinan, tanpa memalingkan matanya. 

Jika mereka merencanakan sesuatu, menyuruhnya mengamuk di dalam rumah Kujou akan 
menjadi rencana yang cerdik. 

Dalam kasus bahaya nyata, seseorang mungkin tiba-tiba berpegang pada kehidupan 
tercinta. 

Shin, bagaimanapun, tidak berpikir Toshiro mampu melakukan hal seperti itu. Bisa 
dikatakan semua orang mengikuti Kankurou juga. 

Di Hinomoto, ada kepercayaan yang melampaui akal. Itulah yang Shin rasakan menatap 
Toshiro. 

Setelah Shin pergi, di bengkel tempat tungku tidak terbakar lagi, Araki dan Kankurou 
berbicara. 

"Apakah Pak Shin mengatakan sesuatu yang membantu untuk membuat katana ilahi?" 

"Ya, saya dapat memberitahu Anda karena saya merasa Anda sudah tahu ... tapi dia 
memberi saya salah satu teknik yang telah hilang dalam sejarah." 

Terima kasih kepada pengalamannya sebagai karakter pendukung, Kankurou tahu teknik 
seperti itu, bahkan tanpa penjelasan rinci dari Araki. 

"Dengan ini, aku mungkin akan lebih dekat dengan katana ilahi, namun ..." 

"Apakah ada masalah?" 

Kankurou memperhatikan bahwa ekspresi Araki terlihat lebih pahit daripada biasanya. 

Jawaban si pandai besi tiba dengan nada lemah. 
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"Katana ilahi bukanlah sesuatu yang bisa aku tempa. Bukan hanya saya, tetapi tidak ada 
pandai besi lain di Hinomoto yang bisa saya takuti. " 

" Dan untuk alasan apa itu terjadi? " 

"Mungkin ... tidak, tentu, Tuan Shin tahu teknik yang tidak kita miliki. Dan tidak hanya satu 
atau dua ... Pak Shin pasti akan dapat menempa pisau setara dengan 『Bulan Hitam』. Saya 

mendengar dia seorang samurai, tetapi saya tahu bahwa dia bukan orang yang memihak 
pada mereka yang "menggunakan" senjata. Dia adalah seseorang yang "membuat" mereka. 
" 

Araki, terima kasih kepada kehidupan yang dihabiskan untuk membuat senjata, 
dimengerti. 

Selama era game, sebenarnya, nama panggilan Shin adalah "Dark Blacksmith". Anggota 
Rokuten lainnya juga memiliki alias seperti "Red Alchemist", "White Cook", dan "Golden 
Merchant". 

Mereka semua berasal dari fakta bahwa, seperti Shin, sifat asli mereka adalah "pencipta". 

"Bahkan di antara Leluhur yang Dikembalikan, hanya individu yang sangat istimewa yang 
bisa mengelolanya. Dia mungkin berpikir dia hanya menempa sesuatu yang sederhana, 
tetapi keahliannya begitu halus sehingga aku benar-benar mengerti bagaimana aku tidak 
pernah bisa dibandingkan dengannya. " 

" Begitukah. Dalam hal ini, kita tidak bisa menunda ritual warisan lebih dari ini. " 

" Ya. Dengan mengabaikan kelahiran ajaib dari Leluhur yang Kembali yang sangat 
terspesialisasi dalam pandai besi, saya menyimpulkan bahwa katana ilahi tidak dapat 
ditempa bahkan 100 tahun dari sekarang. Tidak ada gunanya menunda warisan lebih jauh. 
" 

Araki memberikan kesimpulan dengan ekspresi hampa roh, seolah-olah apa yang 
merasukinya kini telah membuatnya kosong. 

Kemudian, tanpa berpikir, tangannya meraih palu. 

"Oh, bahkan jika kamu mencapai kesimpulan, kamu marah pedang lagi?" 

Kankurou berbicara kepada Araki seolah-olah kepada seorang prajurit muda yang fokus 
pada latihannya yang keras. 

"Karena aku bisa melihat puncaknya. Bahkan jika aku tahu bahwa aku tidak akan pernah 
bisa mencapainya, aku tidak bisa berhenti memanjat ... itulah pandai besi itu. Haha, untuk 
berpikir bahwa aku akan menjadi penantang lagi bahkan pada usia ini ... aku tidak akan 
pernah mengharapkannya, itu sudah pasti. " 
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Araki menyalakan api di tungku, dengan ekspresi yang benar-benar tenang di wajahnya. 

"Baiklah, sepertinya aku perlu berterima kasih pada Tuan Shin lagi." 

Setelah ini, suara besi tempa bergema dari bengkel untuk sementara waktu. 

◆◆◆◆ 
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Vol. 8 - 3.3 
Bab 3 -- Bagian 3 

"(Schnee di sini. Aku telah tiba di kota yang diperintah oleh Kujou. Tapi, di mana kamu di 
Shin?)" 

Pada siang hari setelah Shin mengajar Araki tentang menanamkan kekuatan sihir ketika 
menempa, Shin menerima Pikiran Ngobrol dari Schnee. 

"(Aku akan menjelaskan situasinya dan datang menemuimu. Harap tunggu di dekat 
gerbang kastil.)" 

Shin berpikir bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu, jadi dia sedikit 
terkejut. Dia menjelaskan situasinya kepada Karin, yang melatihnya seperti biasa, dan 
menuju ke gerbang. 

Begitu dia melewati gerbang, Shin menemukan Schnee, mengenakan peralatan yang dia 
gunakan di Falnido. Segera setelah dia menyadari kehadiran Shin, dia berlari ke arahnya 
sambil tersenyum. 

Ekornya, yang disediakan oleh set transformasi, bergoyang ke kiri dan kanan. 

"Kamu datang dengan cepat. Di mana yang lain? " 

Schnee sedang menunggu di samping gerbang sendirian. Anggota lain tidak hadir. 

"Saya mendahului orang lain. Anda akan terlibat dalam segala macam masalah yang tidak 
perlu sendiri, setelah semua. Filma dan yang lainnya juga setuju. " 

Dia datang dengan menyeberangi lautan dengan 【Water Passage】. Angin dan ombak 

tidak berarti apa-apa baginya. 

Shin agak terluka karena kurangnya kepercayaan ini. 

"... sepertinya aku perlu mengkonfirmasi ulang apa yang semua orang pikirkan tentangku." 

"Kuu?" 

Teriakan Yuzuha terdengar seperti dia berkata "Bukan begitu?" Pada Shin. 

Sejujurnya, dia telah mendaki Mt. Fuji dan identitasnya ditemukan oleh Kankurou, jadi 
situasinya tidak bisa disebut damai, jadi Shin tidak bisa sepenuhnya menolak kata-kata 
Schnee. 

"Kamu Saegusa Karin, ya?" 
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"Ya, namamu Nyonya Yuki, benarkah itu?" 

Kedua wanita itu hampir tidak pernah bertemu sebelumnya, tetapi mereka ingat nama dan 
wajah mereka masing-masing. 

Mereka tampaknya berbicara dengan cara yang bersahabat, tetapi ada suasana tegang 
tertentu di antara mereka. 

Dari percakapan Schnee dengan Shin, Karin secara naluriah merasa bahwa wanita itu 
menaruh kasih sayang pada pria itu. 

Schnee, di sisi lain, menemukan bahwa ekspresi Karin ketika melihat Shin berbeda dari 
sebelumnya, dan sekarang berisi semacam kasih sayang. 

"Kamu telah merawat Shin dengan baik. Sekarang setelah kita dipersatukan kembali, kita 
akan tinggal di sebuah penginapan di kota. " 

" Tidak perlu khawatir. Karena Anda datang sejauh ini, silakan tinggal di tempat saya 
sampai teman Anda yang lain tiba. " 

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

Schnee berusaha mengeluarkan Shin dari rumah Saegusa, sementara Karin berusaha 
menahannya. 

Shin tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan dengan kedua wanita itu dan percikan 
api figuratif melesat dari mata mereka. 

Dia tahu bahwa intervensi yang ceroboh akan membuatnya menjadi target baru 
pertempuran mereka, tetapi dia tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti itu. 

"(Yuzuha, tolong!)" 

"(Mustahil.)" 

Shin memohon bantuan Yuzuha, tetapi penolakannya datang seketika. Dia tahu betapa 
berbahayanya situasinya. 

"B-hei, Yuki. Bahkan jika saya harus meninggalkan kediaman, saya pikir kita setidaknya 
harus berterima kasih kepada tuan kediaman, tidakkah Anda setuju? Bahkan setelah itu, 
tidak akan terlambat untuk pergi, kan? " 

Shin mengumpulkan keberaniannya dan berbicara dengan Schnee. 

Itu tidak harus diputuskan saat itu juga apakah dia akan meninggalkan kediaman atau 
tidak. 
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"....itu benar. Mengerti. " 

Schnee mengangguk, lalu mereka kembali ke rumah Saegusa. 

Kuyou tidak akan kembali sampai larut malam, jadi Kayo menyambut mereka di 
tempatnya. 

"Ya ampun, wanita yang cantik. Menjadi teman Shin, aku membayangkan kamu akan 
menjadi kekasihnya. " 

" Memang benar dia adalah tunanganku, tetapi ada teman lain yang datang. Dia Yuki, dia 
baru saja tiba sebelum mereka. " 

" Namaku Yuki, senang bertemu denganmu. " 

" Aku Kayo, istri kepala keluarga Saegusa. Jika temanmu yang lain belum datang, silakan 
tinggal di rumah kami. " 

Schnee menyapa Kayo dengan sopan, dan diundang untuk tinggal di kediaman mereka 
bersama dengan Shin. 

"Itu tidak akan berlaku untuk waktu yang lama----" 

"Kehidupan putriku telah diselamatkan olehnya, ini hampir tidak cukup untuk 
mengungkapkan rasa terima kasihku." 

Kata-kata Kayo diucapkan dengan nada yang benar-benar tidak bersalah: sulit untuk 
berpikir bahwa dia adalah orang yang sama yang mencoba membuat pasangan dari Karin 
dan Shin. 

Perasaan terima kasihnya pada Shin tulus. Shin juga, melalui pengalamannya tinggal di 
rumah Saegusa, tidak punya alasan untuk meragukan itu. Kayo terkadang menunjukkan 
sisi humor, tetapi jauh di lubuk hatinya dia adalah orang yang terhormat, yang tidak akan 
membiarkan hutang budi tidak dibayar. 

"....... dipahami. Izinkan saya menjadi tamu Anda. " 

" Saya senang mendengarnya. " 

Setelah pertukaran singkat, Schnee setuju: kedua sahabat dan rubah mereka akan tinggal di 
kediaman Saegusa bersama. 

◆◆◆◆ 

Situasi berevolusi malam itu juga. 

"Ritual warisan?" 
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"Ya, itu seharusnya ditunda, tetapi kami telah memutuskan untuk menahannya 10 hari dari 
sekarang." 

Saat makan malam, Kuyou menyebutkan bahwa pertandingan resmi akan diadakan untuk 
memutuskan pewaris katana ilahi 『 Bulan Hitam". Hinomoto Brave Ten akan berkumpul 

di kediaman Kujou dan terlibat dalam pertempuran sampai satu pemenang tersisa. 

Untuk pertempuran turnamen akan ada satu pesaing tanpa lawan, jadi Kankurou akan 
berpartisipasi dan membiarkan lawannya lewat jika mereka telah menunjukkan tingkat 
kemampuan yang memadai. Kuyou juga menambahkan bahwa beberapa kandidat sudah 
menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. 

Spesies Kankurou adalah harapan hidup yang panjang, tetapi sebagian besar warga 
Hinomoto adalah sebaliknya. Mereka pasti berpikir bahwa bahkan jika mereka mewarisi 
Moon Bulan Hitam 』, mereka tidak akan bertarung lama dengannya. 

Kuyou, bagaimanapun, berharap Karin akan melakukan yang terbaik di turnamen. 

Kuyou adalah kursi ke-2 dari Brave Ten. Dia mungkin tidak cocok dengan Kankurou dalam 
hal kemampuan, tetapi lengan pedangnya tidak bisa diremehkan. 

Namun, usia lanjutnya berarti dia sudah melewati puncak fisiknya. Berpikir tentang masa 
depan, ia memutuskan untuk meninggalkan ruang untuk generasi muda. 

"Besok pemberitahuan akan mencapai semua wilayah. Ini akan menjadi seperti sebuah 
festival. " 

Ketika acara seperti ini diadakan, semua jenis kios dan kios didirikan, menciptakan 
suasana seperti festival. Itu salah satu jenis hiburan. 

Orang biasa tidak bisa menonton pertandingan formal. Hasil pertempuran diumumkan 
segera, dan mereka mengatakan bahwa beberapa orang bertaruh pada prediksi hasil. 

Karena dapat berfungsi sebagai pelepas stres bagi warga, banyak penguasa menutup mata. 

"Agak memalukan bahwa kita tidak bisa melihatnya." 

"Hmm, jadi apakah Anda juga akan datang, Tuan Shin? Aku bisa memesankan tempat 
duduk untukmu. " 

" Tidak, aku lebih suka tidak menonjol, jadi izinkan aku menolak. " 

Menerima perawatan khusus tidak akan menguntungkan baginya. Dia tahu bahwa karena 
pertandingannya melawan Kankurou, dia sudah dibicarakan. 

"Hmm. Jika kamu datang, aku yakin Karin akan benar-benar memberikan segalanya 
padanya. " 
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" B-ayah !? Apa yang kamu katakan!?" 

Wajah Karin memerah setelah kata-kata Kuyou. Mungkin karena dia sekarang tahu bahwa 
Shin tidak tertarik, Kuyou menggoda Karin dari waktu ke waktu. Tapi itu tidak pernah 
dalam humor yang buruk, hanya semacam komunikasi antara ayah dan anak 
perempuannya. 

Untuk melihat reaksi dari Karin setelah menolaknya menempatkan Shin di tempat yang 
sempit sekalipun. 

Keesokan harinya, berita tentang pertandingan formal sudah menyebar ke seluruh kota 
kastil, dan sebagian kota sudah dalam suasana yang meriah. 

Penonton dari rumah-rumah yang melayani Kujou sudah mulai berkumpul. 

Shin mengusulkan untuk pergi berjalan-jalan di sekitar kota kastil karena kesempatan itu, 
dan Schnee setuju untuk menemaninya. 

Karin juga ingin bergabung dengan mereka, tetapi Kuyou membawanya ke dojo untuk 
berlatih untuk pertandingan formal. 

Shin berubah dan menunggu di gerbang selama sekitar 15 menit, ketika Schnee tiba. 

"... .Kimono dan kombinasi telinga hewan. Fantastis. " 

" (Schnee, sangat cantik!) " 

Shin mengeluarkan komentar bergumam, terpesona oleh pemandangan Schnee dalam 
kimono. Yuzuha menangis setuju. 

"Shin?" 

Schnee menatapnya, sedikit bingung. Telinga anjingnya bergetar. 

Dia mengenakan kimono biru cemerlang dengan desain kelopak putih berserakan yang 
menekankan keanggunannya. 

Ketika mereka berjalan berdampingan, rambutnya yang diikat di belakang kepalanya 
terkadang menunjukkan lehernya yang pucat, pandangan sensual di dalam penampilannya 
yang rapi. 

"Tidak, tidak ada. Kimono terlihat sangat baik padamu, dan ... yah, aku terpesona, itu saja. " 

" ... oh, terima kasih. " 

Schnee tersenyum, pipinya sedikit memerah. Tak perlu dikatakan Shin terpesona lagi. 
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"Sekarang aku memikirkannya, aku belum pernah ke kota kastil sejak hari pertama aku 
tiba di sini." 

Sambil berjalan melewati kota, Shin terkejut melihat betapa sibuknya kota itu. Pertama kali 
dia datang, dia hampir tidak punya waktu untuk melihat-lihat, karena mereka langsung 
masuk ke dalam dinding kastil. 

"Oh, benarkah?" 

"Aku tidak ingin orang-orang menatapku dengan curiga, dan aku menggunakan semua 
waktu luang yang kumiliki untuk pelatihan." 

Kediaman Saegusa terletak di dalam tembok kastil Kujou. Suasana di dalam tidak begitu 
ringan untuk memungkinkannya berjalan-jalan santai. 

Dia tahu ada seseorang yang mengawasi mereka, tetapi Shin memutuskan untuk 
menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat kota Hinomoto yang khas. 

Dia tahu bahwa mengenakan pakaian petualang akan membuatnya menonjol, jadi dia 
berubah menjadi sesuatu yang cocok dengan Hinomoto. 

Shin mengenakan pakaian tradisional, berwarna hijau tua. Itu adalah pakaian yang sangat 
umum di Hinomoto. Kombinasi warna itu cukup suram, sehingga keanggunan Schnee yang 
cemerlang tampak lebih menonjol di sampingnya. 

"Yah, mari kita manfaatkan kesempatan ini dan nikmati festival." 

"Ya, mari." 

Festival ini berarti sejumlah besar kios. Keduanya berjalan-jalan santai, berhenti di kios 
khas Hinomoto. 

Orang-orang di sekitar mereka tampak cerah dan ceria. Shin tidak tahu seberapa jauh 
rumor tentang gerakan mencurigakan barat telah menyebar, tetapi orang-orang berada 
dalam suasana yang benar-benar meriah, seolah-olah mereka ingin menghilangkan 
bisikan-bisikan yang tidak menyenangkan itu. 

"(Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu sesuatu tentang Five Supreme Blades?)" 

Shin mengingat pertemuannya di atas Mt. Fuji dan bertanya ke Schnee via Mind Chat. 
Melihat stan yang menjual pedang telah mengingatkannya pada Munechika. 

Dia sudah berbicara dengan Schnee tentang pertempurannya dengan Munechika, tetapi 
lupa bertanya apakah dia tahu sesuatu. 

"(Aku khawatir aku belum pernah mendengar nama itu. Jika mereka muncul di kota 
mereka pasti akan menimbulkan keributan besar, jadi, seperti Munechika yang kamu 
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temui, mungkin mereka tinggal di lokasi yang tidak berpenghuni? Sikap mereka yang biasa 
adalah menunggu mereka datang untuk menantang mereka.) " 

" (Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu benar. Dia terlihat seperti sedang 
melindungi sesuatu, dan mungkin juga ada alasan mengapa Kagutsuchi tidak ada lagi.) " 

Shin mengangguk, berpikir bahwa Schnee mungkin ada benarnya. Ada juga kemungkinan 
bahwa Kagutsuchi ada di dalam kuil kecil di puncak, setelah semua. 

Seperti yang dijawab Schnee, bilah antropomorfis seperti mereka tidak berkeliling mencari 
penantang. 

Itu adalah teori yang didasarkan pada era permainan, sehingga mereka tidak bisa 
sepenuhnya yakin, tetapi jika tidak ada desas-desus tentang mereka dalam 500 tahun, itu 
mungkin seperti yang dikatakan Schnee, atau begitulah yang dipikirkan Shin. 

"Yah, tidak perlu memikirkan itu. Oh, tuan, Anda memiliki beberapa barang bagus di sini. " 

Berpikir bahwa itu bukan topik yang perlu dibicarakan saat menikmati festival, Shin 
mengganti topik pembicaraan dengan berbicara kepada pemilik kios yang kebetulan ada di 
depan mereka. 

Pria 40-an, mengenakan jubah kerja, menjual segala macam aksesoris. 

"Er, Shin?" 

Schnee agak bingung oleh Shin yang tiba-tiba berbicara dengan pemilik toko, tetapi Shin 
memberi isyarat padanya untuk menunggu sebentar. 

"Oh! Anda memiliki mata yang bagus, anak muda! Saya membuat semua ini dengan tangan 
saya, dengan hati-hati memilih bahan apa yang akan digunakan! Mereka sedikit lebih 
mahal daripada toko-toko lain di sekitar sini, tapi kualitasnya dijamin! " 

Seperti yang dikatakan pria itu dengan nada penuh percaya diri, aksesori di sini berkualitas 
lebih tinggi daripada yang serupa yang dijual di kios-kios terdekat. 

Shin memilih salah satu item yang ditampilkan. 

"Mari kita lihat ... Aku akan mengambil ini." 

"Kamu benar-benar ingin pergi dan memilih yang itu. Tapi itu sedikit lebih mahal daripada 
yang lain, kau tahu? " 

" Tidak apa-apa. Saya pikir yang ini paling cocok untuk teman saya. " 

Mengatakan ini, Shin memandang Schnee. Pemilik kios mengikuti matanya dan 
mengangguk setuju. 
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"Ha ha!! Saya melihat! Untuk kecantikan di sana, yang ini paling pas! Baiklah kalau begitu, 
biasanya saya akan meminta 5 jul emas, tetapi saya akan membiarkan Anda memilikinya 
untuk 4. " 

" Apakah itu baik-baik saja? " 

" Aksesori seperti ini bisa berakhir lebih menonjol daripada orang yang memakainya, 
tetapi Anda pendamping tidak kalah dalam hal kehadiran! Dia pas untuk memakainya. Saya 
suka dia! " 

Pemilik kios agak senang. 

Shin berterima kasih padanya dan membayar, lalu berbalik lagi ke arah Schnee. 

"Jadi, maukah kamu memakai ini?" 

"Ehm, apa tidak apa-apa bagiku?" 

"Jujur, kamu tidak boleh menolak. Tolong lakukan! " 

" ... Dipahami. " 

Schnee tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat hadiah tiba-tiba, tapi dia tentu 
saja senang. 

Apa yang dipilih Shin untuknya adalah jepit rambut bercabang dua dengan mutiara biru 
transparan sebagai hiasan. Dari pangkal mutiara tergantung hiasan seperti bunga yang 
terbuat dari perak. 

Schnee melepaskan pin sederhana yang ia gunakan untuk memegang rambutnya dan 
menggantinya dengan hadiah Shin. 

"Bagaimana ... bagaimana penampilanku?" 

Schnee sedikit malu ketika dia menanyakan pertanyaannya. 

"Luar biasa, Jika aku mengatakannya sendiri, Nona." 

"Aku tidak berpikir itu akan terlihat begitu indah sendiri." 

Kata-kata yang muncul di benak Shin terlalu sederhana: "itu terlihat bagus" dan "cantik". 

Mereka yang menyaksikan pembelian mereka di warung memandangi keduanya dengan 
perayaan (20%), iri (50%), dan iri hati (30%) di mata mereka. Keduanya dengan cepat 
meninggalkan tempat kejadian dan berbaur di antara kerumunan. 

"Aku tidak berpikir banyak orang akan melihat kita. Saya fokus dan tidak memperhatikan. " 
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Ketika Schnee mengganti pinnya, mereka mendengar suara-suara dari kerumunan dan 
menyadari bahwa mereka adalah pusat perhatian. 

"(Shin, terpesona. Fokus, terpencar-pencar.)" 

"Mmgh!" 

"Pemilik stand juga agak keras. Saya kira dia bermaksud untuk menarik pelanggan juga. " 

" Saya mengerti. Menggunakanmu untuk mempromosikan dirinya ... dia punya nyali! Tapi 
pilihan yang bagus! " 

" Ehm ... " 

" (Kami kehilangan Shin.) " 

Shin berbicara dengan keyakinan, tetapi Schnee tidak yakin apakah dia marah atau 
memujinya. Baginya tampak jelas bahwa mereka akan menarik perhatian. 

Yuzuha agak kesal pada Shin ini. 

"Hm? Apa? " 

Dia pura-pura tidak mendengar komentar terakhir Yuzuha. 

Menerima bahwa mereka tidak dapat menghindari fakta bahwa Schnee menarik perhatian 
orang, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka melewati jalan besar, 
mereka mendengar keributan dari depan. 

Mereka melihat di luar kerumunan dengan keterampilan dan menemukan kereta kuda 
besar perlahan-lahan berjalan di tengah jalan. Di Hinomoto, gerbong kuda mungkin 
merupakan sarana transportasi utama. 

Di antara suara-suara yang mereka dengar, beberapa menyebutkan nama "Ichinose". 

Di dalam gerbong itu ada seekor beruang besar, seekor binatang betina di sebelahnya, 
dengan seorang manusia duduk di seberangnya. 

"Schnee, bisakah kamu melihat?" 

Tanya Shin temannya. Schnee merasa bahwa suasana hati Shin telah berubah dan 
memandang ke arah kereta, mengerti apa yang dia katakan. 

"Ya, tampaknya memang benar bahwa sesuatu sedang terjadi." 

"Kuu?" 
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Yuzuha, satu-satunya yang tidak mampu menggunakan 【Through Sight】, tidak bisa 

mengikuti. 

"Ichinose Juugo, Rokuhara Kai, tidak masalah di sini. Tapi itu Tamamo berbeda. Dia bukan 
manusia. " 

" Tamamo? " 

Yuzuha bereaksi sebelum Schnee bisa. Masih dalam mode rubah, dia berbicara tidak 
melalui Mind Chat tetapi melalui suaranya. 

"Apakah kamu kenal dia?" 

"... Kupikir, aku sudah mendengar namanya." 

Yuzuha berusaha mengingat, tetapi kemudian merintih karena dia akhirnya tidak bisa. 

"Yah, kita tahu bahwa segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan damai." 

Spesies Tamamo adalah White Tail. Seperti Yuzuha, ia memiliki bentuk manusia, tapi itu 
tanpa ragu adalah monster. 

Sejauh yang mereka bisa lihat, penumpang kereta lainnya -- Yuugo dan Kai -- tidak 
memiliki penyakit status. 

"Mereka tidak dikontrol ... kurasa?" 

"Tentu saja tidak terlihat seperti itu, mereka tidak terpengaruh dengan 【Charm】." 

Melihat monster yang berbaur di antara manusia adalah pertanda buruk, tetapi mereka 
tidak bisa melakukan apa-apa saat ini. 

Shin tahu bahwa monster tertentu, seperti Yuzuha, hidup berdampingan secara damai 
dengan manusia. 

"Kami tidak dapat mengkonfirmasi apa pun sekarang, jadi saya akan berbicara dengan 
Karin nanti. Ada banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. " 

"Itu benar." 

Shin berbicara sambil memalingkan muka dari Juugo, dan Schnee mengangguk sebagai 
jawaban. 

Di peta Shin, ada simbol yang mengarah pada garis lurus ke kompleks utama Kujou, 
mengabaikan orang dan bangunan. Itu adalah warna hijau netral, tetapi fakta bahwa itu 
menyembunyikan keberadaannya sangat mencurigakan. 
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"Pada pandangan pertama, tampaknya tidak terlalu menakutkan, tapi apa yang harus kita 
lakukan?" 

"Mari kita pergi setelah. Akan lebih bagus jika itu hanya mata-mata, tetapi untuk itu datang 
tepat setelah melihat Ekor Putih itu ... Aku punya firasat buruk tentang ini. Saya minta maaf 
untuk mengatakan ini selama festival. " 

" Kami melihat sekeliling sedikit, dan Anda memberi saya hadiah. Itu cukup." 

Schnee mengerti bahwa nantinya akan sulit untuk mengabaikannya, jadi dia tidak 
keberatan. Berkat masa kini, suasana hatinya juga sangat bahagia. 

Dari gerakan simbol, mereka meramalkan bahwa itu bergerak di atap: Shin dan Schnee 
kemudian pergi ke gang soliter dan menggunakan 【Bersembunyi】 untuk 

menyembunyikan diri. 

Mereka tidak berganti pakaian, tetapi Schnee mengganti jepit rambut dengan yang asli. 

Ketika mereka mengikuti simbol, mereka melihat kelompok yang mengenakan pakaian 
yang sangat mirip dengan pasukan ninja yang telah menyerang Shin sebelumnya. Pakaian 
Ninja sering memiliki desain yang sama, jadi pada pandangan pertama tidak mungkin 
untuk membedakannya. 

"Hm? Ini bukan jalan menuju kompleks utama. " 

Shin mengikuti kelompok ninja, tetapi menyadari bahwa mereka tidak menuju ke 
kompleks utama. Bangunan paling penting ke arah itu adalah tempat tinggal Haruna 
beristirahat. 

"Target mereka adalah wanita Haruna !?" 

Grup ninja pertama telah menargetkan Kanade dan Karin. Tidak aneh jika mereka 
menargetkan Haruna, seorang putri dari rumah Kujou seperti Kanade. 

Prediksi Shin benar: kelompok ninja mengeluarkan senjata mereka dan benda berbentuk 
bola selebar 3-cemel, kemudian menembus kediaman tanpa suara. 

"Jangan biarkan satu pun melarikan diri. Kami memburu mereka. " 

" Dimengerti. " 

Salah satu dari kelompok itu menunjuk pisau pada Ei, yang kebetulan lewat. 

Namun, sebelum senjata itu bisa menghantamnya, Shin muncul di belakang penyerang dan 
menjatuhkannya, menguburnya di bawah tanah. 
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Pada saat yang sama, ia melepaskan aura penindasan terhadap para penjajah lainnya, 
untuk menentang infiltrasi kediaman mereka. 

"A-apa !? S-Tuan Shin!?! " 

" Akan saya jelaskan nanti. Aku akan menghancurkan para penyerang, tolong kumpulkan 
semua orang di kediaman dan lindungi nyonya Haruna! " 

" !! Dimengerti !! Penyusup di sini di kediaman !! Keluarlah, teman-teman !!! " 

Ei terbelalak kaget, tetapi dengan cepat memahami situasinya dan dengan keras meminta 
bantuan. 

Mereka mungkin memiliki protokol tetap untuk situasi darurat: kurang dari 30 detik 
setelah panggilan Ei, pasukan lapis baja keluar dengan tergesa-gesa. 

"Tidak perlu untuk menangkap mereka hidup-hancurkan mereka!" 

Segera setelah pria berpenampilan komandan itu berbicara, orang-orang di sekitarnya 
menganggap tampang setan yang sedang bertikai. 

Shin berpikir bahwa mereka mungkin memiliki waktu yang sulit melawan smokescreens 
musuh, yang memiliki efek menyebabkan racun dan kelumpuhan, tetapi tentara kediaman 
berurusan dengan mereka tanpa masalah. 

Beberapa pria mencocokkan pisau para penyusup di dalam cerobong asap, lalu membalas 
dan mengiris leher musuh. 

Yang lain meluncurkan tombak mereka untuk menembus torso para penyusup. 

Yang lain akan menghadapi penyusup, dilindungi oleh pisau dan sarung tangan ninja 
mereka, dan membelah mereka menjadi dua, peralatan pelindung dan semuanya: 
perbedaan kekuatan tempur sangat besar. 

Mungkin karena kehadiran Haruna, tampaknya veteran berpengalaman telah ditempatkan 
di sana. 

Beberapa penyusup dengan tingkat yang lebih tinggi telah dikalahkan oleh Shin dan 
Schnee, sehingga serangan oleh kelompok misterius ini segera padam. 

"Kami berterima kasih atas bantuanmu." 

"Aku mendapat kehormatan bertemu wanita Haruna sekali. Saya tidak bisa berdiri dan 
mengabaikan rencana busuk orang-orang ini. Tapi saya harus bertanya, bukankah Anda 
ingin menangkap setidaknya satu orang hidup? " 
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" Mempertahankan kesejahteraan wanita Haruna adalah prioritas yang lebih tinggi. Di 
Hinomoto, tidak ada pembunuh yang tahu identitas pengirim mereka akan beroperasi 
seperti ini. " 

Beberapa bahkan akan membiarkan diri mereka ditangkap, kemudian menggunakan 
keterampilan untuk meledak dalam garis musuh. Bahkan jika ditangkap, mereka tidak akan 
membocorkan informasi dan dapat menyebabkan kerusakan dan korban, jadi mereka 
selalu ditebang di tempat. 

Setelah Shin dan Schnee menjelaskan mengapa mereka melacak para penyerang, Karin 
tiba. Dia rupanya bergegas ke sana secepat mungkin, sehingga napasnya sedikit acak-
acakan. 

"Nyonya Haruna !?" 

"Dia benar-benar aman dan sehat." 

Shin merasa bahwa informasi ini datang terlalu cepat, tetapi memilih untuk tidak 
mengatakan apa-apa. 

Karena bahkan setelah pertempuran berakhir, pria yang dia pikir sebagai komandan 
tentara kediaman mengawasi Shin, tanpa membiarkan penjagaannya turun sedetik pun. 

Shin telah menjelaskan bahwa kehadiran mereka adalah suatu kebetulan, tetapi sang 
komandan masih mewaspadai mereka. 

Tentu saja tidak menyenangkan untuk diragukan, tetapi bagi pria yang bertanggung jawab 
atas keamanan seperti mereka, menjaga sikap tidak pernah mengecewakan seseorang 
adalah penting. 

"Bagaimana dengan para penyusup?" 

"Kami telah menangani semuanya. Kami tidak dapat menemukan apa pun untuk 
menentukan dari mana mereka berasal. " 

Mereka sudah memeriksa apakah ada informasi yang bisa diambil dari mayat. Mereka 
hanya menggunakan peralatan dan alat yang bisa ditemukan di mana saja. 

Shin mendengar bahwa tidak mungkin untuk mengetahui dari mana ninja berasal dengan 
menggunakan keterampilan 【Dengarkan】. Dia berbicara tentang apa yang terjadi pada 

Karin, kemudian Shin, Schnee, dan Karin kembali ke rumah Saegusa. 

Menurut Kuyou, meskipun ada serangan ke kediaman Haruna, upacara warisan akan 
diadakan tanpa penundaan. 

"Aku pikir mereka akan meningkatkan keamanan." 
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Beberapa bajingan akan berpikir untuk menargetkan Kujou, tetapi masih sedikit yang tidak 
nol. Itu adalah takdir yang tak terhindarkan bagi klan sebesar itu. 

Apa pun jamannya, selalu ada orang-orang yang tidak puas dengan orang-orang yang 
memerintah. 

Di Hinomoto ada sebuah organisasi yang berspesialisasi dalam pembunuhan, yang akan 
menargetkan siapa saja berdasarkan permintaan. 

Shin mendengar tentang kelompok kriminal seperti itu di daratan juga, jadi dia tidak 
terkejut. 

Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, ia bertanya tentang Ichinose Juugo. 

"Tuan Juugo, ya. Anda telah mendengar bahwa keluarga Ichinose memegang ideal 
Hinomoto yang bersatu, ya? " 

" Ya, saya pernah mendengarnya menyebutkan ... " 

"Setelah Kujou dan Yaejima membagi negara di bawah pemerintahan masing-masing, 
untuk sementara waktu Ichinose menunjukkan niat untuk menjadi mandiri. Yaejima dan 
rumah-rumah lain di barat menahan mereka, tetapi sepertinya kepala saat ini 
merencanakan sesuatu. Kami telah menerima laporan bahwa tentara di domain Ichinose 
sedang dalam perjalanan. Mereka mungkin berencana untuk melakukan sesuatu selama 
upacara warisan. " 

" Dan itu akan diadakan bahkan jika Anda tahu itu? " 

" Prajurit ahli dari seluruh Hinomoto akan berkumpul untuk upacara warisan. Tentara 
biasa tidak akan memegang lilin untuk mereka. Bahkan jika sesuatu terjadi, itu bahkan 
tidak akan menjadi pertempuran. " 

Di masa lalu, selama upacara serupa, seseorang juga merencanakan perbuatan kotor yang 
sama. Menurut Kuyou, komplotan itu telah tergencet segera. 

Mereka tidak bertindak karena kesombongan, tetapi keamanan yang berlebihan akan 
menjadi beban. Mereka tidak punya bukti bahwa Ichinose benar-benar merencanakan 
sesuatu. 

Untuk jaga-jaga, Shin memutuskan untuk memberi tahu mereka tentang Tamamo. 

"Hmm, aku tidak pernah mendengar bahwa Pak Juugo memiliki pasangan wanita." 

"Benar-benar. Saya hanya melihat ini dengan keterampilan, jadi saya tidak punya bukti 
nyata keberadaannya, tetapi saya yakin bahwa saya tidak melihat kesalahan. Saya pikir 
sebaiknya Anda tahu. " 
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" Saya berterima kasih atas saran Anda. Aku akan mencoba melihat ini juga. " 

Kuyou tidak meragukan kata-kata Shin. 

"Oh, tentang topik yang berbeda, apakah『 Bulan Hitam 』dapat digunakan oleh siapa 

saja? Saya mendengar bahwa senjata tingkat tinggi tertentu memilih siapa yang dapat 
memperlengkapi mereka, jadi ini ada di pikiran saya. " 

"Kamu benar-benar berpengetahuan. Saya mendengar bahwa sekali ada batasan seperti 
itu, tetapi tidak lagi. " 

Memiliki statistik lebih tinggi dari tingkat tertentu atau mengabaikan penurunan kekuatan 
senjata karena statistik yang tidak memadai akan memungkinkan siapa pun untuk 
menggunakannya. 

Setelah berbicara dengan Kuyou, Shin memberikan empat kartu kepada Karin, yang 
berjalan di samping Schnee. 

"Tuan Shin? Ini adalah ... " 

" Silakan simpan bersama Anda, untuk berjaga-jaga. Setelah apa yang terjadi hari ini, aku 
punya firasat buruk. " 

" ... Dipahami. Saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. " 

Karin memeriksa ilustrasi kartu, lalu menempelkannya di dadanya sambil mengangguk. 
Pipinya sedikit memerah. 

"!?" 

Detik berikutnya, rasa dingin menjalar ke tulang belakang Shin. Apa yang dia lihat setelah 
perlahan berbalik adalah Schnee tersenyum dan menatap mereka. 

"(Untuk berjaga-jaga! Berjaga-jaga, oke !? Aku tidak punya niat aneh !!)" 

"(Oh ya ampun, aku belum mengatakan apa-apa, sih?)" 

Senyum Schnee menakutkan. Seperti yang mereka katakan, mata dapat berbicara sejelas 
mulut ... tetapi dalam kasus Schnee itu bukan hanya matanya: Obrolan Pikirannya, ekspresi, 
dan kehadirannya semua menunjukkan betapa buruknya suasana hatinya. 

Shin, hampir panik, menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan menjelaskan 
dirinya dengan panik. Dia bisa saja memberikan kartu-kartu itu kepada Karin secara 
rahasia, tetapi situasinya akan menjadi lebih buruk, atau begitulah yang secara naluriah dia 
rasakan. 

"Kuu kuu ..." 
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Sambil melihat ke tiga, Yuzuha menangis seolah mengatakan "kita pergi lagi ...". 

◆◆◆◆ 

5 hari setelah kedatangan Schnee. 

Shibaid, Filma, Tiera, dan Kagerou juga tiba di lokasi Shin. 

Karena mereka sekarang telah menjadi kelompok besar, mereka berpikir untuk pindah ke 
sebuah penginapan di kota, tetapi setelah permohonan Kayo, diputuskan bahwa mereka 
semua akan tinggal di rumah Saegusa. 

Mereka berencana untuk tinggal di kota sampai upacara pewarisan diadakan, sehingga 
batas waktu adalah syaratnya. Mereka tidak bisa memaksakan Saegusa selamanya. 

"Jadi itu yang terjadi! Aah, kami mengirim Schnee lebih dulu tanpa imbalan! " 

" Apa maksudmu? " 

" Kau selalu bepergian sebagai 3 orang atau lebih, kan? Jadi saya pikir untuk membiarkan 
kalian berdua tinggal sendiri untuk sementara waktu. Seharusnya saya mengatakan pada 
Schnee untuk menganggapnya lebih serius. " 

Filma menghela nafas, tampak kecewa. Dia tidak berniat menyembunyikan rencananya. 

"Adalah Filma yang mengusulkan aku datang ke sini terlebih dahulu, untuk menjadi jelas." 

"Apa yang ada dalam pikiranmu !?" 

"Aku dengar dia menunggu 500 tahun. Apakah buruk bagi Schnee untuk bersenang-senang 
sesekali? Atau apakah kamu memiliki gadis lain dalam pikiran? " 

" Aku tidak, tapi situasinya kompleks dan ... tapi jika kita benar-benar sendirian, aku tidak 
bisa mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa ... " 

" Oh, kamu tidak tolak itu? " 

Semua anggota partai tahu tentang kasih sayang Schnee terhadap Shin. Jika mereka tinggal 
di penginapan sendiri, kemungkinan sesuatu terjadi di antara mereka tidak nol. 

Shin telah menyatakan rencananya untuk kembali ke dunia asalnya, tapi itu bukan sesuatu 
yang ingin dia raih bagaimanapun caranya. 

Hanya para dewa yang akan tahu apakah dia bisa menghindari pendekatan Schnee. 

"Saya pikir saya tahu orang seperti apa saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak 
akan pernah mengikuti arus dalam situasi seperti itu " 
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Shin tidak merasa tidak aman atau ragu-ragu, tetapi keinginannya juga bukan baja yang 
tidak tergoyahkan. 

"Oh, sekarang itu hal yang baik untuk diketahui." 

"Kau merencanakan sesuatu lagi, kau sudah menuliskannya di wajahmu ..." 

"Jelas bukan rencana yang sehat." 

"Dia tidak pernah belajar, bukan? 

" Hei!! Shibaid, kamu juga !? " 

Shibaid berbicara dengan menghela nafas, mungkin bosan dengan percakapan mereka. 

"Jadi, kapan upacara warisan itu akan dimulai?" 

Shin sudah memberi tahu Shibaid dan yang lainnya tentang upacara warisan. Juga karena 
katana ilahi yang dibuat Shin adalah hadiah terakhir, Shibaid tertarik dengan hasilnya. 

"5 hari dari sekarang. Saya minta maaf untuk mengatakan ini setelah Anda baru saja tiba, 
tetapi beberapa masalah terjadi. Pertarungan mungkin akan terjadi. " 

" Eh, apa? Saya mendengar bahwa Hinomoto adalah tempat yang damai? " 

Tiera terkejut mendengar kata pertempuran. Dia telah mendengar tentang bagaimana 
Hinomoto biasanya aman dan damai. 

Shin menjelaskan tentang situasinya. 

"Aku hanya tidak mengerti. Mengapa mereka begitu terpaku untuk menyatukan negara? " 

" Siapa yang tahu. Bahkan jika mereka melakukannya melalui kekuatan militer, tidak 
seperti memerintah itu akan menjadi lebih mudah. Bagaimana menurutmu Shibaid? " 

Itu tidak persis seperti periode Negara-Negara Berperang Jepang, tetapi karena Hinomoto 
sekarang dalam situasi yang sama, Shin meminta pendapat Shibaid, yang telah 
berpartisipasi dalam pendirian Kekaisaran. 

"Tanpa memahami kepala keluarga Ichinose, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Hal-hal 
seperti itu berubah tergantung pada siapa yang memimpin berbagai kelompok. Di era 
setelah bencana alam menghancurkan negeri itu, banyak negara didirikan, tetapi masing-
masing mengalami nasib yang berbeda. " 

Menurut Shibaid, beberapa negara telah mencoba menyerang yang lain dengan harapan 
menyatukan benua di bawah kekuasaan mereka. 
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Daerah di mana monster muncul dan penghalang alami yang terbentuk oleh gunung, 
bagaimanapun, menyebabkan situasi saat ini. Meskipun demikian, beberapa negara masih 
belum melepaskan ambisi mereka. 

Beberapa negara memerintah sambil memikirkan kesejahteraan warganya, yang lain telah 
menjadi negara militer, jadi tidak mungkin memberikan satu jawaban tunggal. 

"Yah, aku baru saja mendengar bahwa Ichinose bertingkah mencurigakan, tapi aku tidak 
tahu apa-apa yang menentukan. Akan sangat bagus jika tidak ada yang terjadi, tapi tolong 
tetap waspada. " 

" Hmm, mengerti. " 

Baik Filma dan Tiera mengangguk pada kata-kata Shin. 

Pada akhirnya, identitas penyerang Haruna adalah misteri yang lengkap. 

Shin, bagaimanapun, tidak berpikir bahwa Juugo, Kai, dan monster Tamamo hanya akan 
duduk dan tidak melakukan apa-apa. 
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Vol. 8 - 4.1 
Bab 4 -- Bagian 1 

Upacara warisan. 

Seperti namanya, upacara ini bertujuan untuk menentukan orang yang cocok untuk 
mewarisi peninggalan yang diturunkan dari generasi ke generasi di Hinomoto. 

Kali ini, peninggalan yang akan diwarisi adalah katana ilahi 『Bulan Hitam』, harta 

nasional Hinomoto. 

Para penantang adalah pejuang yang gagah berani yang namanya termasuk dalam 
Hinomoto Brave Ten. 

Tidak termasuk kursi ke-1 dan pemilik katana saat ini, Kankurou, dan mereka-seperti 
Kuyou-yang menolak berpartisipasi untuk memberikan kesempatan kepada generasi baru, 
pesertanya adalah 6. 

Kursi ke-3, Saegusa Karin. 

Kursi ke-4, Yaejima Shiden. 

Kursi 5, Kujou Akitaka. 

Kursi ke-6, Ichinose Juugo. 

Terakhir, pendekar pedang saudara kembar: kursi 7 Shijou Tsugumasa dan kursi 9 
Tsuguho. 

"Pertandingan resmi akan dimulai sekarang. Tunjukkan kehebatan Anda dalam 
pertempuran dan buktikan kemampuan Anda sebagai penerus sah dari katana ilahi! " 

Para peserta dengan tenang mengangguk pada kata-kata Kujou Tadahisa. 

Babak pertama adalah kursi 3 Saegusa Karin VS kursi 9 Shijou Tsuguho. 

Dengan rambut hitam diikat di belakang kepala mereka dan pandangan tajam, kedua 
prajurit wanita itu bahkan memiliki tubuh yang sama. Tanpa sepatah kata pun, mereka 
menuju ke pusat arena, lalu mengambil sikap masing-masing. 

Keduanya menggunakan posisi "Seigan", memegang pedang mereka setinggi pinggang, 
bilahnya menunjuk ke mata lawan. 

Aura mereka, satu dengan senjata mereka, memancarkan kehalusan tertentu yang akan 
menyebabkan semua penonton merasa merinding. 
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"Berjuang!" 

"!!" 

Ketika sinyal dimulainya pertempuran terdengar, siluet kedua duel itu kabur, lengkungan 
yang ditarik oleh bilah kayu mereka di udara saling bersilangan. 

Kedua kontestan melakukan satu ayunan tunggal. 

Mereka sekarang berdiri di titik awal lawan, seolah-olah mereka telah bertukar tempat, 
punggung mereka saling berhadapan. 

Beberapa detik berlalu, kemudian pedang kayu itu jatuh dari tangan Tsuguho. 

"Pertandingan selesai! Pemenangnya adalah Saegusa Karin! " 

Pertempuran diputuskan dalam sekejap. 

Serangan Tsuguho nyaris tidak menyentuh bahu Karin, sementara serangan Karin dengan 
bersih mengenai lengan kanan Tsuguho. 

Kursi ke-3 dan ke-9. Mereka masing-masing berada di posisi yang lebih tinggi dan lebih 
rendah dalam hierarki. 

Bahkan jika mereka berdua bagian dari Hinomoto Brave Ten, perbedaan kemampuan 
terlihat jelas. 

" Lagipula, aku tidak bisa menghubungi kamu." 

"Kamu telah membaik lagi." 

Karin memuji Puguho yang kesal. Tsuguho Karin tahu tidak akan bisa menyentuh bahunya. 

"Tidak, aku masih harus banyak belajar. Saya akan terus membaik dan marah lagi. " 

Karena masa mudanya dan kepribadiannya yang terus terang, Tsuguho menunjukkan 
frustrasi dan kedamaian pikiran pada hasilnya. 

Keduanya membungkuk satu sama lain dan meninggalkan arena. 

Babak 2 adalah kursi 5 Kujou Akitaka versus kursi 7 Shijou Tsugumasa. 

Mereka berdua muda, tetapi dalam kasus Tsugumasa itu lebih jelas. 

Dibandingkan dengan penampilan jantan Akitaka dan fisik yang tegap, Tsugumasa tampak 
sangat muda dan secara fisik kurang. 
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Bahkan tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan mereka, Tsugumasa tampak 
kekanak-kanakan di depan lawannya. 

Namun, kedua pendekar pedang itu tidak peduli tentang menjadi muda. Di luar kesan yang 
diberikan oleh penampilan mereka, benturan aura pedang mereka menyengat kulit 
penonton. 

"Pendekar pedang jenius yang dikabarkan, ya. Ini pertarungan pertama kita secara 
langsung, bukan? " 

" Aku juga sering mendengar desas-desus tentangmu. Saya sangat ingin melihat seberapa 
besar pisau saya bisa cocok dengan pisau Anda. " 

Setelah pertukaran singkat, mereka mengambil sikap. 

Akitaka menggunakan sikap atas, sementara Tsugumasa lebih rendah. 

"---- pertarungan !!" 

"!!!" 

Sama seperti putaran pertama, bilah mereka juga menusuk udara pada saat yang sama 
dengan sinyal awal. Perbedaannya adalah suara benturan keras yang dihasilkan oleh 
pedang kayu, yang diulang 3 kali. 

Setiap pejuang telah menggambar tiga busur di udara. Pedang kayu Akitaka dan 
Tsugumasa saling bergesekan, mengirimkan serpihan kayu menari-nari. 

"Menjadi sangat terampil di usia muda. Aku menantikan masa depanmu. " 

" Baiklah, terima kasih banyak! " 

Berbeda dengan nada percaya diri Akitaka, Tsugumasa mengangkat suaranya dengan keras 
sambil menyerangnya lagi. 

Akitaka menangkis setiap serangan yang datang dari Tsugumasa, serangan yang berbeda 
dari yang diajarkan di dojo. 

Meskipun dia terus menyerang, ekspresi Tsugumasa berangsur-angsur berubah. Itu adalah 
hasil dari kedua duelists memahami sejauh mana kemampuan mereka masing-masing 
selama pertukaran pertama. 

Lengan pedang Tsugumasa cepat, polanya sulit dibaca. Meskipun baru berusia lebih dari 16 
tahun, lengan pedangnya layak disebut jenius: Akitaka juga mengakui hal itu. 

Namun, itu tidak cukup. 
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Dia mungkin bisa menandingi prajurit biasa atau pendekar pedang dengan beberapa 
keterampilan, tetapi untuk mencapai Akitaka, yang dilatih secara ketat sebagai putra 
sulung keluarga Kujou, Tsugumasa membutuhkan pengalaman dalam pertempuran yang 
sebenarnya --- terutama melawan lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri, yang dia 
sangat kejam. kurang. 

"Ssshh !!" 

Titik penghubung antara dua tebasan. 

Akitaka tidak melewatkan celah kecil dalam rentetan Tsugumasa yang diciptakan oleh 
ketidaksabarannya. 

Pedang kayu Akitaka menghancurkan Tsugumasa. Senjata Tsugumasa berputar di udara, 
lalu mendarat di belakangnya. 

"Pertandingan selesai !! Pemenangnya adalah Kujou Akitaka! " 

Kankurou mengumumkan pemenangnya. 

Kedua duel itu mengambil sikap yang benar dan membungkuk dalam diam. 

"Gaya bertarung yang bagus. Mari kita bertarung lagi suatu hari nanti. " 

" Ya, tentu saja. " 

Setelah mengangguk satu sama lain, Akitaka dan Tsugumasa meninggalkan lapangan. 

Babak ke-3 adalah kursi ke-4, Yaejima Shiden, versus ke-6, Ichinose Juugo. 

Berbeda dari Karin dan Tsuguho atau Akitaka dan Tsugumasa, kali ini para penonton 
merasa dikejutkan oleh aura bergolak yang berasal dari para kontestan. 

Sementara mereka berdua memegang pedang kayu, ketegangan yang menggantung di 
atmosfer seolah-olah mereka menggunakan pedang asli. 

"Kamu bahkan lebih hebat dari biasanya." 

"Aku mungkin menjadi pelayan Yaejima, tapi hari ini aku bertarung sebagai pendekar 
pedang. Saya tidak akan menahan apa pun! " 

" Tidak apa-apa. Aku juga akan benci untuk membuat orang berpikir bahwa aku tidak 
memberikan segalanya. " 

Ketika menanggapi niat membunuh yang dipancarkan oleh pedang Juugo, aura pedang 
Shiden tumbuh lebih tajam dan lebih tajam juga. 
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Berbeda dari dua duel sebelumnya, yang berisi aura murni tertentu, para kontestan saat ini 
tampaknya berpartisipasi dalam duel sampai mati. 

Mereka berdua mengambil posisi berdiri, berbagi sifat memegang pedang yang sedikit 
menekuk ke kanan. 

"--pertarungan!!" 

Sinyal dimulainya duel bergema di seluruh lingkungan. 

Awal pertandingan ini sangat berbeda dari dua pertarungan sebelumnya. 

Tidak ada benturan pedang, yang diperkirakan dimulai segera setelah sinyalnya terdengar: 
kedua kontestan itu tidak bergerak satu inci pun. Mereka berdua saling memandang, tubuh 
mereka bergerak sedikit, mencari sesuatu di lawan mereka. 

Rumah Yaejima, penguasa barat, dan orang Ichinose mempelajari aliran permainan pedang 
yang memiliki akar yang sama. Karena ini, mereka berdua bisa memprediksi apa yang akan 
menjadi lawan. 

Sudut pedang kayu, gerakan kaki, posisi pusat gravitasi, cara menggunakan ruang dalam 
pertempuran ... semuanya. 

Mereka dapat memprediksi serangan lawan dari melihat gerakan mereka, sehingga secara 
mental mempersiapkan cara untuk melawan. 

Jika ujung pedang Juugo sedikit diturunkan, Shiden mundur setengah langkah. 

Jika Shiden melangkah dalam jangkauan, Juugo menurunkan pusat gravitasinya. 

Meskipun tidak terlihat oleh mata, gerakan kecil, hampir tak terlihat terdiri dari 
serangkaian pertukaran hebat yang terjadi di antara mereka berdua. 

Mereka yang berkumpul untuk upacara ini adalah prajurit yang mampu melakukan hal 
seperti itu. 

"Para kontestan dengan perbedaan peringkat paling sedikit. Akankah Tuan Juugo cocok 
dengan Tuan Shiden meskipun aku bertanya-tanya? " 

" Sekarang, Tsugumasa. Jangan bicara di luar 

batas . " Kekuatan Shiden dikenal di seluruh Hinomoto. Judulnya kursi ke-4 di Brave Ten 
bukan untuk pertunjukan. 

Juugo adalah kursi ke-6, tetapi fakta bahwa ada kesenjangan daya yang besar antara kursi 
yang lebih kecil dan lebih besar dari 5 juga dikenal. 
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"Hmph, seperti yang aku duga, aku bukan orang yang suka membaca pertarungan 
membaca." 

"Mengatakan itu berarti kamu bisa kalah dalam pertarungan kemenangan, tahu?" 

"Bukan urusanmu --- bisnismu !!" 

Tidak jelas apakah dia punya berbicara sebelum pindah, atau sebaliknya. Begitulah 
cepatnya Juugo melangkah, dekat dengan Shiden. 

Gerakan itu sendiri mengingatkan pada putaran pertama Karin melawan Tsuguho, tetapi 
kecepatannya jelas lebih tinggi. 

"!?" 

Shiden, yang bertarung melawan Juugo di masa lalu, terkejut dengan kecepatan lawannya. 
Dia memblokir pedang ayun dengan miliknya, tetapi didorong mundur. 

Juugo adalah beastman tipe beruang, dan pedang kayu yang dipegangnya lebih tebal, sesuai 
dengan bentuk tubuhnya. Namun, itu hanya menambah massa dan tidak bisa mengisi celah 
dalam kekuatan otot mereka. 

Ayunan Juugo, bagaimanapun, memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kaki 
Shiden tenggelam ke tanah untuk memblokirnya. 

"Gh ...! Betapa beratnya ...! " 

" ... jadi hanya itu yang bisa kau lakukan. " 

Suaranya sekarang penuh dengan kepercayaan diri, Juugo menarik pedangnya dan, pada 
saat yang sama, bergerak di belakang punggung Shiden. Sebelum Shiden bisa bereaksi, 
ujung pedang Juugo telah ditusukkan di lehernya. 

"Pertandingan selesai !! Pemenangnya adalah Ichinose Juugo! " 

Yang lebih rendah di peringkat mengalahkan yang terbaik. 

Itu bukan sesuatu yang tidak pernah terdengar, tetapi mereka yang tahu kemampuan Juugo 
terkejut dengan kinerja yang ditunjukkannya dalam pertempuran. 

Beastmen tipe beruang umumnya berfokus pada kekuatan daripada kecepatan. Bahkan 
mengingat bahwa Juugo adalah Leluhur yang Dikembalikan, kecepatan di mana ia telah 
bergerak di belakang punggung Shiden telah sangat cepat. 

"Hmm, sepertinya kamu tidak menggunakan status meningkatkan herbal atau sihir." 
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Mempertimbangkan kemungkinan bermain curang, Kankurou melihatnya dengan 【

Analisis】, tetapi tidak ada tanda-tanda peningkatan statistik. 

Berkat sistem permainan yang masih ada, status apa pun yang ditingkatkan melalui bumbu 
atau metode lain akan segera ditemukan. 

"Saya tidak pernah mengabaikan pelatihan saya. Itu menghasilkan hasil, saya kira. " 

" Yah, tidak ada yang bisa saya katakan tentang itu. " 

Akan tetapi, Kankurou tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditampilkan 【Analyze VIII

】 miliknya, berdasarkan status target. 

Mereka telah melakukan tes untuk mencegah kegiatan ilegal, tetapi meskipun ada 
kecurigaan yang timbul karena peningkatan kemampuan Juugo yang luar biasa, tidak ada 
bukti nyata untuk mengecamnya. 

Pertandingan berlanjut: tiga kontestan yang tersisa akan bertarung sampai satu yang 
tersisa. 

Karena peringkat tinggi dalam hierarki, Karin diperlakukan sebagai benih. 

Pertandingan ke-4 adalah Akitaka dan Juugo. Tetapi persis seperti yang terjadi pada 
Shiden, Akitaka tidak bisa beradaptasi dengan gerakan Juugo dan menderita kekalahan. 
Ada perbedaan yang jelas antara Juugo di masa lalu dan sekarang. 

Bagaimanapun, Juugo adalah salah satu dari Tenve Ten Hinomoto. Bahkan tanpa 
peningkatan kekuatan misterius ini, dia adalah seorang pejuang dengan kekuatan yang 
cukup besar. 

Turnamen resmi mencapai pertandingan final. 

Karin dan Juugo saling berhadapan. 

"-----Pertarungan!" 

Setelah sinyal untuk memulai permusuhan, Juugo bergerak terlebih dahulu. Dia 
mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang telah mengalahkan Akitaka. 

Karin bereaksi dengan menyerang sisi pedang Juugo dengan miliknya, untuk menyimpang 
dari jalurnya. Dia tidak bisa menangkis kekuatan penuh ayunan, dan sedikit kehilangan 
keseimbangan. 

"Kh ..." 

Juugo mengikutinya dengan serangan lain, badai serangan udara yang Karin tahan dengan 
pengawalnya yang solid. 
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Menonton pertandingan Akitaka membuatnya mengerti bahwa dia berada pada posisi yang 
kurang menguntungkan dalam hal kekuatan dan memilih strategi untuk mencari celah. 

"Ada apa, putri Saegusa? Tetap di pertahanan tidak akan membuatmu menang. " 

" Aku tidak punya niat untuk kalah, jadi tidak perlu khawatir. " 

Juugo berbicara dengan Karin selama rentetan serangannya, tetapi dia menjawab tanpa 
mengubah ekspresinya. Bisa dikatakan bahwa dia memaksa dirinya sendiri, tetapi dia tetap 
memasang muka poker, tidak ingin menunjukkan kelemahan apa pun. 

"Heh, gadis kecil yang kurang ajar." 

Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bayangan Juugo menghilang. Namun Karin, bisa 
bereaksi terhadap serangannya yang datang dari belakang. 

"Aku sudah melihat ini." 

Kecepatan itu tidak terpikirkan oleh Juugo masa lalu. Namun dalam hal kecepatan, Karin 
masih memiliki peluang untuk menang. 

Dia menangkis pedang yang berayun sambil berputar dan menusukkan pedangnya ke 
perut Juugo sambil bergerak ke sampingnya. 

"Seperti yang diharapkan dari kursi ke-3, saya harus mengatakan." 

Serangan Karin seharusnya telah mencapai target, tetapi Juugo menangkisnya sambil 
melompat ke samping. 

Dia lebih unggul dari Karin dalam kecepatan dan kekuatan. Sekarang jelas bagi semua 
orang yang menonton. 

Sejak saat itu, pertandingan menjadi -- sementara tidak terlalu berat sebelah -- yang jelas 
tidak seimbang. 

Karin bertahan dari serangan sengit Juugo dan menggunakan celah apa pun untuk 
membalas. 

Juugo menghindari meja dan melanjutkan rentetan tebasan dan tusukannya yang seperti 
badai. 

Pertandingan berlanjut selama 20 menit, ketika akhirnya, pedang kayu Karin dipatahkan 
oleh Juugo, yang menusukkannya ke lehernya, mengakhiri pertandingan. 

"----Pertandingan selesai! Pemenangnya adalah Ichinose Juugo! " 

Kedua kontestan itu saling membungkuk dan meninggalkan arena. 
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Pemenangnya sekarang diputuskan, hanya menyisakan penganugerahan katana ilahi. 

Ichinose Juugo adalah kepala keluarga Ichinose, baru-baru ini menjadi subyek rumor yang 
mencurigakan; kemenangannya di pertandingan, bagaimanapun, berarti bahwa ia akan 
menerima katana ilahi. 

"Ichinose Juugo, aku menganugerahkan kepadamu katana ilahi. Ayo maju. " 

" Ya. " 

Moon Bulan Hitam』 akan dihadirkan oleh pengguna saat ini, Kankurou. 

Juugo menerima katana dengan kedua tangan dan ... 

... .dijalankan untuk menghunus 『Bulan Hitam』, saat itu juga. 

"【Infiltrator Blade】!" 

Moon Bulan Hitam 』diayunkan ke bawah dan melepaskan tebasan merah. 

Slash jarak jauh yang diciptakan oleh skill bela diri tipe Katana 【Infiltrator Blade】, 

ditenagai oleh efek 『Black Moon,, berubah menjadi pisau pembunuh merah tua. 

Sasaran tebasan adalah kepala rumah Kujou, Kujou Tadahisa. 

"Hmgh !!" 

Sementara semua berdiri membeku karena kejadian tak terduga, sebuah bayangan 
melompat antara Juugo dan Tadahisa untuk menghentikan tebasan terbang. 

"Kamu bisa menangkis itu?" 

"Baiklah, sekarang aku tidak akan pernah menyangka kamu akan mengambil pendekatan 
langsung di sini." 

Kankurou berbicara kepada Juugo dengan ekspresi letih, memegang pedang pendeknya 
dalam genggaman tangan belakang. 

"Tidak ada peluang yang lebih baik. Dengan pedang itu kamu hanya bisa menghentikanku 
sekali lagi. Jangan menghalangi jalan saya. " 

" Saya khawatir saya tidak bisa mematuhinya. Sebagai gantinya, beri saya pertanyaan, 
bagaimana menurut Anda Anda bisa melarikan diri dari tempat ini, setelah semua yang 
Anda lakukan? " 

" Seperti saya sekarang, itu bukan apa-apa. " 
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Juugo memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya setelah berbicara. Detik berikutnya, aura 
putih dan cerah muncul dari tubuhnya. 

"Tuan Juugo. Itu tidak mungkin ...!? " 

" Jadi, Anda tahu ini. Kamu juga harus tahu kalau kamu tidak bisa menghentikannya !! " 

Juugo『 Black Moon 』berubah menjadi kabur. Tebasan merah muncul di udara, 

menyebabkan kerusakan parah bagi semua orang yang menyerangnya, dengan senjata di 
tangan. 

Akitaka dan Shiden menderita luka di lengan mereka, katana mereka patah. Hal yang sama 
terjadi pada Tsuguho dan Tsugumasa. 

Kuyou dan Tenve Ten lainnya yang telah menghindari tebasan ragu-ragu untuk 
menyerang, karena mereka tahu tentang kemampuan 『Black Moon』. 

Dalam situasi seperti itu, Karin menyerbu untuk menyerang dari belakang, selangkah 
setelah yang lain. 

Kecepatannya jauh lebih tinggi dari apa yang dia tunjukkan selama pertandingan. 

"Nngh !!" 

dark Pisau hitam Bulan Moon berbenturan dengan pisau putih katana Karin. 

Bahkan ketika berbenturan dengan 『Black Moon』, yang dapat mengiris bahkan senjata 

kelas Legend menjadi dua, katana Karin tidak menderita bahkan satu goresan pun. 

"Ini tidak mungkin !?" 
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Vol. 8 - 4.2 
Vol. 8 Bab 4 -- Bagian 2 

"Lord Kankurou !! Aku akan menanganinya !! " 

Karin memegang katana dari tingkat Kuno, seperti『 Bulan Hitam 』:『 Hakuramaru 』. 

『Black Moon』, dibuat sebagai pisau uji saat membuat 『True Moon』, adalah senjata 

dengan spesifikasi tinggi. Namun, 『Hakuramaru』 telah ditingkatkan oleh Shin dan 

memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk mencocokkannya. 

"Berat badan ini !? Apa yang sedang terjadi !? " 

" Apakah kamu pikir aku akan menjawab? " 

Karin memilih untuk mengejek Juugo yang menggeram. 

Beban tebasan Karin bertambah tidak hanya karena peningkatan status yang diberikan 
oleh 『Hakuramaru』. 

Peningkatan status juga diberikan oleh kartu lain yang diberikan Shin kepadanya, Morning 
Star Hairpin. Itu adalah item kelas Kuno yang meningkatkan STR, VIT, dan DEX. 

Setelah mendengar desas-desus tentang Ichinose, Shin membuat Karin terbiasa dengan 
item tersebut saat menerima pelatihannya, jadi dia tidak akan kewalahan oleh peningkatan 
status. 

Karin mundur sejenak, lalu menggunakan kecepatannya untuk kembali menyerang. 

『Bulan Hitam』 dan 『Hakuramaru』 bentrok lagi, menyebarkan percikan api di sekitar. 

"Katana yang tidak menderita kerusakan bahkan jika disambar oleh katana ilahi. Jadi kamu 
tidak meninggalkan Hinomoto hanya untuk mencari ramuan! " 

Karin tidak menjawab teriakan frustrasi Juugo. Bertanya-tanya apakah dia berharap wanita 
itu sengaja membocorkan dari mana pisau itu berasal, dia menambahkan kekuatan pada 
cengkeramannya. 

Setiap kali kedua bilah menyeberang, bunga api menari-nari di sekitar dua prajurit. 

Arena turnamen sudah hampir hancur oleh tebasan jarak jauh yang kadang-kadang akan 
dilepaskan Juugo. Tanah diukir, bangunan dibelah dari depan ke belakang. 

Para prajurit yang bergegas ke lokasi karena keributan hanya bisa berdiri dan 
menyaksikan pertukaran pukulan yang hebat. 
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Orang-orang di sekitar mereka telah memprioritaskan keselamatan mereka, jadi tidak ada 
yang terluka hadir, tetapi tidak ada yang bisa bergabung dalam pertempuran Karin dan 
Juugo. Kemampuan fisik mereka tidak cukup, tetapi lebih dari itu, mereka tidak memiliki 
senjata yang mampu menandingi mereka. 

Namun, itu tidak berarti bahwa semua orang hanya berdiri di sana sambil meremas-remas 
tangan mereka. 

"【Shadow Bind】!" 

"【Arc Bind】!" 

Di tengah bunyi dentang bilah silang, suara-suara jernih terdengar. Pada saat yang sama, 
bayangan menggeliat di kaki Juugo, dan rantai cahaya turun dari udara. 

"Nngh !?" 

Mantra pengikat telah dilemparkan oleh Kayo dan Haruna. Hinomoto menyukai strategi 
pertempuran langsung, tetapi sihir tidak digunakan. 

Juugo, terkunci dalam pertempuran dengan Karin, telah bereaksi terhadap mantra, tetapi 
tidak bisa menghindarinya sepenuhnya dan dipengaruhi oleh pengikatan. 

Satu rantai cahaya dan tiga ikatan bayangan menempel pada tubuh Juugo. Dua binding 
shadow sudah menunjukkan celah. 

Rantai cahaya hampir terguncang. 

『Black Moon』 tidak memiliki fitur khusus tertentu, pada kenyataannya itu hampir tanpa 

fitur, tetapi menjadi senjata kelas Kuno, itu agak dapat mempengaruhi keterampilan sihir 
dalam keadaan alami. 

"Itu bukan sesuatu untuk dicoba di sini, kan?" 

Karin menyelinap dekat dengan Juugo yang terkendali. 

Berfokus pada rantai pengikat telah menciptakan celah yang menentukan. 

Bilah ur Hakuramaru 』memotong perut Juugo dengan tebasan diagonal yang meningkat. 

Luka itu memotong dadanya, di atas jantungnya, dan menembus bahunya. 

Pekerjaan samurai biasanya tidak memiliki bonus DEF. 

Secara umum, perlengkapan pertahanan rata-rata hanyalah kertas sebelum senjata kelas 
Kuno, tetapi para peserta pertandingan formal tidak mengenakan pakaian formal. 

Bahkan untuk Leluhur yang Kembali, satu tebasan akan berakibat fatal. 
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"Gwaahh !!" 

Juugo jatuh ke belakang, menjerit kesakitan. Darah yang menyembur menyiram Karin dan 
arena. 

"-------- a ----- n------" 

Bunyi yang dia bisikkan ketika dia menarik napas terakhirnya gagal membentuk kata-kata, 
tetap hanya getaran di udara. 

『Bulan Hitam』 jatuh dari tangan Juugo yang sekarang tidak berdaya. Kesimpulannya 

telah tiba tiba-tiba dan tidak terduga. 

Itu juga salah satu cara yang mungkin untuk pertempuran antara tuan untuk mengakhiri. 

Mengingat kekuatan senjata, itu mengesankan bahwa perut beastman itu belum dipotong 
menjadi dua. 

"Tuan Juugo. Apakah dunia ini begitu tak tertahankan bagimu untuk hidup? " 

Kankurou berbisik sambil mengambil Moon Bulan Hitam』 dan mengembalikannya ke 

sarungnya. 

Namun, tidak ada jawaban yang akan kembali. 

(Api perang, sekali lagi ...) 

Pikiran terakhir Juugo, yang gagal membentuk kata-kata, telah mencapai Kankurou. 

"Bagaimanapun, apa yang menyebabkan kekuatan luar biasa Tuan Juugo?" 

"Itu adalah obat terlarang yang mencabut nyawa seseorang. Namun, saya tidak tahu alasan 
di balik kekuatannya sebelum menggunakannya. Mungkin dia tahu metode penguatan yang 
tidak kita ketahui. " 

Kankurou menjawab keraguan Toshiro tentang kekuatan Juugo. Itu adalah pertanyaan lain 
yang mereka tidak tahu jawabannya sekarang. 

"Sebaliknya, nona Karin, itu----" 

"Laporkan !!! Seorang kurir baru saja datang mengatakan bahwa satu batalion besar 
tentara Ichinose telah menginvasi wilayah kita !! " 

Seorang tentara datang berteriak di arena, untuk mengganggu pertanyaan Kankurou. 

"Prajurit Ichinose? Apakah ini benar?" 
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"Iya! Kami telah mengkonfirmasi keberadaan sekitar 5000 tentara dan beberapa binatang 
besar setinggi 3-mel. Binatang buas itu kelihatannya monster, tetapi mereka tampaknya 
tidak menyerang pasukan Ichinose. " 

Tadahisa telah menginterogasi prajurit itu, yang kata-katanya sebagai balasan membuat 
semua hadir dengan ekspresi bermasalah. 

Negara Hinomoto biasanya memiliki beberapa Tamers, dan bahkan lebih sedikit yang bisa 
mengendalikan monster besar seperti yang dilaporkan. 

Selanjutnya, rumah Ichinose dikenal untuk menilai kekuatan individu. Mereka akan fokus 
pada peningkatan diri mereka sendiri daripada belajar untuk menjinakkan monster. 

Karena ini, mereka tidak bisa tidak meragukan laporan yang menyatakan bahwa ada 
monster di antara pasukan. 

"Benar-benar aneh. Apakah pasukan itu benar-benar dari Ichinose? " 

Kuyou menyatakan keraguannya bahwa pasukan yang digambarkan benar-benar milik 
rumah Ichinose. Tidak ada orang lain yang mengatakannya, tetapi semua orang 
memikirkan pertanyaan yang sama. 

"Apakah ada karakteristik yang diketahui tentang monster?" 

"Ya, tubuh mereka berwarna berbeda, tetapi penampilan mereka jelas salah satu dari 
spesies rubah iblis. Jumlah ekor berbeda untuk setiap unit, biasanya 4 atau 5. " 

" Begitu, itu cukup jelas. " 

Setelah mendengar tentang karakteristik monster, Kankurou tampaknya telah mencapai 
kesimpulan. 

"Kankurou, apa kamu tahu sesuatu?" 

"Ya. Selama perang unifikasi masa lalu, ada satu anggota spesies rubah iblis yang mencoba 
mengendalikan Hinomoto. Itu terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, jadi saya kira sedikit 
yang mengingatnya lagi. " 

"Rubah iblis 

pembawa bencana yang dibicarakan dalam kronik... kupikir mereka sudah punah." 
Tadahisa menjawab kata-kata Kankurou. 

Di antara semua orang yang hadir, hanya Kankurou yang masih hidup saat itu, tetapi 
peristiwa itu telah dilaporkan dalam kronik. 
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"Bisa jadi orang yang selamat, atau seseorang dengan tujuan berbeda. Dalang itu kemudian 
memiliki 7 ekor, dengan rubah berekor 6 yang siap melayani. " 

" Seberapa besar bedanya? " 

" Terhadap binatang buas yang disebutkan dalam laporan, Brave Ten sudah cukup. 
Terhadap yang berekor 6, setidaknya 3 akan diperlukan. Melawan yang berekor 7, aku dan 
6 orang lain di level yang sama mungkin bisa menang. Dalam pertempuran terakhir 
melawan salah satu dari mereka, 4 dari kita mati. " 

Kata-kata Kankurou menyebabkan semua orang yang hadir menelan nafas mereka. 

4 orang dari 6 tewas, 4 orang sekuat Kankurou, yang kemampuannya tak tertandingi di 
Hinomoto. Itu berarti dengan jelas bahwa bahkan jika Brave Ten bertarung bersama, 
mereka tidak akan mendapat kesempatan. 

"Apakah ada kemungkinan bahwa binatang buas yang kuat seperti itu dijauhkan dari 
pertempuran untuk saat ini?" 

"Aku tidak bisa mengesampingkannya. Dalam konflik sebelumnya, kami diserang dari 
depan, tetapi jika mereka tahu itu, mereka bisa menggunakan tipuan untuk menyerang dari 
belakang. Tapi ini juga hanya dugaan saja. " 

" Begitukah. Bagaimanapun, kita harus melakukan sesuatu. Semuanya -- " 

" Laporkan !!! Kami menerima laporan darurat tentang pasukan monster besar yang 
mendekati wilayah Futaba dan Shijou !! " 

" !!! " 

Perintah Tadahisa diinterupsi oleh tentara lain yang bergegas ke arena. 

Menggigil kegelisahan menimpa semua orang yang hadir. 

"3 lokasi diserang pada saat yang sama ... apakah monster rubah iblis?" 

"Laporan menceritakan tentang rubah iblis berekor 6 yang memimpin sejumlah besar 
monster. Ada satu rubah per kelompok, rupanya. " 

" Kuyou. Kamu bilang bahwa wanita rubah iblis yang bersama Juugo menghilang, ya? " 

" Ya. " 

Tadahisa sudah diberitahu tentang hilangnya Tamamo. 

"Namanya berbeda, tapi rubah iblis yang mampu berubah menjadi manusia ... 
kemungkinan terhubung dengan bencana masa lalu. Unit yang memimpin monster 
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mungkin adalah yang berperingkat tinggi, dekat dengan dalang. Jika mereka tahu bahwa 
kita akan berkumpul di sini, mereka mungkin telah memilih untuk menyerang lokasi ini. " 

Monster berekor 6 yang, seperti yang dikatakan Kankurou, 3 dari Ten Brave akan 
diperlukan untuk bertarung. Kemungkinan kehadiran monster 7-tailed menjulang di benak 
semua orang. 

"Apakah tidak mungkin untuk menghentikan binatang berekor 6 tanpa Brave Ten?" 

"Aku tidak akan mengatakan tidak mungkin. Tapi mengingat itu bersama dengan 6-tail, 
monster lain juga ada ... " 

Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan dan korban yang akan terjadi. 

".... Tidak ada jalan keluar lain. Brave Ten harus dibelah. " 

Bahkan jika prihatin dengan kemungkinan keberadaan 7-tail, Tadahisa memilih untuk 
tidak meninggalkan domain lain. 

Untuk domain Shijou akan pergi kursi 10, Futaba Akara, Kujou Akitaka dan Shiden dari 
klan besar di barat, Yaejima. 

Ke domain Futaba, Tsugumasa rumah Shijou dan Tsuguho bersama Karin. 

"Apa yang akan kita lakukan jika 7-ekor muncul?" 

"Bertahan selama mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. " 

Kemungkinan 7-ekor muncul di wilayah Kujou, yang paling makmur di Hinomoto, tidak 
rendah. 

Meski begitu, Tadahisa berbicara tanpa ragu-ragu. 

Bahkan jika 7-tail muncul dan domain Kujou hancur, garis keturunan setiap rumah masih 
akan bertahan. Untuk Yaejima, Toshiro akan tinggal. 

"Kalian semua, untuk tugasmu !! Berikan semuanya! " 

" Ya, tuan !! " 

Setelah perintah Tadahisa, semua bala bantuan menuju ke domain tempat mereka 
ditugaskan. 

Orang-orang yang tetap membuat persiapan untuk menyerang Tentara Ichinose yang 
mendekat, terdiri dari tentara dan monster. 

"Nyonya Karin. Mungkinkah katana itu ... " 
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" Seperti yang Anda bayangkan, Tuan. " 

" Begitu, ada satu hal lagi yang harus saya 

syukuri untuk itu. " Dia tidak mengatakan nama itu secara langsung, tetapi Kankurou 
menyadari siapa yang telah memberikan『 Hakuramaru 』Untuk Karin. 

"Karin. Saya akan mengirim orang juga, tetapi jika Anda melihat Pak Shin dalam perjalanan, 
tolong minta mereka untuk membantu kami. Jika mereka membantu kami, kami bahkan 
bisa menurunkan 7-ekor. " 

" Dimengerti. " 

Karin mengangguk pada Kuyou, lalu lari. 

Tsuguho dan Tsugumasa mengikutinya, mengambil pengganti untuk katana mereka yang 
rusak dari gudang senjata Kujou. 

"Nyonya Karin, siapakah Sir Shin yang dibicarakan oleh Sir Kuyou ini?" 

Tsuguho bertanya tentang nama yang dia dengar dalam percakapan Kuyou dan Karin, 
benar-benar baru baginya. 

"Dia membantu kami selama kami mencari obat untuk menyembuhkan wanita Haruna. Dia 
seseorang yang dikatakan Sir Kankurou lebih kuat dari dirinya sendiri. Teman-temannya 
adalah prajurit yang sangat terampil juga. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, 
seperti kata ayah, bahkan 7-ekor tidak akan menjadi ancaman. " 

" Orang seperti itu ada di kota sekarang !? Tolong katakan padaku seperti apa tampangnya. 
Aku akan pergi mencarinya juga. Jika dia membantu kita, korbannya pasti akan berkurang. 
" 

Ekspresi Tsugumasa menjadi cerah setelah mendengar kata-kata penuh keyakinan Karin. 
Di barat, hanya Shiden yang tahu tentang Shin pada saat ini. 

"Tapi kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu mencarinya." 

"Ayah berkata bahwa dia akan mengirim orang dari rumah Saegusa untuk mencarinya. 
Prioritas pertama kami adalah bala bantuan ke domain Futaba. Mari kita melihat sekeliling 
kita dengan hati-hati sambil berjalan. " 

Setelah kata-kata peringatan ini untuk Tsuguho, Karin meningkatkan kecepatan larinya. 

Berlari di atap, mereka melintasi jalan utama dengan lompatan besar. 

Karin berkata untuk mencari Shin hanya jika mereka bisa, tetapi matanya melesat ke mana-
mana untuk menemukannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

◆◆◆◆ 

Saat upacara warisan diadakan, Shin dan Schnee sedang melihat hasil yang diposting di 
jalan utama. 

"Saya melihat kursi yang berperingkat lebih tinggi dalam dua pertandingan pertama. Yang 
ketiga ... Ichinose menang, hmm. " 

Melihat hasilnya, Shin berpikir sesuatu mungkin telah terjadi. Hasil untuk pertandingan ke-
4, diposting tak lama kemudian, memperkuat kecurigaannya. 

Karena Juugo telah mengalahkan dua anggota Brave Ten yang superior secara berturut-
turut, Shiden dan Akitaka. 

"Hasil yang tidak terduga?" 

"Ya, sejauh yang kukatakan, dua yang kalah karena Ichinose Juugo sama-sama berperingkat 
lebih tinggi darinya. Lawannya seharusnya lebih kuat. " 

Shin menjawab pertanyaan Filma tentang Juugo, yang pernah dilihatnya di kota 
sebelumnya. 

"Aku mengerti, itu pasti menggelitik." 

"Mungkin dia mengambil semacam alat pendorong? Ini dia. " 

" Terima kasih. Saya pikir Kankurou akan melihat sesuatu seperti itu. Tetapi melihat bahwa 
pertandingan terus berlanjut, saya kira mereka tidak menemukan jejak permainan busuk. " 

Shin mengambil dango yang ditawarkan oleh Schnee dan menunggu hasil pertandingan 
berikutnya. 

Sebagian besar pertandingan hingga saat ini berlangsung singkat, jadi dia mengharapkan 
hasil selanjutnya juga segera datang. 

Shibaid dan Tiera juga melihat posting hasil, sambil mengunyah dango. 

"Aku berharap semua ini akan bertahan lebih lama, tapi ternyata sangat cepat." 

"Itu tergantung, tapi ... gerakan Ichinose mungkin berbeda dari yang diharapkan lawannya. 
Kuyou juga mengatakan ada perbedaan level yang jelas di antara mereka, jadi kurasa 
mereka terkejut? " 

Shin mencoba mengumpulkan penjelasan yang masuk akal. Jika penyebabnya adalah 
kemampuan nyata Juugo, maka barang yang telah dia percayai tidak akan dibutuhkan. 

"Butuh waktu lebih lama kali ini." 
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"....itu benar. Tapi sudah lama, " 

Shibaid berbicara sambil melihat ke arah arena, karena hasil dari pertandingan ke-4 dan 
seterusnya tidak tiba. 

20 menit sudah berlalu. Orang-orang lain di sekitar mereka tampaknya memikirkan hal 
yang sama: suara-suara harapan dan rasa ingin tahu tentang hasilnya mencapai telinga 
Shin. 

Shin memeriksa peta dan melihat dua titik cahaya berulang kali semakin dekat dan lebih 
jauh dari satu sama lain. Pertempuran tampaknya masih berlangsung. 

Shin memalingkan muka dari peta setelah mengkonfirmasi hal itu. 

"Oh, hasilnya sudah keluar ... !? Ichinose menang, huh. " 

Banyak dari kerumunan di sekitarnya menyatakan kekecewaan mereka pada hasilnya. 
Ketika mereka tinggal di wilayah Kujou, mereka mungkin berharap untuk kemenangan 
Karin. 

"Itu bukan pertanda baik." 

"Aku agr... .bingo. Sesuatu akan datang. " 

" Sesuatu sedang ... datang? " 

" Itu akan mencapai bidang persepsi Anda sekitar satu menit atau lebih, Schnee. Itu 
monster dan banyak orang. Sepertinya kita tidak bisa tenang lagi, kawan. " 

Shin berbicara sambil melihat ke arah yang berlawanan dari papan pengumuman hasil. 

Seperti yang dia prediksi, setelah sekitar 1 menit, sebuah kelompok yang mirip tentara 
memasuki bidang persepsi Schnee. 

Pada saat yang sama, mereka mendengar suara sesuatu runtuh dan awan debu muncul dari 
arena. 

"Kuu! Kuu kuu !! " 

" Yuzuha? Ada apa? " 

Saat membunyikan alarm ke grup yang sudah waspada, Yuzuha mulai menggonggong tiba-
tiba. 

Setelah mereka menenangkannya, Yuzuha mengatakan bahwa kekuatan yang kuat semakin 
dekat ke Mt. Fuji. 
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"(Sesuatu yang buruk !! Ada !!)" 

"(Sesuatu yang buruk? Setan?)" 

"(Tidak. Tapi kehadirannya tidak menyenangkan !!)" 

Yuzuha berbicara dengan panik sambil memukul bahu Shin. 

Perilaku Yuzuha yang tidak biasa membuat Shin berpikir bahwa dia telah merasakan lawan 
khusus, jadi dia melihat ke arah yang dia katakan. Dia tidak bisa mendeteksi apa pun dalam 
jangkauannya, tetapi Yuzuha tampaknya benar-benar yakin bahwa ada sesuatu. 

"Tentara Kujou sedang bergerak. Sempurna, seseorang yang seharusnya tahu apa yang 
sedang terjadi akan datang. Aku akan segera kembali." 

Karin tidak sendirian, jadi Shin menyuruh Schnee dan yang lainnya untuk menunggu dan 
melompat di atap. Dia melihat ke arah Karin, buru-buru bergerak di atap seperti dia. 

Dua orang lainnya mengikutinya. 

"Sir Shin !!" 

"Kau tampak terburu-buru, apakah sesuatu terjadi?" 

Karin lega melihat Shin. 

Dia sudah punya ide tentang apa yang bisa terjadi dari suara dan awan debu yang datang 
dari arena, tetapi melihat bahwa 『Hakuramaru』 menggantung di pinggang Karin, 

kecurigaannya menjadi pasti. 

"Aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan pada 
Anda. " 

Karin berbicara tentang laporan yang dia dengar di arena. 

"Begitu, Ichinose. Tamamo tidak ada di sana, kan? " 

"Ya, jika mungkin aku ingin meminta bantuanmu dan temanmu ..." 

"Tidak masalah bagiku, tapi biarkan aku membicarakannya dengan teman-temanku dulu. 
Ada sesuatu yang membuatku khawatir. Aku akan menyusulmu nanti. " 

Domain Futaba yang disebutkan Karin dekat dengan Mt. Fuji. Shin khawatir tentang 
kekuatan monster yang semakin mendekat, tetapi dia tidak bisa mengesampingkan kata-
kata Yuzuha. 
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Arahnya sama, jadi Shin memutuskan untuk menyelesaikan kekhawatiran Yuzuha, lalu 
bergabung dengan bala bantuan Karin. 

"Aku dengar apa yang terjadi. Dengarkan, semuanya. " 

Shin melaporkan apa yang didengarnya kepada Schnee dan yang lainnya. Dia menggunakan 
【Silent Domain】 untuk kedap suara di sekitar mereka, jadi kerumunan di sekitarnya 

tidak mendengar apa-apa. 

"Monster, kan. Mungkinkah "hal buruk" yang dibicarakan Yuzuha adalah Tamamo yang 
sekarang menghilang? " 

" Bisa jadi. Saya pergi ke sana. Saya ingin meminta Anda semua untuk pergi ke setiap 
domain sebagai bala bantuan. " 

" Saya akan pergi ke domain Futaba. Setelah semuanya beres, saya akan datang ke Mt. Fuji. 
" 

Schnee memilih lokasi yang dekat dengan Shin, tanpa ragu. Saat dia membual kecepatan 
tertinggi dalam grup, dia bisa bertindak lebih cepat daripada orang lain mengenai masalah 
kekhawatiran Yuzuha, elemen yang paling tidak terduga. 

"Saya akan tinggal di sini. Sangat memalukan untuk mengatakan, tetapi saya yang paling 
lambat di antara kita. " 

Ketika Shibaid menyatakan niatnya untuk tetap, Filma membuat keputusannya. 

"Oke, kalau begitu aku pergi ke wilayah Shijou dengan Tiera. Jika kita secara fisik 
menguatkan kaki Kagerou, kita akan tiba di sana dengan cepat. " 

" Tidak dipahami! " 

Shibaid juga memiliki kekhawatiran. Dia menyebutkan alasan untuk tetap di belakang 
adalah kecepatan gerakannya yang lambat. Namun, dengan kerjasama Filma mereka 
menghindari Tiera terlibat dalam perang antar manusia. 

Jika tentara Ichinose telah memulai pawai mereka atas kehendak sendiri, pertempuran 
yang berbeda dari bertahan hidup sederhana melawan monster akan terjadi. 

Itu juga berbeda dari melawan pencuri atau bandit. Itu akan menjadi perang sejati, 
pertumpahan darah, banyak orang saling membunuh. 

Shibaid dan Filma berpikir bahwa Tiera, yang hanya memiliki pengalaman melawan 
monster, belum boleh terkena perang antara ribuan orang dulu. 

"Keadaan mungkin akan berubah menjadi keras di sini, tetapi apakah kamu akan baik-baik 
saja, Shibaid?" 
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"Aku sudah sering mengalami jenis pertempuran seperti ini. Saya tidak tahu apakah 
mereka datang atas kehendak sendiri atau sedang dimanipulasi, tetapi jika itu yang 
terakhir saya akan menyelamatkan sebanyak mungkin. Bagaimanapun, saya membenci 
cara melakukan hal-hal ini. Jika mereka datang padaku dengan niat untuk bertempur, aku 
harus bereaksi. " 

Pernyataan Shibaid menyiratkan bahwa dia tidak akan ragu untuk menebas lawan-
lawannya, apakah tindakan mereka akan menuntutnya. 

"Itu baik-baik saja. Semuanya, kita berangkat! " 

Dengan kata-kata Shin sebagai sinyal, kelompok empat (plus satu rubah) berada di jalur 
masing-masing. 
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Vol. 8 - 4.3 
Yang pertama mencapai medan perang, sudah jelas, Shibaid. 

Para prajurit Kujou sedang dalam formasi, siap untuk bertemu pasukan sekutu monster 
Ichinose. 

Bersama pasukan Ichinose ada total 6 monster. Mereka termasuk 3 Ekor Hijau di sekitar 
level 500 dan 3 Ekor Kuning di sekitar level 400. 

Tidak ada monster lain yang terlihat, mungkin karena mereka bertindak bersama manusia. 

"Sepertinya mereka juga tidak dimanipulasi." 

Shibaid, yang telah selamat dari medan perang yang tak terhitung jumlahnya, tahu betul 
selera udara di medan perang. Dia telah memotong tentara yang dimanipulasi, dan mereka 
yang bertarung atas kemauan sendiri. 

Karena ini, dia secara naluriah merasa bahwa pasukan Ichinose tidak dimanipulasi ketika 
dia melihat mereka. Dia juga mengonfirmasinya dengan 【Analisis】. 

Mereka tampaknya berada dalam kegilaan khas tentara bersemangat yang dirasakan 
sebelum pertempuran, tetapi tidak ada yang terpengaruh oleh penyakit status seperti 【

Charm】 atau 【Confusion】. 

"Apakah mereka dirasuki oleh pertempuran?" 

Shibaid berbisik setelah melihat pasukan. Mereka adalah campuran dari berbagai ras dan 
spesies, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. 

Tidak ada yang muda di antara mereka. Bahkan Peri dan Dewa, yang biasanya tidak banyak 
berubah seiring bertambahnya usia, tampak seperti mereka telah melewati usia paruh 
baya. 

Di antara yang lain, ada banyak orang yang tampaknya berusia lebih tua. Namun mata 
mereka berbinar cerah dengan tujuan untuk bertempur. 

Shibaid teringat akan prajurit berserker yang tidak akan berhenti bertarung sampai nafas 
terakhir mereka. 

"Hmm?" 

Dia melihat seorang pria dari kamp Kujou menuju ke pasukan Ichinose. Dia membawa 
katana, tetapi tidak ada baju besi. 
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Itu hal yang tidak terpikirkan untuk dilihat di medan perang, tetapi Shibaid tahu siapa pria 
itu. 

"Pendekar pedang terkuat Hinomoto, huh." 

Nama pria itu adalah Toudou Kankurou. 

Saat Kankurou berjalan menuju pasukan Ichinose, seorang pria yang menunggang kuda, 
mengenakan baju besi yang tampak luar biasa, berlari mendekatinya. 

"Rombongan yang cukup besar yang kamu datangi. Sayangnya, kami tidak menerima 
pengumuman kunjungan Anda. " 

" Tentu saja belum. Ini adalah perang." 

Kankurou mengenal pria itu dengan baik: dia pernah ditunjuk sebagai komandan batalion 
di pasukan Ichinose. 

"Kenapa ada monster bersamamu? Bukankah mereka binatang yang harus dikalahkan? " 

" Siapa yang tahu apa yang dipikirkan makhluk-makhluk itu? Saya kira mereka punya 
rencana sendiri. Tidak ada yang mengkhawatirkan kita. " 

Pria itu menjawab dengan jelas dan berani. Dia sepertinya tidak berbohong. 

Kankurou berpikir bahwa mereka bersekutu mungkin hanya karena mereka memiliki 
tujuan yang sama. 

"Mengapa kamu melakukan sesuatu seperti ini?" 

"Kami dilahirkan di antara nyala api perang. Dengan pertempuran besar yang tidak ada 
lagi, beberapa dari kita meninggal begitu saja. Tapi kami ingin mati di medan pertempuran! 
Kami tidak akan hanya menunggu untuk meninggal di tempat tidur kami! " 

" Anda berencana untuk menyalakan api perang di Hinomoto karena alasan seperti itu? " 

"Kamu mungkin tertawa dan menyebut kami bodoh. Semua yang datang ke sini hari ini 
adalah orang bodoh. Orang bodoh yang gila pertempuran yang tidak bisa menerima masa 
damai ini. " 

Pria itu kemudian tertawa. Tawa yang murni dan jernih, tanpa sedikit pun keraguan. 
Senyum ganas di bibirnya. 

Orang-orang di belakangnya berbagi ekspresi yang sama. 
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"Rumah Ichinose awalnya terbentuk dan tumbuh dari pertemuan orang-orang seperti itu. 
Jika tidak sekarang, maka dalam waktu dekat, tetapi hari ini tidak bisa dihindari. Secara 
pribadi, saya pikir saya akan menemukan pengertian dari Anda. " 

" Saya tidak tahu apa pun yang Anda maksud. " 

" Di Hinomoto, tidak ada orang yang melihat medan perang sebanyak Anda, membunuh 
sebanyak yang Anda miliki. . O "Iblis pedang berambut putih". Saya berterima kasih kepada 
surga bahwa pertempuran terakhir saya akan melawan Anda. " 

Pria itu mengangkat tombaknya, bersiap untuk pertempuran. 

Semangat juang dan niat membunuh miliknya berbaur bersama, menusuk kulit Kankurou. 

"... .so ini adalah cara seorang prajurit hidup?" 

"Hah. Tidak lebih dari kepuasan diri. " 

Bibir pria itu tertutup rapat setelah kata-kata itu. 

Kita akan berbicara melalui mata pedang kita sekarang, adalah apa yang diungkapkan oleh 
matanya .. 

"Baiklah, kalau begitu. Aku, Toudou Kankurou, akan menjadi lawanmu dalam pertempuran 
terakhir ini! " 

Sebelum orang-orang yang menganggap kematian sebagai anugerah yang benar, atmosfer 
Kankurou berubah. 

Gelombang niat membunuh menyebar secara diam-diam ke seluruh medan perang. 

"Ini aku datang !!" 

Meskipun ditekan oleh niat membunuh Kankurou, pria itu melepaskan dorongan yang 
diselimuti oleh angin kencang. 

Satu tusukan tajam, yang tidak mengkhianati usia tua pria itu. Itu adalah kudeta 
anugerahnya, pukulan kuat yang telah menjatuhkan banyak lawan di masa lalu. 

Namun kali ini, tombaknya ... tidak memenuhi target. 

"Won ... derful ..." 

Ketika pria itu jatuh dari kudanya dan jatuh ke tanah, ujung tombaknya, yang telah 
dipotong dan diterbangkan, menikam tanah di sampingnya. 
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Busur 『Bulan Hitam』 yang ditarik di udara menghilang, suara logam yang menyertai 

katana kembali ke sarungnya diliputi oleh suara injak pasukan kavaleri yang mendekat. 

Orang-orang bergegas di atas kuda mereka, orang-orang berbaris di tanah, tidak ada yang 
menanggung ekspresi kesedihan di wajah mereka. Ekspresi mereka sangat cocok dengan 
para pejuang yang gila pertempuran, sebagaimana pria itu memanggil mereka. 

"Baiklah, menghadapi jumlah prajurit yang siap mati akan cukup merepotkan." 

Tentara Kujou tidak lemah dengan cara apa pun. Tetapi melawan tentara yang tidak takut 
mati, atau lebih tepatnya, prajurit yang menuju kematian, bahkan prajurit yang paling kuat 
akan dibebani dengan kelelahan. 

Bagi Kankurou, itu adalah kelompok yang bisa ia kalahkan dengan mudah, asalkan ia punya 
waktu. 

Namun, mempertimbangkan kemungkinan kehadiran 7-ekor, ia ingin menghindari 
keduanya menggunakan terlalu banyak waktu dan melelahkan pasukannya. 

"Biarkan aku menawarkan 

bantuanku kalau begitu." Kankurou sedang memikirkan bagaimana cara menembus situasi, 
ketika seorang Dragnil membawa tombak hitam muncul di hadapannya. 

Semangat bertarung yang dia keluarkan membuat tekanan luar biasa pada lingkungan. 

"Baiklah sekarang, kamu Tuan Shin..." 

"Tuan Kankurou. Aku akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. " 

" Ya 

ampun , benar-benar suatu kehormatan untuk bertarung berdampingan dengan salah satu 
teman tuan Shin. " Kankurou secara alami tahu tentang Shibaid dan posisinya dalam 
pelayanan Shin. Kankurou telah menyaksikannya bertarung selama perjalanannya di benua 
itu. 

"Aku yakin kamu memiliki kecepatan lebih dari aku, tuan Kankurou. Aku akan menahan 
para prajurit, aku memintamu untuk berurusan dengan para monster. " 

" Itu proposal yang sangat disambut. Aku akan pergi berburu, tolong tunggu sebentar. " 

Kankurou mengangguk pada usulan Shibaid dan dengan cepat berlari. 

Dia berlari di antara ribuan pasukan mencari hanya beberapa monster, tetapi ekspresinya 
tidak mendung. 
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"Bersiap." 

Jalur Kankurou dibuka oleh garis-garis tebasan merah, yang diciptakan oleh skill yang 
sama yang digunakan Juugo, 【Infiltrator Blade】. 

Namun kekuatannya jauh berbeda. Mungkin karena statistiknya, atau karena keahliannya. 
Tentara terbelah, ketika orang-orang bersenjata dan kuda-kuda di jalan Kankurou terbelah 
menjadi dua. 

"Itu adalah Pedang Iblis !! Pedang iblis itu datang !! " 

Crimson Slash. Itu adalah nama lain untuk Kankurou di medan perang. 

Lengan pedangnya sendiri bisa menentukan nasib pertempuran. Itu adalah simbol 
pendekar pedang terkuat Hinomoto. 

"Jangan memasuki jalur pedangnya !! Kelilingi--- " 

" Aku mohon maaf. " 

Seorang lelaki berpenampilan kapten mencoba memberikan instruksi, ketika tebasan 
Kankurou memotong formasi pasukan. 

Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan perintahnya, Kankurou muncul di belakangnya. 

Pada saat yang sama, tubuh pria itu ditabrak oleh garis miring merah yang sama. 

"!?" 

Tubuh pria itu, terputus dari sisa tubuhnya, perlahan jatuh ke tanah. 

Ekspresinya yang sekarat, seperti yang dilakukan oleh Kankurou yang menggunakan 
tombak sebelumnya, tampak puas. 

"Sangat kuat ..." 

"Lawan yang benar-benar layak !!" 

Tentara kehilangan perwira satu demi satu, tetapi moralnya tidak jatuh, malah naik lebih 
tinggi. Fenomena yang biasanya tidak akan pernah terjadi ketika menghadapi lawan yang 
sangat unggul. 

Kankurou, mengiris formasi musuh, sekarang mengarahkan pedangnya ke salah satu 
monster, Ekor Hijau. Monster itu mengayunkan ekornya ke arah Kankurou. 
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Sebelum seekor binatang buas yang begitu besar sehingga harus memandang ke atas untuk 
melihat dengan benar, Kankurou mengayunkan Moon Bulan Hitam 』tanpa sepatah kata 

pun. Ekor monster, menyapu sekeliling -- termasuk prajurit Ichinose -- diiris. 

Segera setelah itu, Green Tail merintih kesakitan, Kankurou berada di kakinya, titik buta 
monster itu, memegangi Moon Bulan Hitam she di pinggangnya, siap untuk menyerang. 

"Yang pertama." 

Moon Bulan Hitam 』tidak terhunus, sekali lagi garis miring merah terbang. 

Satu tebasan cukup untuk memotong kepala Green Tail: segera setelah itu, tubuh besar 
binatang buas itu, jauh lebih besar daripada kuda, hancur ke tanah, menyebabkan getaran 
kecil. 

Awan debu naik, para prajurit berhenti di jalur mereka sejenak. Tetapi bahkan itu tidak 
akan menghentikan mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh tindakan mereka, mereka tidak 
mengandalkan monster dari awal. 

"Apakah kamu mencari tempat untuk mati? Negara dan umur mungkin tidak sama, tetapi 
mereka yang hidup dengan pedang semuanya memiliki tujuan yang sama, bukan? " 

Shibaid berbisik pelan sambil menyapu mereka yang bertujuan untuk menyerang 
Kankurou dari belakang. 

Bahkan jika dia tidak menggunakan skill apa pun, para prajurit di sekitar Shibaid terpesona 
seolah-olah ledakan telah meledak tepat di sebelah mereka. 

Dalam 500 tahun kehidupan Shibaid, ia bertemu banyak orang yang tidak memikirkan apa-
apa selain cara mati. 

Girard, yang telah bertarung dan mati di tangan Shin, tidak terlalu berbeda, seorang 
berserker yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 

Salah satu tujuan mereka yang hidup dengan pedang itu sekarang menyebar di hadapan 
Shibaid. 

Menyaksikan penyapuannya yang hebat, banyak prajurit mengenali kemampuan Shibaid 
yang luar biasa dan berkumpul di sekitarnya. 

Sementara diam-diam membalas serangan mereka, Shibaid menembakkan skill ke arah 
salah satu Yellow Tails. 

"Hnngh!" 

『Placid Moon held terangkat tinggi, lalu jatuh. 
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Skill kombinasi Tombak / Angin 【Storm Hammer】. 

Berbeda dengan 【Infiltrator Blade Kankurou】, badai bola yang lahir dari tip Ujung Placid 

』menghempaskan para prajurit jauh, mengukir tanah dan melalui medan perang, juga 

merusak mereka yang berada di luar jangkauan skill. 

Badai, yang menghancurkan medan perang dalam bentuk seperti kipas, merenggut nyawa 
2 Ekor Kuning, yang kebetulan dekat dengan jalurnya. Di saat yang sama, Kankurou 
menghabisi Green Tail keduanya. 

Kemudian, di antara barisan kacau tentara Ichinose, pasukan Kujou akhirnya tiba. 

"Untuk bertempur !!!" 

Kavaleri menerobos pasukan musuh, kemudian prajurit-prajurit kaki menyerang 
kelompok-kelompok prajurit musuh yang terpisah. Gerakan mereka yang terencana 
dengan baik adalah tanda yang jelas dari pelatihan ketat yang mereka lalui. 

Mayat-mayat bertumpuk di atas mayat-mayat di tanah yang memerah, penuh dengan 
senjata yang rusak dan baju besi yang hancur. 

Dalam pemandangan seperti itu, dua veteran tertua dari medan perang hanya terus 
mengayunkan pedang mereka dalam keheningan. 

◆◆◆◆ 

Yang kedua tiba di medan perang adalah Schnee. 

Setelah bergabung dengan Karin, Schnee berpisah dari Shin-yang sedang menuju ke Fuji-
dan kemudian menyergap monster yang mendekati domain Futaba dari belakang. 

Setelah perkenalan diri, Schnee menjelaskan bahwa dia akan bertarung bersama mereka. 

Ketika Shin mengatakan bahwa Schnee akan ikut dengan mereka sebagai gantinya, Karin 
tidak benar-benar yakin, tetapi setelah mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa 
terjadi di Mt. Fuji, dia tidak bertanya lebih lanjut. 

"Baiklah, seperti yang kita diskusikan, aku akan mengambil langkah pertama." 

"Silakan." 

Setelah pertukaran ini dengan Karin, Schnee mengangkat tangan ke arah pasukan monster 
besar. 

Mereka sekitar 1 kemel dari monster. Tsuguho dan Tsugumasa mengerutkan alis mereka, 
bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan Schnee, tetapi sesaat kemudian ekspresi si 
kembar dipenuhi dengan kejutan. 
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"Woooh !! A-apa itu !? " 

Tsugumasa mengeluarkan seruan, dikejutkan oleh angin dingin yang tiba-tiba mulai 
bertiup. 

Matanya tertuju pada dataran di depan matanya, sekarang tertutup es putih platinum. 

"Nyonya Karin, siapa dia ...?" 

"- sekutu. Kamu tidak perlu berpikir lebih dalam dari itu untuk saat ini. " 

Karin memberikan jawaban yang sebenarnya untuk pertanyaan Tsuguho, diucapkan 
dengan campuran ketakutan dan kekaguman. 

Dia tidak terkejut karena, selama pertempuran di kapal yang mengarah ke Hinomoto, dia 
telah menyaksikan kemenangan Schnee atas Gale Serpents. 

Skill yang digunakan Schnee adalah skill sihir tipe Air 【Cocytus】, mantra dengan efek 

luas. 

Itu bukan sihir eksklusif untuk pertempuran melawan guild seperti 【Blue Judgment】. 

Namun, kastornya adalah Schnee, yang telah mengalami peningkatan selama penyelamatan 
Filma. Kekuatan mantra adalah sesuatu di luar imajinasi Karin dan yang lainnya, yang 
berlari di samping Schnee. 

Secara alami, dia telah mengatur efek mantra agar tidak menyebabkan kerusakan pada 
pasukan Futaba. 

"Dengan ini, bagian belakang pasukan musuh telah diurus. Mari kita bantu mereka yang 
bertarung di garis depan. Saya akan mengambil Ekor Putih itu. " 

"Mengenai yang itu, kita bisa---" 

"Tidak, aku percaya yang terbaik adalah jika kamu yang memberi tahu prajurit Futaba 
bahwa kita datang untuk membantu, Nyonya Karin. Saya tidak ingin menimbulkan 
kebingungan di barisan mereka. Maaf, tapi sekarang mari kita memprioritaskan 
pemusnahan monster yang cepat. " 

Karin menyadari bahwa itu akan lebih cepat dan lebih banyak orang bisa diselamatkan jika 
Schnee menggunakan sihirnya, daripada jika kelompok tiga Karin berkeliling membunuh 
monster. 

Namun, karena penggunaan tiba-tiba 【Cocytus】, banyak kebingungan muncul di garis 

depan. 
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Seperti yang dikatakan Schnee, jika kurir yang mengumumkan bahwa bala bantuan tiba 
adalah antara Karin, salah satu dari Brave Ten, atau seorang petualang tanpa nama, pasti 
akan ada reaksi yang berbeda. 

Masalahnya sekarang adalah bahwa garis depan sudah terlibat dalam pertempuran yang 
kacau. Akan sulit bahkan bagi Schnee untuk melenyapkan hanya monster musuh. 

"... Dipahami. Aku serahkan itu padamu kalau begitu. Harap berhati-hati. " 

Para prajurit Futaba bukanlah pasukan lemah yang akan diinjak-injak tanpa perlawanan, 
tetapi mereka berada dalam kerugian jumlah yang parah. 

Karin, yang telah mendengar perkiraan jumlah unit monster, takut bahwa mereka akan 
melewati pasukan Futaba dan langsung menyerang kota-kota. 

Karena hal ini, dia menelan harga dirinya dan menyetujui usulan Schnee. 

"Kamu juga." 

Schnee menjawab Karin dengan anggukan kecil dan menuju ke arah yang berbeda. 
Menggunakan monster beku sebagai pijakan, dia mendekati White Tail, yang menuju garis 
depan. 

"Terlalu lambat." 

Schnee menghunuskan 『Blue Moon』 dan melepaskan skill. 

Itu adalah skill kombinasi Air / Katana 【Frozen White Arc】. 

Garis putih platinum melompat ke depan dari 『Blue Moon』. 

Bilah es berbentuk bulan sabit, yang telah membekukan bahkan lengan penggerebek 
peringkat 3 iblis Scoruas, memotong 2 ekor White Tail: monster itu bereaksi pada saat 
terakhir dengan niat membunuh Schnee yang kecil. 

Ekor membeku di udara sebelum mendarat, sementara pembekuan yang mempengaruhi 
ekor lainnya berkembang ke arah kaki monster itu. 

"---------!?!" 

Jeritan, yang gagal menjadi kata-kata, membuat udara di sekitarnya bergetar. 

White Tail dengan liar mengayunkan sisa ekornya, menyerang manusia dan monster tanpa 
perbedaan. 

".... Hanya apa ini seharusnya?" 
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Schnee berbisik sambil melihat Ekor Putih, yang telah kehilangan semua alasan karena rasa 
sakit dan amarah. 

Berdasarkan level dan peringkat monster, Ekor Putih di depannya seharusnya menjadi 
puncak dari jenisnya. Tetapi dalam kenyataannya itu tidak cocok dengan deskripsi seperti 
itu sama sekali. 

Monster itu hanya menggapai-gapai dengan liar dan tidak menunjukkan jejak kecerdasan, 
yang seharusnya meningkat seperti tingkat monster itu. 

Tidak semua monster seperti itu, tetapi sejauh yang diketahui Schnee, kecerdasan monster-
monster Demon Fox cenderung meningkat seiring dengan level mereka. 

"Kurasa" firasat "Yuzuha tepat pada uangnya, ya?" 

Schnee berdiri di atas monster itu, sekarang dengan leher dan ekor terpotong, dan 
memandang ke arah Fuji. 

Namun, itu berlangsung tidak lebih dari beberapa detik, dia segera melirik medan perang 
sekali lagi dan mengarahkan pedangnya ke arah monster. 

◆◆◆◆ 

Filma dan Tiera, mengendarai punggung Kagerou, tiba di wilayah Shijou pada saat 
kelompok Schnee mulai bertarung, ketika Shibaid dan Kankurou telah selesai 
memusnahkan pasukan Ichinose dan tentara monster. 

Akara, Akitaka, dan Shiden, yang juga menuju ke wilayah Shijou, belum tiba. 

Bahkan jika mereka adalah tamu di rumah Saegusa, Filma dan Tiera bahkan belum 
bertemu pewaris Saegusa, apalagi mengenal siapa pun dari Futaba atau Yaejima. 

Karena itu, bahkan jika mereka tahu ada orang lain yang datang ke sana, mereka tidak 
berbicara dengan mereka. 

Bagi Filma, mereka hanya akan berada di jalan, dan Tiera tidak yakin bahwa mereka 
menuju ke tujuan yang sama. 

"Kita hampir sampai." 

"Ada asap yang datang dari balik tembok pertahanan ..." 

Para prajurit tampaknya melawan balik para penjajah, tetapi bagian dari garis depan 
tampaknya telah dilanggar. Monster Demon Fox 6-ekor menyapu para prajurit. 

"Aku akan mencatat satu dengan 6 ekor, jadi harap mengurus goreng kecil, Tiera." 
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"Mengerti. Aku akan menarik mereka sejauh yang aku bisa. " 

Setelah percakapan mereka, Kagerou menyerbu dengan kepala lebih dulu ke arah paket 
monster. Melemparkan dinding petir di jalurnya sambil mengisi dengan tubuhnya yang 
besar, Kagerou mengurangi monster menjadi abu dalam sekejap. 

"Baiklah, giliranku!" 

Menggunakan recoil dari gerakan pengereman Kagerou, Filma melompat tinggi di udara. 
Bermandikan sinar matahari, baju besi unik yang hanya menutupi area dada dan 
pinggangnya -- bernama 『Magic Armor of Hollow Lacquer』 -- memberikan sinar yang 

tumpul. 

Di permukaan 『Magic Armor of Hollow Lacquer』 muncul pola geometris. Polanya dilukis 

dengan dua pigmen warna ungu. Ungu yang hampir hitam, dan ungu yang memiliki warna 
kemerahan yang cemerlang. 

Pola-pola ini, yang membuatnya seolah-olah sayap telah tumbuh dari punggung Filma, 
adalah bukti dari salah satu kemampuan zirah, pelepasan kekuatan sihir. 

Ini memungkinkan pengguna untuk mengkonsumsi MP dan menggunakan kekuatan sihir 
sebagai booster atau thruster, sehingga mencapai kecepatan yang lebih tinggi. 

Setelah menggunakannya, tidak mungkin lagi untuk melakukan perubahan cepat dalam 
arah dan konsumsi MP-nya tinggi, jadi itu adalah fungsi yang tidak digunakan siapa pun. 
Namun menurut Shin, itu hanyalah kemampuan yang "memilih penggunanya": orang yang 
tepat pasti akan bisa menjinakkannya. 

Ketika dia berlari dengan bebas di udara, hampir seperti dia benar-benar terbang, Filma 
menyiapkan 『Bulan Merah』. 

Para prajurit di sekitar rubah hanya mengelilinginya sambil membatasi gerakannya. 
Karena tidak ada yang sangat dekat dengan monster itu, waktunya tepat. 

"Aku minta maaf untuk mengatakan ini tiba-tiba, tapi kamu keluar." 

Ditempati tentara manusia, Filma menyerang rubah iblis dari langit, yang menjadi titik 
buta. Dia turun dengan momentum bintang jatuh. 

Tidak ada yang berhasil bereaksi dalam waktu. Baik tentara dan rubah iblis berdiri diam di 
depan api mengamuk jatuh dari langit. 

Para prajurit meningkatkan jarak mereka karena tingkat panas, sementara rubah meraung 
keras karena serangan yang telah menusuk tubuhnya. 

"A-apa !? Apa dia-- !? " 
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Para prajurit yang mendapatkan kembali posisi mereka setelah serangan bola api yang 
tiba-tiba mengangkat suara mereka. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan kalimat 
mereka. 

Di dalam nyala api yang telah membunuh rubah, sebuah bayangan bergerak. 

"Sesuatu keluar ..." 

Semakin bayangan itu semakin dekat, semakin terlihat manusia. Pada akhirnya, api 
membelah sesuai kehendak mereka sendiri, dan dari pusaran air muncul Filma. 

Meskipun berada di tengah-tengah api panas yang membakar, baik kulit maupun baju 
besinya tidak menunjukkan bekas luka bakar. 

Muncul dari api dengan cara seperti itu, kedua prajurit itu takut kepada Filma dan 
terpesona dengan penampilannya yang cantik. 

Baju besi yang dia kenakan hampir tidak bisa dikatakan berorientasi pada pertempuran. 
Namun, tidak ada yang merasa ingin menunjukkannya. 

Itu terlihat bagus untuknya, dan dari pola yang muncul darinya, siapa pun akan mengerti 
bahwa itu bukan baju besi biasa. 

"Kau akan memaafkan aku karena telah merebut mangsa kecilmu, ya? -- hm? Bisakah kamu 
mendengarku? " 

" EH!?! Tidak, yah, sebenarnya kami berjuang, Anda menyelamatkan kami. Bolehkah saya 
bertanya siapa Anda sebenarnya? " 

" Katakan saja saya bala bantuan. Teman-temanku mengamuk di sana, tapi jangan 
menyerang mereka karena kesalahan, oke? " 

Filma menunjuk ke arah pasukan monster besar. 

Apa yang dilihat para prajurit ketika mereka berbalik adalah monster besar yang 
menyerupai serigala yang mengarahkan gerombolan monster lainnya. Selain itu, orang 
yang menungganginya melepaskan serangan seperti kilatan cahaya. 

"Apakah kamu, sekutu?" 

"Tentu saja, bukankah aku mengatakan bahwa aku adalah bala bantuan? Baiklah kalau 
begitu, saya akan ke sana jadi saya serahkan ini padamu. Itu tempat kamu tinggal, kamu 
lebih baik melindunginya dengan baik. " 

Setelah mengatakan semua itu, Filma dengan anggun melompat ke arah massa monster. 
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Monster berubah menjadi abu hitam saat gelombang nyalanya menyebar dengan 
kecepatan luar biasa. 

Melihat ini, para prajurit bahkan mulai berpikir bahwa rubah iblis yang mereka lawan 
sampai saat itu mungkin tidak sekuat itu. 

"Filma benar-benar menakjubkan ... dengan cara yang sama sekali berbeda dari tuan." 

Tiera merasa agak kehilangan kata-kata, melihat kinerja Filma melompati gerombolan 
monster dan menyerang rubah iblis. 

Kepala Tiera dipenuhi dengan pertanyaan, seperti apa saja hal-hal seperti sayap yang 
tumbuh di punggung Filma, ada apa dengan baju zirahnya, yang nyaris tidak menutupi apa-
apa ... tapi untuk sekarang dia menyingkirkannya dan menembak busurnya. 

Musuh-musuhnya adalah monster: tidak perlu ragu. 

"Lagipula, aku lebih kuat dari sebelumnya." 

Mungkin karena serpihan yang terserap di dalam tubuhnya ketika Filma dibebaskan, Tiera 
merasa bahwa busurnya menjadi sangat ringan. Jika dia memasukkan sedikit kekuatan 
sihir ke dalamnya, panahnya menembus monster dengan kecepatan dan kekuatan yang 
jauh lebih banyak dari sebelumnya. 

Dalam pertempuran Balmel, dia hanya berhasil menembakkan panah dengan bantuan 
Kagerou dan Yuzuha, tetapi sekarang dia bisa terbang hanya dengan kekuatannya, dan 
dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. 

Dikombinasikan dengan kemampuan aslinya, kekuatan bertarung Tiera telah meningkat 
secara eksponensial. 

"GRUAAAAAAAAA !!!" 

Seakan mendorong snipingnya, Kagerou meraung. Tarian petir gila muncul di sekeliling 
mereka, mengubah monster menjadi abu. 

Karena kehadiran yang sangat unggul ini, bahkan monster yang menuju ke kota Shijou 
sekarang berjalan lebih lambat. 

Selain itu, rubah iblis yang memerintah mereka sekarang pergi. Pasukan monster berada di 
ambang kehancuran. 

"Aku khawatir mereka akan mengira kita adalah musuh, tetapi sepertinya mereka tidak 
akan menyerang kita." 

Tiera melihat ke arah tentara yang berperang dan merasa sedikit lega. 
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Dia agak khawatir ketika Filma masuk ke rubah iblis seperti itu. 

"!?" 

Tepat setelah bantuan singkat ini, Tiera menyiapkan panah lain untuk menembak, tetapi 
sesuatu selain mayat monster memasuki garis pandangnya. 

Benda yang sebagian besar sobek dan dimakan yang dilihatnya adalah mayat manusia. 

Itu bukan pertama kalinya bagi Tiera melihat mayat. Tetapi pemandangan tubuh itu, 
hancur dan hancur sampai-sampai ia hampir tidak mempertahankan bentuk aslinya, cukup 
mengerikan untuk membuatnya menelan nafas. 

"---Aku ---- Aku tidak akan membiarkan ini lagi !!!" 

Tiera menarik napas sebentar, lalu menatap lurus ke pemandangan di depan matanya. 

Mungkin karena jumlah prajurit terlalu sedikit, dia mengerti bahwa beberapa monster 
telah memasuki kota. Tapi itu akan berakhir sekarang. Filma telah menghancurkan 
komandan monster itu, dan Kagerou menurunkan moral mereka dengan aura yang 
mengintimidasi. 

Untuk mengurangi jumlah korban sebanyak mungkin, Tiera membidik unit-unit dengan 
tingkat yang lebih tinggi. 
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Vol. 8 - 4.4 
"Ada apa dengan angka-angka ini?" 

Shin berpisah dengan Schnee dan menuju ke Fuji, tetapi pembentukan rubah iblis yang dia 
temukan di sekitar gunung membuatnya mengangkat alis. Hampir semua unit berada di 
sekitar level 700, dengan 6 atau 7 ekor. Bagi Shin itu bukan hal yang istimewa, tetapi bagi 
dunia ini, ia dekat dengan bencana alam. 

Monster seperti itu sekarang mengelilingi Mt. Fuji. Mereka juga jelas menyatakan niat 
bermusuhan. 

"Kuu !! Tamamo, tidak di sini !! " 

" Itu benar, aku tidak bisa mengambil kehadiran yang bisa menjadi miliknya. Tentang apa 
ini? Ada Orochi dan Munechika berkepala 8 di atas Fuji. Tidak peduli berapa banyak 
monster tingkat bos yang kamu kumpulkan, dengan kekuatan bertarung mereka, mereka 
hanya akan dimusnahkan. " 

Kesenjangan antara tingkat 900 Munechika dan tingkat 700 rubah iblis terlalu besar. Itulah 
arti perbedaan mereka dalam kekuatan bertarung. 

Karena jumlah besar rubah iblis, Munechika mungkin bisa menderita beberapa luka, tetapi 
jika mereka bertarung mereka pasti akan dimusnahkan. 

Meskipun begitu, rubah iblis tidak salah lagi menuju kabut yang menutupi gunung. 

"Hmm?" 

Di antara rubah iblis memanjat Mt. Fuji, Shin mendeteksi kehadiran kecil yang bergerak 
naik juga. 

Itu tidak diserang meskipun berada tepat di sebelah rubah iblis, jadi itu kemungkinan 
menjadi sekutu. 

Shin berpikir itu mungkin Tamamo, dan meminta Yuzuha untuk konfirmasi, tetapi dia 
menyangkal kemungkinan itu. 

"Yuzuha, aku akan melihat yang licik ini sebelum berurusan dengan mereka. Apa yang akan 
kamu lakukan? " 

" .... Aku merasakan kehadiran yang buruk dari sana. Yuzuha, pergi ke sana. Shin, pergi ke 
Fuji. " 

Setelah jeda singkat, Yuzuha berbalik ke arah yang berbeda dari gunung. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

"Apakah kamu akan baik-baik saja 

sendirian ?" "Serahkan saja pada Yuzuha !!" 

Yuzuha melompat turun dari bahu Shin, berubah menjadi mode cewek kecil, dan 
membusungkan dadanya. 

Shin akan khawatir sampai beberapa waktu yang lalu, tetapi levelnya sekarang lebih tinggi 
dan kontrolnya terhadap kekuatannya jauh lebih baik. 

Shin menatap Yuzuha, yang menatapnya dengan mata lurus dan jujur, dan mengangguk. 

"--mengerti. Bawalah ini bersama Anda, untuk berjaga-jaga. " 

Shin mengambil aksesori yang akan merusak bukannya pengguna dan item untuk 
menyembuhkan penyakit status dari kotak item. 

Yuzuha mengambilnya, menaruhnya di jubahnya, lalu lari dalam bentuk rubah. 

"Oke, saatnya melakukan bagianku." 

Setelah berbisik pada dirinya sendiri, Shin melanjutkan perjalanan. 

Sambil menyembunyikan kehadirannya dengan 【Menyembunyikan】, Shin mendekat ke 

titik yang bergerak di antara rubah iblis. 

Ketika dia datang cukup dekat untuk melihat, dia melihat seorang pria berpakaian ninja 
hitam memakai kepala sampai ujung kaki. 

Nama yang ditampilkan melalui 【Analisis】 adalah Rokuhara Kai, pria yang bersama 

Juugo. 

Shin melompat di depan Kai dan menonaktifkan 【Menyembunyikan】. 

"!?! Kamu adalah lelaki sejak saat itu ... !? " 

Kai bereaksi terhadap kemunculan tiba-tiba Shin dengan menggambar pisau ninja-nya. Dia 
jelas-jelas waspada terhadap Shin setelah mengenalinya. 

"Maksudmu, waktu di Aokigahara?" 

"Siapa yang bisa mengatakan!" 

Bahkan sebelum upaya untuk percakapan dibuat, Kai melemparkan mantra sihir ke arah 
Shin. 
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Apa yang terbang ke arah Shin adalah keterampilan sihir tipe api 【Bola Api】. Itu adalah 

sihir ofensif dasar, banyak digunakan oleh pemula dan ahli. 

Namun, sihir yang digunakan oleh seorang ninja seperti Kai, yang pekerjaannya lebih 
condong ke arah serangan fisik, tidak bisa bekerja pada Shin. 

【Fireball】 yang terbang ke arah Shin menghilang ke kehampaan sebelum memukulnya. 

"Jika memungkinkan, aku ingin tahu mengapa kamu melakukan ini." 

"... untuk sekali lagi menyebarkan api perang di Hinomoto." 

"---Aku terkejut menerima jawaban. Tapi kenapa? Saya mendengar bahwa ada banyak 
kehilangan dalam nyala api perang. Apa yang akan kamu dapat dari melakukan ini? " 

Shin tidak mengharapkan jawaban, tetapi ketika dia menerima satu jawaban, dia 
menyatakan keraguan lain. 

"..... Hinomoto memiliki konflik yang berkelanjutan, semua di dalam negara pulau kecil ini. 
Seseorang harus kuat, jangan sampai semuanya diambil dari mereka. Karena itu, pada 
masa itu semua orang kuat. Tetapi sekarang orang-orang melupakan masa-masa perang 
itu, dan menjadi lemah. The Brave Ten juga, tidak satupun dari mereka bahkan dapat 
menandingi Pak Kankurou sekarang, mereka hanya bocah dengan tidak lebih dari status 
Pengembalian Leluhur mereka bagi mereka. Jika kedamaian berlanjut seperti ini, Hinomoto 
pada akhirnya akan menjadi lemah. " 

"Sebagai seseorang yang melihat para petualang dan prajurit benua, aku dapat 
memberitahumu bahwa tentara Hinomoto jelas lebih kuat dari mereka." 

Shin mengatakan apa yang dia pikirkan dengan jujur. Bahkan di Balmel, sebuah kota yang 
terekspos pada bahaya gerombolan monster Air Bah, kualitas prajurit lebih rendah 
daripada Hinomoto. 

"Tidak cukup bagi prajurit untuk menjadi kuat. Para bangsawan yang mengatur domain-
nya, para prajurit yang melayani di bawah mereka, orang-orang yang mendiami tanah yang 
... mereka semua harus kuat, atau negara kecil seperti Hinomoto tidak memiliki masa 
depan." 

"Meski begitu, adalah pengaturan monster pada orang-orang dengan cara yang dapat 
diterima ? Itu hanya akan membebani prajurit dan warga negara yang berharga itu. " 

"Jika mereka jatuh karena sesuatu seperti itu, itu berarti bahwa mereka sangat berharga 
pada awalnya. Ini adalah salah satu kebenaran di era perang. " 

" Kamu berbicara seolah-olah kamu melihatnya dengan matamu sendiri. " 
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Berdasarkan pengalamannya sampai sekarang, Shin berpikir bahwa ras Kai adalah 
Manusia. 

Manusia memiliki masa hidup yang pendek. Tidak seorang pun dari ras ini yang bisa 
menyaksikan usia perang dan masih hidup. 

"Karena mereka menunjukkannya kepadaku." 

"Mereka" menunjukkan "itu?" 

"Yang mengendalikan binatang buas itu. Mereka tampaknya memiliki tujuan yang berbeda, 
tetapi tidak peduli apakah kita sedang digunakan atau tidak, keinginan kita akan terpenuhi. 
" 

Kai berbicara sambil menunjuk pada Ekor Biru di antara rubah-rubah iblis yang 
mengelilinginya. 

Shin tidak pernah mendengar kemampuan yang memungkinkan pengguna untuk melihat 
masa lalu, tetapi sebelum itu, dia tidak bisa tahu apakah yang dilihat Kai di masa lalu adalah 
benar atau tidak. 

"Saya tidak akan menerima unifikasi yang takut dikorbankan. Hinomoto akan menjadi 
negara yang kuat hanya jika pemerintahan yang benar-benar kuat atasnya. " 

" Pria bernama Ichinose Juugo sudah mati. Meski begitu, apakah Anda melanjutkan? " 

" Apakah Anda pikir saya akan berhenti sekarang? " 

" Saya kira tidak. " 

Niat membunuh Kai tumbuh lebih intens. Sebagai tanggapan, tangan Shin meraih katana 『

Tanpa Bulan』 di pinggangnya. 

"..... Aku tidak berpikir akan mungkin untuk berbicara seperti ini. Apakah Anda yakin tidak 
masalah untuk membocorkan semua informasi itu? " 

" Tidak ada bedanya. Orang mati tidak menceritakan apa-apa. " 

" Tapi orang itu mungkin kamu, kamu tahu? " 

"Itu juga baik-baik saja. Yang kuat hidup, yang lemah binasa. Itu saja. " 

Bahkan kematiannya sendiri adalah hasil yang dapat diterima. Mata Kai saat dia berkata 
begitu lurus dan benar, meskipun ada kekaburan di dalamnya. 

"... apakah hari-hari damai begitu menyakitkan?" 
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"...... .." 

Kata-kata terakhir Shin adalah satu-satunya yang tidak dibalas oleh Kai. 

Memegang pisau ninja-nya, Kai menghilang ke dalam bayangan Ekor Merah. 

Monster yang mengelilingi Shin adalah 3 Ekor Merah dan 3 Ekor Putih. Yang pertama 
berada di sekitar level 600, yang terakhir level 700: semua monster kelas bos. 

Ada juga monster lain dari spesies rubah iblis, tetapi kecuali yang menuju ke Shin, mereka 
semua melanjutkan menuju puncak. 

"Itu memalukan." 

Shin berbicara untuk menanggapi kesunyian Kai. Gema dari kata-kata ini sangat dingin, itu 
akan menggigil di duri siapa pun yang mendengarnya. 

Shin kemudian menghunuskan 『Tanpa Bulan』 sambil menggeser garis pandangnya ke 

kanan. 

Saat dia menggambar busur perak di udara dengan bilahnya, terdengar suara benturan 
logam dan 3 kunai jatuh ke tanah, terbelah menjadi dua. 

Bahkan jika dia menyembunyikan diri, 【Menyembunyikan】 Kai lebih rendah dari 

kemampuan persepsi Shin. 

"Apakah kamu pikir kamu bersembunyi?" 

Garis pandang Shin mengungkap posisi Kai. 

Karena Kai merasakan hawa dingin di punggungnya, dia berbalik ke arah kehausan yang 
haus darah ini. Meskipun ekspresi wajahnya menjadi kaku, itu juga berubah menjadi 
senyuman. 

"Apa yang kurasakan waktu itu bukanlah dusta, aku mengerti." 

Bahkan jika dia menerima kematian sebagai hal yang positif, beberapa hal tidak dapat 
diatasi. 

Bau darah yang dirasakan Kai dari Shin bukanlah sesuatu yang akan keluar dari seseorang 
yang hanya bertarung melawan monster. 

Itu adalah bukti bahwa tangannya ternoda oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya. 

Kai melihat ke bawah ke arah suara berderak yang telah mencapai telinganya. Dia 
menemukan lengan kanannya, yang memegang pedangnya, gemetaran. 
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Setan rubah di sekitar Shin juga, terintimidasi oleh niat membunuh, tidak bisa bergerak. 

Bahkan rubah iblis lainnya yang menuju ke puncak berbalik ke arah Shin, tubuh mereka 
gemetaran. 

"Heh, beginilah seharusnya perang sejati." 

Kai mengeluarkan pil bundar dari jubahnya dan menelannya, lalu menyerbu ke arah Shin. 

Gambar-gambar Kai terpecah dan menyerang Shin. 

Itu adalah teknik yang menggabungkan gerakan dan ilusi berkecepatan tinggi, dengan 
menggunakan skill 【Ground Shrink】 dan 【Mirage Dance】. Pil bundar memungkinkan 

Kai untuk bergerak dengan kecepatan yang dengan mudah melampaui rata-rata Yang 
Terpilih. 

Kombinasi ini, yang sering digunakan Schnee juga, berfungsi untuk meningkatkan semua 
teknik Kai, juga memanfaatkan kemampuan fisiknya yang ditingkatkan. 

Namun--. 

"Seorang ninja seharusnya tidak pernah menyerang dari depan, ayolah." 

Sebelum Shin, Moonless, itu semua tidak ada artinya. 

Tidak peduli seberapa cekatan Kai bersembunyi di dalam ilusi, mata Shin bisa melihat 
melalui mereka. Menyerang dia dari depan adalah strategi yang buruk, tidak peduli 
seberapa kuatnya Kai dengan pil bundar. 

Dalam sekejap mata, Shin mendekati salah satu salinan Kai: itu yang asli. 

Bahkan jika mata terbelalak terkejut, Kai berusaha menghindar dengan sekuat tenaga. 
Mungkin karena pengalamannya yang panjang dalam pertempuran, tubuhnya bergerak 
sebelum dia bisa berpikir. 

Berkat ini, tebasan yang dilakukan oleh performed Moonless 』berhenti memotong lengan 

kiri ninja. 

"Aku sendiri tidak cocok, aku mengerti. -- Serangan !! " 

Setelah perintah Kai, rubah iblis, yang masih membeku karena niat membunuh Shin, mulai 
bergerak. Mereka menargetkan Shin dengan taring dan cakar, mengambil keuntungan dari 
tubuh besar mereka. 

Mereka sudah mengerti, dari menonton pertukaran antara Kai dan Shin, sihir itu tidak akan 
berhasil. 
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"Kau di jalan." 

Cak Putih dan Ekor Merah mendekati Shin dari sisi kiri dan kanan. Shin merespons dengan 
acuh tak acuh dengan mengayunkan 『Tanpa Bulan』. 

Dua kilatan perak mengalir di udara. Saat mereka menghilang, HP dari dua rubah iblis 
mencapai nol. 

Kepala dan kaki depan mereka jatuh ke tanah beberapa detik kemudian. 

Skill bela diri tipe Katana 【Beast Hunt】. 

Berkat meningkatnya kerusakan skill terhadap monster tipe binatang seperti rubah iblis, 
dua unit jatuh dengan mudah konyol. 

Shin dengan ringan mengayunkan 『Tanpa Bulan』, masih belum ternoda dengan setetes 

darah, dan berbicara. 

"Aku akan memotong semuanya. Menyerah." 

Dalam satu tarikan napas, Shin membunuh White Tail mendekat dari belakang. Dia 
kemudian mengambil niat membunuh yang telah dia fokuskan pada sekelilingnya untuk 
mengintimidasi monster dan melepaskannya sepenuhnya, tanpa membatasi itu. 

Lawannya digeser dari manusia ke monster, niatnya juga bergeser dari mengalahkan 
menjadi membunuh. 

Berbeda dari bandit atau bajingan, di mata Shin Kai bertindak dengan tujuan yang jelas. 

Dia tampaknya telah dipengaruhi oleh sesuatu, tetapi seperti juga ditampilkan oleh 【

Analisis】, dia tidak berada di bawah manipulasi total. 

Dia tidak tahu apa alasannya, tetapi Shin merasa bahwa baik bagi Kai dan Juugo, jauh di 
bawah kehendak mereka sendiri ada di balik tindakan mereka. Setelah percakapannya 
dengan Kai, anggapan Shin berubah menjadi kepastian. 

Jika keinginan mereka menginginkan perang dan pembunuhan, bagi Shin tidak ada pilihan 
lain. 

Mengecualikan keterlibatan monster itu, keributan seperti ini akan terjadi cepat atau 
lambat. 

Untuk Hinomoto saat ini, posisi mereka adalah bidat. Cara dan pikiran mereka tidak akan 
pernah dipahami. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.com



NOVELBATCH.ME 

NOVELBATCH.ME 

Bahkan jika dalam bentuk berkerut, cinta mereka untuk negara mereka adalah jantung dari 
semuanya. 

Itu juga cara berpikir. Tapi tidak peduli apa alasan mereka, Shin tidak akan menerima cara 
Juugo dan Kai melakukan sesuatu. 

Dan dengan demikian, dia memotong. 

Niat membunuh yang berasal dari tubuhnya, sama dinginnya dengan angin dingin yang 
mematikan, berbicara kepada mereka yang menghadap Shin, mengatakan kepada mereka 
untuk bersiap-siap mati. 

"Setelah menghabiskan hidup dalam kegelapan, untuk lawan terakhirku menjadi seseorang 
dengan kekuatan seperti itu ... aku bersyukur." 

Senyum melebar di bibirnya, Kai melompat dan berlari melalui niat membunuh Shin. 

Biasanya dia bisa menutup jarak dalam sekejap. Namun tubuh Kai, meski didorong oleh pil 
bundar, tidak bisa mengimbangi pikirannya. 

Shin melihat ke arah Kai, tetapi tidak bergerak selangkah. 

Dia memegang 『Tanpa Bulan』 lurus di depan, ujungnya menunjuk ke depan, diam-diam 

menatap Kai. Tidak ada celah dalam sikapnya. 

"Gwah" 

Saat dia berlari ke arah Shin, kaki Kai berderit. Pengalaman pertempurannya yang panjang 
memberi tahu dia bahwa ada yang salah dengan tulangnya. Kemudian, seakan terpancing 
oleh itu, kaki dan tangannya menghasilkan suara-suara aneh. 

"Aku melihat recoil telah datang." 

Kata Shin sambil memandangi Kai. 

Setelah melihat tampilan status Kai, Shin sudah menebak apa yang harus ditelan pil Kai. 

Keputusan Shin untuk menebang Kai adalah karena belas kasihan: membiarkannya 
menghancurkan dirinya sendiri akan terlalu menyedihkan untuk berakhir. 

"Sudah beberapa saat sejak terakhir kali aku melihat seseorang menggunakan obat 
terlarang." 

"Tapi meskipun aku melakukannya, lihat aku sekarang." 

Apa yang disebut Shin obat terlarang sebenarnya adalah sebuah item dengan nama resmi 
"Obat Keajaiban Hidup Berkedip". 
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Menggunakannya akan secara instan meningkatkan semua statistik dengan beberapa 
tahap, tetapi sebagai gantinya HP akan menurun pada tingkat yang tetap, pemain sekarat 
setelah beberapa menit. 

Selain itu, memulihkan HP yang hilang atau hidup kembali setelah mati tidak mungkin: 
sebagai penalti untuk mati, pemain juga akan dipindahkan secara paksa ke kota asal 
mereka. 

Dalam game, itu adalah item yang hanya digunakan dalam pertarungan antar pemain. 

Bahkan jika seseorang mengalahkan bos yang menggunakannya, sistem akan mencegah 
EXP atau menjarah keuntungan, sehingga para pemain yang hanya menikmati petualangan 
bahkan tidak tahu keberadaannya. 

"Ini akhirnya." 

HP Kai sudah mendekati nol. Bahkan dalam kondisi seperti itu, teknik yang dia keluarkan 
tidak melemah sama sekali. 

Serangan ninja terus berlanjut. Katana Kai, dicat hitam untuk digunakan dalam misi 
sembunyi-sembunyi, disambut oleh Shin, Moonless 』. 

Senjata hitam platinum dan berkilau melintasi jalur. Shin dan Kai berhenti bergerak, saling 
membelakangi. 

"Aku ... menekan ..." Setelah satu kata terakhir ini, Kai jatuh. Katana yang masih 
dipegangnya di tangan kanannya telah dipotong menjadi dua. 

"... tidak bisa mengatakan ini terasa benar." 

Ketika Shin berbalik, Kai sudah menarik nafas terakhirnya. 

Melihat ekspresinya yang entah bagaimana terlihat senang, Shin menggaruk kepalanya, 
bingung. 

Mungkin menemukan celah di pengawalnya yang sekarang santai, Shin diserang oleh 
massa api dan es. Namun, itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Serangan itu 
dibatalkan oleh resistensi sihirnya. 

"Jadi bukan seperti dia yang memegang komando, ya. Kamu setidaknya harus tahu bahwa 
menumpangkan tangan padaku atau Fuji akan menjadi akhir darimu. " 

Ketika dia selesai berbicara, di kaki Shin berbohong mayat-mayat 1 Ekor Merah dan 1 Ekor 
Biru. Lawannya sekarang hanyalah monster, jadi dia mengayunkan pedangnya tanpa ragu 
sedikit pun. 
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Shin mengarahkan persepsinya terhadap Fuji dan memperhatikan titik cahaya yang 
bergerak cepat di sekitar rubah iblis. Itu adalah Munechika. 

Ketika titik kecil semakin dekat, yang besar akan menghilang. Kecepatan di mana mereka 
dimusnahkan sangat luar biasa: Orochi berkepala 8 bahkan tidak bergerak dari puncak. 

"Masih banyak dari mereka; kurasa aku akan membantu. " 

Shin mulai memburu rubah iblis dari arah yang berlawanan dengan titik yang dia pikir 
sebagai Munechika. 

Setelah kurang dari satu jam, sebagian besar rubah iblis yang telah berkumpul di Fuji telah 
dimusnahkan. 

Saat Shin menurunkan unit terakhir, kilauan armor platinum muncul di hadapannya. 

"Jadi itu kamu, Shin." 

Yang muncul adalah katana dan orang yang membawa nama Satu dari Lima Pisau Tertinggi 
-- Mikazuki Munechika. Saat dia bertarung, dia mengenakan helmnya, tetapi rambut 
hitamnya yang mengalir atau baju besinya tidak ternoda oleh darah musuh. 

"Aku tahu kamu tidak memiliki masalah juga." 

"Monster setingkat itu tidak ada artinya bagiku. Penasaran ingin melihat Anda muncul pada 
saat yang sama dengan serangan monster. Apa kamu tahu sesuatu? " 

" Aku tidak tahu banyak detailnya, tapi aku akan memberitahumu 

semampuku . " Shin menjelaskan secara singkat tentang Juugo, Kai, Tamamo dan rencana 
yang telah mereka lakukan. 

Setelah dia selesai berbicara, Munechika berpikir sejenak, memegang jari-jarinya ke bibir, 
lalu dia melihat ke arah puncak Fuji. 

"Sasaran rubah iblis untuk menyerang mungkin adalah apa yang kita lindungi di atas 
gunung. Bukan hanya rubah iblis, tetapi banyak monster Hinomoto dengan tingkat 
kecerdasan tertentu datang untuk menyerang Fuji. " 

" Apakah ada sesuatu yang jauh lebih penting di sana? Aku memang berpikir itu aneh 
bahwa master gunung Kagutsuchi tidak ada di sana, tapi ... tidak, aku tidak bermaksud 
membongkar. Anda tidak perlu menjawab. " 

" Heh, aku tahu itu. Kurasa aku bisa memberitahumu. Karena partnermu, Element Tail, 
mungkin sudah menyadarinya. " 

" Eh? Kamu tahu Yuzuha adalah Element Tail? ". 
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Shin juga terkejut bahwa Yuzuha rupanya tahu alasan di balik absennya Kagutsuchi, tetapi 
pengetahuan Munechika tentang spesies Yuzuha bahkan lebih mengejutkan baginya. 

"Energi dari garis Ley memiliki aura yang aneh. Aku mendengar dari Kagutsuchi bahwa 
Element Tails memiliki kemampuan untuk mempengaruhi garis Ley, juga. " 

Menilai dari kata-kata Munechika, sepertinya Kagutsuchi tidak terbunuh. 

Sama seperti Yuzuha, tampaknya mungkin untuk berkomunikasi dengannya. Selama 
permainan pertempuran akan selalu dimulai tanpa percakapan yang sebenarnya, jadi Shin 
merasa sedikit mengejutkan. 

"Yah, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Pergi ke pasanganmu. Dan satu hal lagi, Anda 
belum melupakan janji untuk kembali kepada saya, bukan? Saya tidak bisa mengklaim 
untuk bersabar, saya akan menunggu paling lama hanya 10 tahun. " 

" Saya akan pergi sekarang. Yakinlah, saya tidak punya niat membuat Anda menunggu 
selama itu. " 

Jawab Shin berpikir bahwa untuk orang yang tidak sabar, itu adalah rentang waktu yang 
cukup lama. 

Sebenarnya, Munechika seperti roh yang ditampung dalam pedang, jadi tidak ada konsep 
umur untuknya, atau begitulah yang tercermin Shin. 

"Aku menantikannya kalau begitu." 

Shin berterima kasih pada Munechika, yang memberitahunya arah Yuzuha, dan pergi. 
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Volume 2 
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Vol. 8 - 4.5 
Sementara Shin berbicara dengan Munechika setelah pertempuran, Yuzuha berlari di atas 
dataran, dengan ukuran terbesar yang saat ini bisa dia ambil. 

Dia sudah sangat jauh dari Fuji. Meskipun dia masih belum dalam bentuknya yang 
sempurna, kemampuan fisik tinggi Element Tails yang cukup baik melayani dirinya dengan 
cukup baik. 

"... ..ada." 

Yuzuha sedang melihat ke arah hutan yang terletak dari jalan menuju Fuji. 

Kehadiran jahat yang dia rasakan saat bepergian dengan Shin semakin dekat. 

Dia sudah merasakan keberadaan di balik kehadiran ini. Seharusnya juga memperhatikan 
pendekatan Yuzuha. 

Pemilik kehadiran itu jauh di dalam hutan dan tidak bergerak. Tampaknya sedang 
menunggu Yuzuha. 

"Kuu." 

Berpikir bahwa akan lebih baik jika tidak lari, Yuzuha pergi ke hutan, sadar akan adanya 
jebakan. 

Setelah beberapa menit, dia tiba di area terbuka tanpa pohon. 

Itu adalah area yang luasnya kira-kira 50 mels, di mana hanya 10 makam tinggi tumbuh. 

Di tempat sepi itu, ada satu bayangan selain Yuzuha. Rambut putih panjang mencapai 
tanah, lembut mengalir di angin. Seorang wanita berdiri di sana, sendirian. 

Fitur proporsional sempurna yang 10 orang dari 10 pasti akan menggambarkan telinga 
hewan yang indah dengan warna yang sama dengan rambutnya. Saat dia longgar 
mengenakan kimononya, payudaranya yang melimpah dan putih pahanya yang menawan 
terkadang mengintip dari pakaiannya. 

Di punggungnya, dari pinggangnya tumbuh 6 ekor putih, berayun lembut ke kiri dan kanan. 

Nama wanita itu adalah Tamamo. 

"Kuu! Menemukanmu! " 

Yuzuha menggeram, bulunya berdiri karena aura yang berasal dari Tamamo, yang 
penampilannya membuatnya terlihat seperti orang dari Suku Fox. 
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Yuzuha tahu bahwa Tamamo sebenarnya bukan orang dari Suku Rubah. Tidak ada anggota 
spesies yang memiliki 6 ekor. 

"Hehe, dan aku di sini bertanya-tanya siapa yang datang ... itu adalah Element Tail. Ya 

ampun , kamu terlihat sangat lemah. " Berbeda sekali dengan permusuhan yang 
ditunjukkan Yuzuha secara terbuka, ekspresi Tamamo menunjukkan kepercayaan dirinya. 

Saat kekuatan rubah iblis ditunjukkan oleh jumlah ekor, Yuzuha curiga pada kenyataan 
bahwa Tamamo 6-ekor bertindak sendiri. 

Di antara rubah iblis di Fuji, ada yang dengan 7 ekor juga. 

Biasanya, mereka adalah komandan. 

"Kuu, kamu memberi, aura buruk." 

Yuzuha berbicara sambil mengambil wujud manusia. 

"Bad aura, hmm. Mungkinkah ... ini !? " 

Bola api hitam melesat dari tangan Tamamo. Yuzuha mengelak secara naluriah dan melihat 
ke mana bola api mendarat. Dia melihat tanah yang diwarnai ungu di mana api hitam 
membakar rumput. 

Sesuatu yang berbeda dari racun adalah mencemari tanah. Yuzuha memahaminya melalui 
intuisinya. 

"Kamu!! Di dalam, berbeda! Orang ini, wadah! " 

" Jadi, ANDA BISA MENDAPATKANNYA. Ya, TUBUH INI SANGAT SANGAT BAIK! " 

Suara Tamamo berangsur-angsur berubah . Suara-suara yang dipancarkannya, yang nyaris 
tidak bisa dipahami sebagai kata-kata, adalah ucapan manusia tidak lagi. 

Mata Yuzuha melihat bayangan hitam pekat dari rubah iblis lain muncul di belakang 
Tamamo. 

Kontur sosok ini kabur di sana-sini, tapi jelas itu adalah rubah iblis. 

Ketika Yuzuha melihat Tamamo, bersama dengan Juugo, di wilayah Kujou, dia tidak 
merasakan kehadiran ini. 

Selain itu, Yuzuha hanya tahu satu hal yang cocok dengan kehadiran ini. 

"Demon Fox yang membawa bencana, Tamamo. Bentuk Ekor Elemen yang rusak, yang 
memiliki orang lain. " 
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" Kah KAh! THAT IS ME iNDEed. Kami MUNGKIN MELIHAT INI UNTUK KEMUDIAN, YES. 
OSTeEmEd "pROgENItoR" SELANJUTNYA aLL uSs eLEMeNtTAiLs! "Saling mengetahui 

satu sama lain keluar dari mulut mereka. Tetapi hanya segelintir di dunia ini yang bisa 
memahami apa yang dikatakan. 

Di era game, Tamamo hanyalah bos acara dan Element Tails adalah bos tersembunyi yang 
hanya diketahui oleh segelintir pemain tingkat lanjut. 

Ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan mereka, tetapi para pemain tidak tahu bahwa 
ada perbedaan yang jelas dalam kekuatan individu-individu ini. 

Bahkan jika para pemain tidak tahu, perbedaan kekuatan itu pasti ada di sana. Akibatnya, 
Yuzuha dan Tamamo secara pribadi sadar bahwa memang demikian. 

"Kuu! Mengapa kamu melakukan hal-hal ini! " 

" Itu adalah cURIOUs tHInG Untuk aSk. SAYA BISA MENDAPATKAN INI? To kIlL andD To 
dEsTRoY iS My rEAsOn fOr eXIStINg! SEBELUM MASA LALU, APA KAU SUDAH BERLIHAT? 
" 

Bayangan hitam itu bergetar, rubah iblis yang memiliki Tamamo meraung. 

Untuk menyerang kota dan membawa teror kepada rakyat. Untuk dikalahkan oleh pemain, 
untuk dilahirkan kembali, untuk melakukannya lagi. 

Siklus tanpa akhir itulah yang membuat Tamamo menjadi Tamamo. Itu adalah sesuatu 
yang sepenuhnya alami, sealami orang yang bernafas. 

Namun, sekarang setelah dunia menjadi kenyataan, itu tidak lebih dari kutukan yang 
ditanamkan dalam siklus kehidupan. 

"Kuu, itu tidak perlu sekarang" 

"SAYA MENCARI NOTHING SEBELUMNYA. SAYA HARUS MEMENUHI KEKAYAAN SAYA. INI 
ADA BAIK-BAIK LREA DREAM SEDIKITNYA. ITU BETRraYEd, Benci, BEGITU SENDIRI. 
KARENA SAJANYA TERSEMBUNYI DI DALAMNYA. " 

" ... .kuu. " 

Yuzuha menangis dengan melankolis sambil memandangi Tamamo. 

Wanita yang dimanipulasi itu tersenyum. Tamamo mengatakan bahwa itu tidak memiliki 
perasaan diri lagi, tetapi ekspresi itu sepertinya menyampaikan bahwa dia tidak menyesal. 

Yuzuha berpikir bahwa banyak orang akan terpesona olehnya, jika bukan karena air mata 
merah mengalir di pipinya. 
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"Jika kamu ingin menghentikanku, gunakan kekuatanmu untuk memusnahkan tubuhku. 
Wahai leluhur dari Element Tails, tentu saja Anda bisa !! " 

Rubah iblis hitam kembali ke dalam tubuh wanita itu. Kemudian, enam ekor berdiri, 
berayun seperti biasa, dan menjadi tertutupi api hitam. 

Yuzuha mengerti bahwa perasaan negatif wanita itu memberi makan Tamamo dan 
meningkatkan kekuatannya. 

"Hnn !!" 

Seolah-olah menanggapi dengusan Tamamo, ekornya menyerang Yuzuha. 

Keenam ekor, menyebar dalam gerakan seperti kipas, bergerak seolah-olah mereka 
memiliki kehendak individu dan mengepung Yuzuha, untuk memotong setiap 
kemungkinan jalan keluar. 

"Kuu !!" 

Yuzuha menjawab dengan melemparkan mantra sihir dengan aktivasi cepat. Dia kemudian 
membungkus ekornya sendiri dalam mantra sihir yang berbeda, memukul mundur ekor 
Tamamo, yang setengahnya telah berubah menjadi api hitam. 

Ekor yang paling efektif adalah yang dibungkus dengan sihir tipe cahaya dan tipe sihir. 

".... kamu bisa tidur, sekarang. Kamu tidak perlu, bertarung. " 

" Omong kosong !! " 

Ekor Tamamo berulang kali menyerang, sementara Yuzuha hanya membela diri. 

Mungkin karena tekanan rubah iblis yang lebih tinggi, serangan yang Yuzuha tidak bisa 
sepenuhnya mempertahankan diri dari merobek pakaian gadis kuil Yuzuha. 

"Kamu juga mengerti, kan?" 

Ekor Tamamo bertambah setelah pertanyaan ini. 

Tiba-tiba, 2 ekor yang sepenuhnya terbuat dari api hitam muncul. Mereka melekat pada 
pinggangnya, sama seperti yang lain. 

"Juugo dan Kai telah mati?" 

Tamamo berbisik dengan ekspresi bercampur dengan iri hati dan kesedihan. 

Hubungan mereka terdiri dari penggunaan satu sama lain, tetapi itu bukan manipulasi 
melalui infus kekuasaan Tamamo. 
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Kekuatan yang diberikan Tamamo pada mereka kembali ke pemiliknya, membuatnya 
semakin kuat. 

Yuzuha sekarang menghadapi serangan yang bahkan lebih ganas: dia membalas 6 ekor 
dengan miliknya sendiri dan 1 dengan api yang dia keluarkan dari mulutnya. 

Namun, dia tidak bisa melawan yang terakhir dan mencoba menghindarinya dengan 
melompat, tetapi api hitam berhasil menghanguskan tubuh Yuzuha. 

"Jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka mati !!" 

8 ekor menyerang lagi. Jika mereka memukul secara langsung, mereka akan menyebabkan 
kerusakan yang cukup besar bahkan untuk Yuzuha. Sebelum serangan, item yang diberikan 
Shin diaktifkan. 

Selaput transparan muncul di sekitar Yuzuha dan menghentikan serangan Tamamo. 

"Sebuah penghalang ... tapi aku tahu betul, bahwa itu tidak akan bertahan lama !!" 

Ekor Tamamo berulang kali mengenai penghalang. Secara eksklusif, ketika ekor yang 
terbuat dari api hitam menghantamnya, retakan kecil mulai muncul di permukaannya. 

Yuzuha tidak bisa melihat perlawanan penghalang menurun. Tapi retakan yang meningkat 
secara bertahap menunjukkan bahwa batasnya sekarang sudah dekat. 

"Kuu ..." 

Suara penghalang retak membatalkan teriakan Yuzuha. 

Sama seperti ular yang mengincar mangsa mereka, ekor api hitam itu menembus tanah 
tempat Yuzuha berada. 

"... Kamu akhirnya menjadi serius." 

Seolah-olah menanggapi kata-kata Tamamo berbisik, api hitam itu dihalau. 

Api hitam dan debu awan bercampur di udara, di dalam campuran itu beberapa siluet bisa 
terlihat. 

Yuzuha telah berubah menjadi bentuk Dewasa dari Ekor Elemen dengan 9 ekor bergoyang 
lembut. 

"Aku tidak bisa kembali untuk waktu yang lama, kau tahu." 

Rambut perak seukuran pinggang, mata transparan ungu, telinga binatang dengan warna 
yang sama dari rambutnya berdiri dengan cepat. 
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Seiring dengan keindahan menakjubkan yang akan memikat siapa pun yang melihatnya, 
Yuzuha -- yang telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya -- diam-diam menatap 
Tamamo. 

"Apakah mempercepat kematianmu juga penting?" 

"Itulah satu-satunya keinginanku. Ayo, o pencetus, pengguna kekuatan yang dinyanyikan 
legenda !! Tunjukkan pada saya !! " 

Setelah Tamamo berteriak, 8 ekor sekali lagi menargetkan Yuzuha. Kekuatan dan 
momentum mereka adalah yang tertinggi. 

".... 

Kamu hal yang malang." Yuzuha berbisik ketika 2 ekor api hitam dan 6 ekor yang diselimuti 
api hitam mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. Mengikuti bisikannya, ekor 
peraknya menjadi kilatan cahaya dan menembus ruang antara 2. 

Bentrokan perak dan hitam, dengan yang terakhir sebagai yang kalah. 

Api hitam tersebar dan menghilang, ekornya tercabik-cabik. 

Tamamo memiliki 8 ekor, Yuzuha 9. Seiring dengan 8 ekor yang memenangkan bentrokan, 
9 ekor yang tidak dijaga mendekat ke Tamamo. 

"Gwaaahhh !!!" 

Tamamo menyilangkan lengannya di pertahanan, tetapi itu membuat sedikit perbedaan 
sebelum serangan yang merobek-robek ekor yang diisi dengan kekuatan. Tamamo 
diluncurkan ke udara. 

Kedua lengannya robek dan terputus dari tubuh Tamamo, bagian dalamnya patah dan 
robek. 

Sepertinya kebohongan bahwa sampai beberapa saat yang lalu, Yuzuha terkunci di 
pertahanan. Itulah betapa luar biasanya superioritasnya. 

Ini bersifat sementara untuk Yuzuha, tetapi kekuatan aslinya jelas di atas Tamamo. 

"... .Kh ...... kh...." 

Tamamo terhempas ke tanah dan sekarang terbaring telungkup. Satu-satunya suara yang 
terdengar adalah napasnya yang acak-acakan. 

Dia belum mati, tetapi tubuhnya berada di pergolakan terakhir. Bahkan jika dibiarkan 
sendiri, itu akan bertahan paling lama beberapa menit. 
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Saat dia melihat Tamamo, nyala api keemasan muncul di atas kepala Yuzuha. 

Tamamo dibangunkan ketika garis pandangnya terpaku pada sosok Yuzuha. Hanya dengan 
melihat nyala api ilahi itu akan cukup untuk membuat siapa saja bertekuk lutut, karena 
panas yang tak tertandingi. 

"... kamu bisa lewat sekarang." 

Beberapa detik kemudian, disertai dengan kata-kata Yuzuha, api emas menelan Tamamo. 

Tubuh Tamamo berubah menjadi abu cair dalam hitungan detik. 

Detik terakhir, ekspresinya seperti membuat senyum. 

"Fiuh ..." 

Nyala api menghilang ketika Yuzuha bernapas pelan. Tidak ada yang tersisa kecuali tanah 
hangus, tempat tubuh Tamamo dulu berada. 

Setelah api benar-benar menghilang, cahaya perak bocor dari tubuh Yuzuha. 

Tubuhnya semakin kembali ke bentuk seperti remaja hingga beberapa saat sebelumnya, 
seperti video diputar secara terbalik. 

"Kuu ....." 

Dia kemudian kembali dalam mode rubah dan menjatuhkan diri ke tanah. 

Bahkan jika dia mendapatkan kembali kekuatannya dari lokasi di mana Filma telah 
terperangkap, itu masih belum lengkap. Memfokuskan kekuatannya untuk kembali ke 
bentuk dewasanya hanya akan berlangsung selama beberapa menit. 

Selain itu, bahkan jika dia mendapatkan kembali bentuk itu untuk sementara waktu, dia 
tidak bisa mengambil ingatan dan pengetahuan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. 

Itu semacam kartu as untuk digunakan dalam situasi darurat. 

"...... .." 

Saat dia menutup matanya untuk memulihkan kekuatannya, Yuzuha merasakan kehadiran 
yang akrab mendekat. 

Dia perlahan mencoba berdiri, lalu mengingat sesuatu dan jatuh lagi. 

"!? Yuzuha !? " 

Kehadiran yang mendekat adalah Shin. 
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Begitu dia melihat Yuzuha terbaring di tanah, dia bergegas menghampirinya dengan 
kecepatan yang cukup untuk meninggalkan bayangan setelahnya. Dia dengan lembut 
mengangkatnya di pelukannya dan memeriksa kondisinya. 

"HP dan MP-nya sepertinya tidak banyak berkurang. Butir itu rusak, dia sepertinya tidak 
berdaya ... hal gila apa yang kamu lakukan? " 

Yuzuha baru saja menerima kerusakan, tetapi penarikan kembali ke bentuk dewasanya 
telah merampas energi energinya yang belum matang. 

"Dikalahkan, Tamamo." 

"Masih terlalu jauh !! Apa yang akan terjadi jika kamu mati ....? " 

Yuzuha menilai bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang buruk. Ketika dia bisa 
memahami dari suara Shin bahwa dia benar-benar khawatir. Sejujurnya, dia sebenarnya 
memiliki energi yang cukup untuk berdiri dan berjalan. 

Tidak menyadari kondisi Yuzuha yang sebenarnya, Shin dengan lembut memeluknya. 

"Kuu" 

Dibungkus oleh rasa hangat keamanan yang diberikan oleh lengan Shin, Yuzuha 
mengeluarkan teriakan kecil. 

◆◆◆◆ 

Invasi beberapa domain yang dilakukan oleh tentara dan monster Ichinose telah dalam 
skala besar, tetapi telah ditekan sebelum menyebabkan kerusakan besar. 

Perhatian khusus harus diberikan pada bala bantuan yang dikirim ke berbagai daerah. 

Toudou Kankurou, kursi 1 Hinomoto Brave Ten, dan Dragnil skala hitam yang melakukan 
tindakan yang setara dengannya. 

Saegusa Karin, Shijou Tsugumasa dan Tsuguho, juga dari Brave Ten, dan Elf berambut 
perak yang muncul bersama mereka. 

Tuan berambut merah yang bertarung melawan monster yang menyerang wilayah Shijou 
bahkan lebih awal dari Brave Ten, bersama dengan monster besar seperti serigala dan Peri 
berambut hitam. 

Setelah menunjukkan penampilan yang sebanding dengan Brave Ten, mereka semua 
menghilang begitu saja tanpa kata-kata setelah pertempuran. 

Banyak yang mencoba mencari mereka, tentu saja, tetapi karena alasan tertentu tidak ada 
yang ingat seperti apa penampilan mereka. 
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Di antara prajurit Hinomoto, beberapa desas-desus bahwa mereka adalah roh dari zaman 
perang, yang muncul ketika negara itu dalam bahaya. 

Pada kenyataannya itu semua karena keterampilan penyembunyian. Satu-satunya yang 
mampu mengingat adalah beberapa yang bertemu dan berbicara tatap muka. Dan 
beberapa orang ini juga diperintahkan oleh atasan mereka untuk tidak berbicara tentang 
bala bantuan ini kepada orang lain. 

Pembantu misterius ini sekarang di depan gerbang rumah Saegusa. Mereka tidak 
membawa banyak barang bawaan, tetapi semuanya diperlengkapi untuk bepergian. 

Kelompok Shin tidak punya alasan lagi untuk tetap bersama Saegusa. 

Mereka tidak punya alasan mendesak untuk pergi ke mana pun, tetapi ketika pertempuran 
berakhir, mereka memutuskan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berangkat. 

"Terima kasih atas keramahtamahannya." 

Seiring dengan anggota rumah Saegusa (Karin, Kuyou, Kayo, Chiyo), Kankurou juga datang 
untuk melihat pesta Shin. 

"Haruskah kamu benar-benar pergi? Kami berhutang budi kepada Anda karena 
menyelamatkan Hinomoto dari nyala perang. Kalau saja kita bisa mengucapkan terima 
kasih ... " 

Karin, yang enggan melihat mereka pergi, membawa『 Bulan Hitam proud yang bangga di 

pinggangnya. 

Ketika permainan kotor Juugo ditemukan, kontestan terakhir yang tersisa, Karin, dipilih 
untuk menjadi pengganti katana ilahi. 

"Kamu sudah merahasiakan『 Hakuramaru 』bagiku. Saya juga berterima kasih atas kerja 

sama Anda, tuan Kankurou. Jika tersebar kabar bahwa aku memiliki katana itu, negara itu 
sendiri akan mengejarku. " 

Shin menjawab Karin dan menundukkan kepalanya ke Kankurou. 

Senjata tingkat kuno dicari oleh siapa saja, baik individu maupun negara. 

Shin telah memberikan 『Hakuramaru』 kepada Karin karena dia takut sesuatu akan 

terjadi selama upacara pewarisan, tetapi dia tidak menyesali pilihan itu. 

『Bulan Hitam』 adalah katana yang ditempa oleh Shin. Senjata biasa tidak akan bisa 

menandingi bilahnya. 
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Kepada semua yang melihat bahwa Shin memiliki 『Hakuramaru』, mereka menjelaskan 

bahwa dia bepergian untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah, jelas 
menyatakan bahwa tidak mungkin mendapatkannya dari Shin. 

Kankurou telah menyimpulkan dengan menyatakan bahwa Shin harus diperlakukan 
dengan sopan santun maksimal, jadi tidak ada upaya khusus untuk bernegosiasi. 

"Kami juga belum bisa mengucapkan terima kasih dengan benar atas masalah Lady Haruna. 
Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? " 

"Saya membahas ini dengan semua orang juga, tetapi tidak ada yang kami butuhkan saat 
ini. Dengan demikian, jika di masa depan kami membutuhkan bantuan atau bantuan, 
silakan pinjamkan kami bantuan Anda. Aku yakin mungkin ada masalah, selain perang, 
yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. " 

Shin menjawab dengan jelas pertanyaan Kuyou dan nada seriusnya. Jika perlu, memiliki 
koneksi manusia pasti akan membantu. 

"Dalam hal itu, kita akan melakukan yang terbaik ketika saatnya tiba. Aku menantikan 
pertemuan kita berikutnya. " 

" Kami akan mengandalkanmu kalau begitu. " 

Schnee dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada mereka, dan pesta itu 
meninggalkan domain Kujou. 

------Tujuan mereka adalah gunung suci Hinomoto, Fuji. 
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